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Årsrapport for Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund 

Driftsåret 2021 
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2021 samt en 

oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.  

Styret har i 2021 bestått av følgende medlemmer. 
Kretsstyre: 
 Kretsleder  Michael Zetterlund  Askim speidergruppe 

 Visekretsleder  Thomas F. Karlsen       Halden speidergruppe  

 Kasserer  Kristian Fog   Marker speidergruppe 

 Styremedlem  Signe Hagen Næsje  Halden speidergruppe 

 Styremedlem  Øyvind Pettersen  Lande speidergruppe 

Varamedlem   Lars Bekken   Skjeberg speidergruppe 
 Varamedlem   Rolf Hansen   Trøgstad speidergruppe 
 Varamedlem   Marie Berget   Halden speidergruppe 

Ombud: 
 Bever & Flokk  Jim Skare   Rakkestad speidergruppe 

 Tropp   Heidi Annie Lunde  Fossekallen Speidergruppe 

 Rover   Simen Thygesen   Spydeberg Speidergruppe 

 Leder   Marianne Wiker Stensland Askim Speidergruppe 

Revisor 
Merete Nilsen Gnolden     Rakkestad Speidergruppe 

Valgkomite 
Jon Gunnar Olsen     Rakkestad Speidergruppe 

 Flemming Hansen     Trøgstad Speidergruppe 
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Styrets arbeid og sammensetning under 2021 
Styret har i løpet av 2021 gjennomført 8 digitale og et fysisk kretsstyremøte, og et utvidet kretsstyremøte 

(UKS – møte der gruppeledere fra alle kretsens speidergrupper er med) – også dette ble et digitalt møte. 

Kretsens ombud har vært invitert på en stor del av styrets møter for å sikre god informasjon og forankring av 

våre beslutninger. I tillegg så har vi fortsatt tradisjonen med aktiv deltakelse i styrearbeidet for våre 

«aspiranter» (vara).  

Også i 2021 har mye av arbeidet dreid seg om håndtering av korona og tilrettelegging eller avlysning av 

arrangementer. Denne prosessen har vært lettere å håndtere under 2021 sammenlignet med det første 

pandemiåret 2020. I tillegg har vi klart å gjennomføre en stor del av de arrangement som har vært planlagt, 

men noen ganger på en annen måte/omfang enn tidligere.  

 
Michael, Simen, Øyvind, Thomas, Kristian, Signe, Marie, Rolf og Marianne på første og eneste fysiske og 
kretsstyremøte i 2021.  
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Oversikt gjennomførte aktiviteter 2021 
Planlagte aktiviteter for ØØK 2021  Resultat 

   
Under de første 4 månedene av 2021 ble alle planlagte arrangementer avlyst eller flyttet til et senere 

tidspunkt. Fra og med mai og til årsskiftet klarte vi å gjennomføre 100% av det som var planlagt i kretsens 

terminliste til tross for alle de utfordringer som en pandemi gir.    

Lyspunkter 
Til tross for en vanskelig start på 2021 så klarte vi å tilby spennende og inspirerende speideraktiviteter for alle 

aldersgrupper. Årets høydepunkt var definitivt Agenda 2021 der nesten alle av kretsens speidergrupper klarte 

å arrangere sin egen Agenda-leir under sommeren. Styret er og stolte av kretsens rovere som har forbedret 

samarbeidet mellom de forskjellige gruppene og har økt sitt aktivitetsnivå betraktelig. I tillegg gjennomførte 

kretsens ledertrenere både trinn 1 og trinn 2 kurs med god deltakelse fra kretsens «lederspirer».  

Terminliste 2021 - Østre Østfold Krets
Sist oppdatert: 16.03.2021 Michael Zetterlund

Dato Dag Flokk Tropp 13-16 Rover Leder Krets Region Nasjon Int.nasjon

Februar

07/02 søndag Kretsting

22/02-28/02 mandag-søndag

27/02-28/02 lørdag-søndag

28/02 søndag Akedag

28/02 søndag Akedag

Mars

12/03-14/03 fredag-søndag

12/03-14/03 fredag-søndag

29/03-05/04 mandag-mandag

April

03/04-04/04 lørdag-søndag
"Helt på 

Grensen"

09/04-11/04 fredag-søndag KK Rover

24/04-25/04 lørdag-søndag * Speidere som går siste året i  troppen kan ta Peff #2 uten å ha tatt Peff #1

23/04 fredag

Mai

01/05 lørdag

07/05-09/05 fredag-søndag

13/05 torsdag

17/05 mandag

21/05-24/05 fredag-mandag

28/05-30/05 fredag-søndag
Små-

speiderleir

Juni/Juli

00/01 lørdag NM i Speiding

August

20/08 fredag

September

05/09-12/09 søndag-søndag

04/09-05/09 lørdag-søndag Kick-off

04/09-05/09 lørdag-søndag

11/09-13/09 fredag-søndag ?? RR 5kamp

24/09-26/09 fredag-søndag Vandrertur

Oktober

25/09-03/10 lørdag-søndag

09/10 lørdag
Småspeider-

løft

15/10-17/10 fredag-søndag JOTA - JOTI

29/10-31/10 fredag-søndag

November

31/10 søndag Høstforum
Usikker 

dato

12/11-14/11 fredag-søndag

26/11-28/11 fredag-søndag Julebord

Desember

08/12 onsdag

Februar

06/02 søndag Kretsting

Vinterferie

Trinn #2

KK Tropp

Alpintur

Kristi Himmelfartshelg

St.Georg dagen

Arbeidernes dag

Påske

PEFF 1 

Peffkurs 2*

flyttes til høsten pga 

Kovid-19

innstilt pga Kovid-19

flyttet til 28/2

UKS møte / julebord

Trinn #1

JOTA/JOTI

Trinn #1

NM Speiding (1-3.plass 

fra KK Tropp)

Pinse helg

Sosial ledersamling

Friluftslivets uke

Høstferie

17.mai

Peffkurs #1 / 

Førerpatruljekurs

Trinn #2

Terminliste 2021 - Østre Østfold Krets
Sist oppdatert: 02.09.21 Michael Zetterlund

Dato Dag Flokk Tropp 13-16 Rover Leder Krets Region Nasjon Int.nasjon

Februar

07/02 søndag Kretsting

22/02-28/02 mandag-søndag

27/02-28/02 lørdag-søndag

28/02 søndag Akedag

28/02 søndag Akedag

Mars

12/03-14/03 fredag-søndag

12/03-14/03 fredag-søndag

29/03-05/04 mandag-mandag

April

03/04-04/04 lørdag-søndag
"Helt på 

Grensen"

09/04-11/04 fredag-søndag KK Rover Flyttet til 8 mai

24/04-25/04 lørdag-søndag * Speidere som går siste året i  troppen kan ta Peff #2 uten å ha tatt Peff #1

23/04 fredag

Mai

01/05 lørdag

07/05-09/05 fredag-søndag

13/05 torsdag

17/05 mandag

21/05-24/05 fredag-mandag

28/05-30/05 fredag-søndag
Små-

speiderleir

Juni/Juli

00/01 lørdag NM i Speiding

August

20/08 fredag

September

05/09-12/09 søndag-søndag

04/09 lørdag Kick-off

11/09-13/09 fredag-søndag ?? RR 5kamp

18/09-19/09 lørdag-søndag

24/09-26/09 fredag-søndag Vandrertur

Oktober

25/09-03/10 lørdag-søndag

07/10 torsdag

16/10 lørdag
Småspeider-

løft

15/10-17/10 fredag-søndag JOTA - JOTI

24/10 søndag Høstforum

29/10-31/10 fredag-søndag

November

12/11-14/11 fredag-søndag

26/11-28/11 fredag-søndag
Roverjule

bord

Desember

09/12 torsdag

Februar

06/02 søndag Kretsting

UKS møte / julebord

Trinn #1

JOTA/JOTI

Trinn #1

NM Speiding (1-3.plass 

fra KK Tropp)

Pinse helg

Sosial ledersamling

Friluftslivets uke

Høstferie

17.mai

Peffkurs #1

Trinn #2

KK Tropp

lederintro

Vinterferie

Trinn #2

KK Tropp

Alpintur

Kristi Himmelfartshelg

St.Georg dagen

Arbeidernes dag

Påske

PEFF 1 

Peffkurs 2*

flyttes til høsten pga 

covid-19

innstilt pga covid-19

flyttet til 28/2

innstilt pga covid-19

innstilt pga covid-19

innstilt pga covid-19
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Detaljerte aktivitetsrapporter for 2021 
Aktivitetsrapporten som følger gir en oversikt over gjennomførte og innstilte arrangement. 

Kretsting digitalt 
Målgruppe: Valgte representanter for alle kretsens speidergrupper. 

Deltakelse: 59 personer (12 speidere, 9 rovere og 38 ledere) 

Sted: Google Meet        Dato: 8. februar 2021 

Årets kretsting ble gjennomført digitalt grunnet Covid-19. En del nye utfordringer vedrørende 

avstemmingssystemet og gjennomføring av dette. Speiderstyret gjennomførte speider- og roverforum høsten 

2020 med god suksess med bruk av Google Form for avstemninger. Vi valgte å gå for en lignende løsning og de 

aller fleste fikk dette til. Kretsstinget ble vellykket gjennomført til tross for utfordringene.  
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Akedag - Avlyst 
Målgruppe: Rovere  

Opprinnelig deltagere i parentes. 

Deltakelse: Totalt: 0 (10)  Rovere:  0 (10)  Ledere: 0 

Sted: Spydberg          Dato: 28. februar 2021 

Grunnet korona ble turen avlyst i siste liten. Planen var aking med grilling og bålkos. Dagsarrangement for å bli 

kjent på tvers av gruppene i ØØK.

 
Illustrasjonsbilde fra turen i 2019 
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KL/KS - samling 
Målgruppe: Kretsleder og kretsstyremedlemmer 

Deltakelse: Totalt: 2  Rovere: 1   Ledere: 1 

Sted: Google Meet        Dato: 20 – 21. Mars 2021 

Samling for alle NSF sine kretser, komite speiding, speiderstyret og forbundskontoret. 

Hyggelig heldagssamling med speiderstyre, kretsledere fra speidernorge og inviterte gjester. Fint å få tips på 

hvordan vi best kan håndtere speiding i korona-tider og få mer informasjon om forbundets planer fremover. 

 

Illustrasjonsbilde fra KL/KS våren 2019. 
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Kretskonkurranse for tropp 
Målgruppe: Tropp 

Deltakelse: 47 personer (36 speidere, 4 rovere og 7 ledere) 

Opprinnelig påmeldt: 65 personer (49 speidere, 4 rovere og 12 ledere) 

Sted: Gjennomføres i egen gruppe      Dato: 8. mai 2021 

Kretskonkurransen var lenge uvisst hvordan gjennomføringen skulle foregå. Det ble tilslutt besluttet å 

gjennomføre KK i hver enkelt gruppe med en dommer fra nabogruppen. Indre Østfold ble nedstengt grunnet 

utbrudd og måtte trekke seg. Lande, Skjeberg, Fossekallen og Halden Speidergruppe konkurrerte da hvem som 

skulle komme videre til NM i speiding. Totalt deltok 6 patruljer. 

Hemmelig oppgave ble blant annet gjennomført på troppsmøte i forkant av arrangementet. Arrangementet 

ble gjennomført i en periode der det var lov å samles, men små utbrudd av Korona gjorde det utfordrende å 

samles. 

Fossekallen med patruljen Ørn inntok 1 plassen. 

Halden med patruljen Kongeørn fikk 2 plassen.  

Fossekallen med patruljen Grevling fikk 3 plassen. 
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Småspeiderleir Askim 2021 
Målgruppe: Flokk- og beverspeidere i Østre Østfold Krets 

Deltakelse: Totalt: 92  Flokkspeidere: 51 Bevere: 14  Teknisk, ledere og stab: 27 

 

Sted: Askim Museum        Dato: 29. mai 2021 

 

Det ble 2 adskilte leirplasser grunnet pandemien, Askim museum og Romsåsen med 2 leirsjefer. 4 grupper var 

påmeldt og ble fordelt med 2 grupper på hvert tun.  

Askim museum med Michael Zetterlund, hadde Askim og Trøgstad speidergruppe. Romsåsgruvene med Jim 

Skare, hadde Marker og Rakkestad speidergruppe. Disse gruppene fikk egne områder som fristed, middag og 

avslutning med forbehold om avstand.  

Været var fantastisk, og leirområdene var flotte begge steder. Med felles tidsplan og kretskonkurranse etter 

skjema, gjorde vi innsjekk av gruppene. Postmannskap ble tatt imot på hvert våre tun, hvor vi ble enige om 

felles regler og klargjort for sine poster. Dagen startet med oppstilling patruljer og flaggutrulling. 

Kretskonkurranse blir gjennomført. Oppførsel og på/avmelding på post ble satt som pluss og minus av 

postmannskapet. Tilbakemeldingene var at flokk og beverspeidere var flinke til å hilse å oppføre seg på 

postene. Det ble litt begrenset med poster i år pga. få grupper med begrenset postmannskap.  Postene hadde 

dette innholdet: Knuter, Førstehjelp, Natur, Flagg, speiderhistorie og kims lek. 

Beverpatruljen Legendene fra Marker speidergruppe tok 1 plassen med 35 poeng. 2 plass til patrulje Gutta 

krutt 31 poeng og Patruljen Enhjørningene på 3 plass med 29 poeng. Marker speidergruppe vant 

vandrerskinnet som beste bevergruppe.  
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Sosial ledersamling 
Målgruppe: Tropp og rovere   

Deltakelse: Totalt: 20     Rovere: 10     Ledere: 10 

Sted: Sarpsborg Frikirke         Dato: 20. august 

 

Vi startet i Sarpsborg Frikirke med litt info fra kretsstyret om kretsens program utover høsten. Dette ble 

etterfulgt av en byvandring i Sarpsborg der en guide fortalte morsomme historier fra byens historie. Kvelden 

ble avsluttet med grilling og prat om sommerens speiderarrangementer i gruppene. Det ble en fin kveld i 

solskinnet. 
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Kick-off for rovere 
Målgruppe: Rovere 

Deltakelse: Totalt: 9    Rovere: 8     Ledere: 1 

Sted: Sarpsborg Tuneparken       Dato: 4. september 

 

Sosialt treff under friluftslivets uke i Sarpsborg. Vi grillet, spilte volleyball og pratet masse under 

arrangementet.  
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Peffkurs 1 
Målgruppe: Tropp 

Deltakelse: Totalt: 16  Speidere: 11  Rovere: 0    Ledere: 5 

Sted: Askim Speiderhus        Dato: 18-19. september 

Endelig fikk vi arrangert peffkurs for kretsens troppsspeidere etter et lenger korona-opphold! 

Peffkurs 1 ble gjennomført over to dager med overnatting inne på speiderhuset i Askim. Speiderne fikk lært og 

praktisert hva det innebærer å være ansvarlig for en patrulje og hvordan man planlegger speidermøter.  

På lørdags kveld hadde vi festmiddag, leirbål og deretter fikk alle spille spill så lenge de orket. På slutten av 

kurset gjennomførte patruljene et speidermøte som de selv hadde planlagt.  

Tusen takk til alle flotte ledere som ble med som hjelpeledere under kurset! 
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Vandrertur #9.4 
Målgruppe: Vandrere  

Deltakelse: Totalt: 10  Speidere: 9  Rovere: 1  Ledere: 0 

Sted: Skrabberud Speiderhytte      Dato: 24 – 26. September 

Fredag kveld møttes vi ved Skrabberud speiderhytte, vi snakket litt sammen først for å bli kjent, bli delt opp i to 

patruljer og for å få litt info om hva som skulle skje. Vi gikk så inn på hytten å spiste taco (den ene patruljen 

hjalp til med å lage taco), spilte spill og kort. Vi hadde også en avansert form for «viskeleken» hvor Øystein 

startet med å fortelle en historie til en deltaker, som fortalte den videre til neste, som igjen fortalte det den 

husket til neste osv. Vi brukte mobil for å ta opp historiene og for å spille dem av. Historien til Øystein var ca, 2. 

min lang, siste historie var ca. 4 sekunder lang og omhandlet noe HELT annet. Ca. kl. 23:00 så var det stille i 

hytta, noen av veilederne sov ute, alle deltakerne sov inne. 

 

Lørdag morgen kl. 08:00 så var det flaggheis ute hvor vi fikk litt info om hva som skulle skje i løpet av dagen. Vi 

spiste frokost (egg og bacon mm), før vi ryddet opp i utstyret vårt for å være klare for en natt ute. Når det var 

gjort så løste vi noen kodeoppgaver og lekte litt med semaforflagg, og generelt «chilla». Lunsjen ble laget av 

patruljene på stormkjøkken, det var en form for pastasalat med valgfritt tilbehør og tacolefser, all maten ble så 

delt på i som et koldtbord. Vi lagde så desserten for kveldsmaten – armpit fudge (en blanding av smør, melis 

og kakao i en pose) – før så tok med oss sekkene våre og gikk til Tutjern (ca 1,2 km unna). Der slappet vi av og 

koste oss. Patruljene lagde middag på bål; kremet pasta med grønnsaker. Utover kvelden så samlet vi oss 

rundt et leirbål hvor vi snakket rolig sammen og senket skuldrene etter en lang og (ikke så) hard dag, de av oss 

som orket spiste også sin pose med bæsj (armpit fudge). Den natten sov alle under åpen himmel. 

 

Søndag våknet vi til flaggheis ca. 9 ish, spiste brødmat til frokost, ryddet opp etter oss, reflekterte litt over 

hvordan turen hadde vært, delte ut merker og dro hjem. 

Nina Aanestad, Guro Nilsen, Håkon Stensland og Øystein Bøhler var med som veiledere. 
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Småspeiderløft 
Målgruppe: Flokk- og beverspeidere i Østre Østfold Krets 

Deltakelse: Totalt: 108  Småspeidere: 83    Teknisk, ledere og stab: 25 

Sted: Romsåsgruvene        Dato: 16. Oktober 

SmåspeiderLøft 2021. En aktiv og sosial «bli kjent dag» av bever og flokkspeidere i Østfold. Hensikt å skape 

interesse og engasjement som kan trekke enda flere speidere sammen til nye aktiviteter, nye speidere og 

ledere. Godt oppmøte fra til sammen 7 speidergrupper. Askim, Fossekallen, Marker, Rakkestad, Skjeberg, 

Spydeberg og Trøgstad speidergruppe.  

Merking, vimpel «speiding pågår» og parkeringsvakt var satt ut. Parkering og innsjekk gikk etter planen. Alle 

fikk tildelt arrangementbånd og en flott speiderlue laget av speidersport til arrangementet. Deltakerne ble delt 

inn i 4 grupper som under dagen fikk oppleve følgende aktiviteter:  

Post 1 - Historisk gruvesafari med Bjørnar Karlsen som guide. Spennende gruvevandring med fortellinger, 

historier som gjorde inntrykk.  

Post 2. Skogtunet. Her var det klargjort for småaktiviteter som ringspill, balltavle, store husker, tre på rad, 

hinderløype m.m. Her ble også de voksne utfordret til å leke med.  

Post 3. Treklatring med sikring. Et høyt tre med tilpasset grener på nikkeltunet var klargjort med bjelle på 14 

meters høyde. Speidere og ledere fikk på seler og sikkerhetsutstyr. Ansvarlige rappellerte ned speidere når de 

skulle ned. Mange pushet grenser og kom til neste høydesats forsøk 2 og 3. 

Post 4. Zipline 180 meter. Alle fikk på seg sikkerhetsutstyr og fikk en personlig innlæring. Her fikk mange usikre 

speidere pushet sine grenser til å prøve zipline og vi fikk med de aller fleste på dette.  

Etter aktiviteter samlet vi oss i Nikkeltunet hvor kretsleder Michael holdt leirbål som avslutning på dagen. 

Småspeiderløft sees på som vellykket med positive tilbakemeldinger og inntrykk. Vi ønsker at flere får mulighet 

neste år uten like mange restriksjoner iht. covid 19. 
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Lederintro for nye ledere i ØØK 
Målgruppe: Nye ledere i Østre Østfold Krets. 

Deltakelse: Totalt: 16  Speidere: 0  Rovere: 1  Ledere: 9 

Sted: Askim Speiderhus        Dato: 16. Oktober 

Kretsleder gjennomførte en lederintro for nye ledere som ønsker å gå igjennom NSF grunntrening. Hyggelig 

kveld med motiverte lederkandidater som fikk informasjon om hva vi kan tilby, og hva som forventes av en 

leder i NSF. 

Kurset startet utendørs i lavvoen der vi brukte litt tid til å bli bedre kjent med hverandre og hvilke 

forventninger hver enkelt har. I tillegg snakket vi om lov, løfte, formålsparagraf og speiderhilsen. 

Andre halvdel av kurset ble gjennomført innendørs der vi gikk igjennom lederavtalen, lærte om trygge møter, 

kurstilbud og mye annet. Alle kursdeltakere signerte lederavtalen og fikk utlevert lederintro-merke. 

Tusen takk for godt oppmøte og lykke til på lederstien i Norges Speiderforbund! 
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Høstforum 
Målgruppe: Speidere, rovere og ledere i ØØK. 

Deltakelse: Totalt: 47 Bever: 1  Speidere: 22  Rovere: 9  Ledere: 15 

Sted: Ytterbøl i Ørje        Dato: 24. Oktober 

Høstforum for ØØK er en aktivitet som skal forbedre vårt arbeid med inkludering av unge speidere og den 

demokratiske prosessen. Målgruppen er primært vandrere, rovere og ledere men stifinner kan være med de 

har interesse og fokus for å arbeide med utvikling av vår krets.  

Marker speidergruppe var teknisk arrangør for årets Høstforum. Vi gikk igjennom mange forskjellige tema i 

mindre grupper for å sikre at alle tør å si sin mening. Speidere, rovere og ledere gikk igjennom tema sammen 

med de andre i sin «aldersgruppe». 

Vi valgte å fokusere på følgende temaer som hver gruppe gikk igjennom: 

Budsjett og terminliste. (hva vi ønsker å gjøre neste år og hvor mye penger vi har mulighet til å  bruke) En 

workshop for hver enhet. (bever + småspeider, tropp, rover, leder) 

Kretsutvikling. (medlemsutvikling, kretsstyret, geografi) 

Søke støtte og finne penger. (dugnader, fond, stiftelser) 

Arrangementet var på fantastiske Ytterbøl i Ørje. God mat bestående av kyllinggryte og gele til dessert var et 

godt høydepunkt. Dette var første offisielle arrangementet alle i kretsen hadde mulighet til å delta på siden 

Covid-19 kom til landet. Lav smitte og et samfunn som åpnet opp mer og mer tilsa at dette var etterlengtet. 

Det var derfor mye prat om løst og fast etter lang tid fra hverandre. 
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Ledertrening trinn 1 
Målgruppe: Rovere og ledere 

Deltakelse: Totalt: 10    Rovere: 3    Ledere: 7 

Sted: Speidertua i Marker.       Dato: 29-31. Oktober 

Vi møttes til god læring og gode samtaler på Speidertua i Marker. I løpet av helgen gikk vi igjennom opplegget 

for trinn1. Det ble tid til leirbålsprater og korte turer ut i skogen rundt. Ingunn Svae og Øystein Bøhler var 

veiledere.  Kristian Fog og Håkon Stensland var med som stab og serverte god mat og fika. 

Sitat fra en av deltakerne:  

«Lederkurset ble noe helt annet enn jeg hadde ventet meg! Jeg trodde vi skulle lese, jobbe, pugge og lære. Så 

klart gjorde vi det også, og det var lange økter. Men det ble også en veldig sosial og hyggelig helg hvor jeg fikk 

mange nye venner. Her gjorde det ikke noe å komme uten å kjenne noen fra før, hadde jeg visst på forhånd 

hvordan det var hadde jeg ikke ventet til noen andre kjente ble med på kurs!» 
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Brettspillkveld 
Målgruppe: Rovere 

Deltakelse: Totalt: 9    Rovere:  9   Ledere: 0 

Sted: Spydberg Speiderhytte       Dato: 4. November 

En koselig sosial kveld med eneste innholdet var brettspill. Praten gikk løst og alle hadde en fin kveld. Det ble 

snakket om ulike roverarrangementer vi kunne tenke oss å ha til året.   
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KL/KS - samling 
Målgruppe: Kretsleder og kretsstyremedlemmer 

Opprinnelig deltagere i parentes 

Deltakelse: Totalt: 1 (2)  Rovere: 0  Ledere: 1 (2) 

Sted: Sørmarka Konferansehotell.       Dato: 12-14. November. 

Samling for alle NSF sine kretser, komite speiding, speiderstyret og forbundskontoret. 

Hyggelig heldagssamling med speiderstyre, kretsledere fra speidernorge og inviterte gjester. Fint å få tips på 

hvordan vi best kan håndtere speiding i korona-tider og få mer informasjon om forbundets planer fremover. 
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Ledertrening trinn 2 
Målgruppe: Rovere og ledere 

Deltakelse: Totalt: 11    Rovere: 3   Ledere: 8 

Sted: Rakkestad Speiderhus       Dato: 12-14. November. 

Vi møttes til god læring og gode samtaler på Rakkestad speiderhus. I løpet av helgen gikk vi igjennom 

opplegget for trinn2. Det ble tid til leirbålsprater og lufteturer i området rundt. Ingunn Svae og Øystein Bøhler 

var veiledere. Frida Storm Hansen var med som stab deler av helgen. 
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Julebord 
Målgruppe: Rovere 

Deltakelse: Totalt: 14    Rovere: 14   Ledere: 0 

Sted: Spydberg Speiderhytte       Dato: 27. November. 

Turen har blitt en koselig tradisjon med god julemat og bra folk som deltar. Vi kosa oss masse, spilt spill og 

praten gikk løst.  
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Utvidet kretsstyremøte 
Målgruppe: Gruppeledere og kretsstyret 

Opprinnelig deltagere i parentes. 

Deltakelse: Totalt: 20 (27)   Rovere: 5 (5)   Ledere: 15 (22) 

Sted: Digitalt        Dato: 9. Desember. 

Utvidet kretsstyremøte var egentlig planlagt som et fysisk møte hos Askim speidergruppe. Det var bestilt 

julemat og med ett samfunn som åpnet seg så vi for oss å invitere både ledertrenere, ombud og andre 

personer som hjelper mye til i kretsen. 

Med ny variant av korona som kom ble vi nødt til å gjennomføre arrangementet digitalt. Det var derfor stort 

sett gruppeledere og noen få til som deltok på møtet. Ulike gjennomføringer av kretskonkurransen ble 

diskutert, krets/regionsleir ble også diskutert. I tillegg til de vanlige sakene slik som terminliste, budsjett, valg 

etc. 
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Styrkesituasjonen i ØØK 2021 
• Total 626 betalende medlemmer 31/12 2021 – dette er en nedgang med 15 medlemmer / -2,3% for 

medlemmer under 26 år siste 12 måneder. 

• 14 aktive speidergrupper, hvor Askim er kretsens største (138 medlemmer) og Hafslundsøy (som er 

under nedleggelse) er minst. (5 medlemmer) 

• 44% av kretsens medlemmer er jenter og 56% gutter. 

• Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,5 år. 

Kretsen har også under 2021 hatt en negativ medlemsutvikling til tross for flere grupper som har hatt god 

rekruttering. Speiding under pandemi med nettmøter og få fysiske samlinger kan være utfordrende, men er 

også en mulighet å finne nye medlemmer og måter til å gjennomføre gode speidermøter.  

Samtidig så er tilbakegangen under 2021 mye mindre enn 2020 (-15 respektive -28 medlemmer) og vi ser 

gode eksempler på at det faktisk er mulig å rekruttere både speidere og ledere når speidergruppene 

gjennomfører rekrutteringsarrangement og aktivt tilbyr aktiviteter for barn og unge. 
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To av kretsens grupper kan vise til ekstra positiv medlemsutvikling i 2021.  

• Spydeberg speidergruppe har fortsatt den positive trender som startet i 2020, og har under 2021 

vokst med 19% (fra 36 til 43 medlemmer)  

• Marker speidergruppe har økt fra 114 til 125 medlemmer 
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Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder.  

I 2021 ser vi en sterk økning for antallet speidere i aldersgruppene 9 år og 13-14 år. Størst tilbakegang er det i 

alderen 8 og 10 år. 
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Økonomi 
Vår krets har historisk sett hatt en sterk økonomi og vi har i mange år budsjettert med underskudd for å 

prioritere mest mulig penger til aktiviteter og andre medlemstilbud. På kretstinget 2021 budsjetterte vi et 

«rekordunderskudd» for 2021 for å kunne støtte alle planlagte aktiviteter maksimalt. Planen var å få et 

negativt resultat med drøye 100.000 kroner i underskudd. Etter et vanskelig 2021 med mange avlyste 

arrangement, kombinert med rekordstøtte fra VBUR så leverte vi et regnskap som gikk nesten i balanse 

 

Det er noe usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, så «penger på bok» kan komme godt med i 2022-2023. 

Mye av våre inntekter er basert på gjennomførte aktiviteter i forrige kalenderår.  

Kretsen vedtok på kretstinget i 2021 å sette av kr 250 000,- i aksjefond. Investeringen ble gjort i juni og 

fondene har hatt en positiv vekst siden investering  

 

  

Inntekter

Budsjett Regnskap

Sum Inntekter 153 913            187 896    

Kostnader

Budsjett Regnskap

10 700              11 920      

114 081            91 315      

30 500            33 363       

48 500              22 174      

42 500              13 948      

42 500              22 051      

288 781            194 770    

-134 868           6 874-        

Leder

SUM KOSTNADER

DRIFTS RESULTAT

2021

Drift av kretskontor

Andre utgifter krets

Bever/Småspeider

Speider

Rover
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Fremtidsplaner  
Kretsens viktigste oppgave i tiden fremover er å støtte gruppene ved å arrangere gode speideraktiviteter på 

kretsnivå der barn og unge får oppleve speiding utenfor egen gruppe. Vi mener at gode fellesarrangement er 

den beste måten vi kan bidra til å beholde de medlemmer vi har, og forhåpentligvis også 

rekruttere nye. Dette er spesielt viktig etter en lang periode uten gode tilbud grunnet 

pandemien. 

2022 er frivillighetens år og en mulighet til å vise og fortelle flest mulig om speiding og 

hva vi som organisasjon tilbyr. Her skal kretsen prøve å støtte og inspirere kretsens 

speidergrupper mest mulig! 

Roverombudet ønsker å arrangere en fellestur for kretsens rovere på Havbraat under 

sommeren 2023 og dette er selvfølgelig noe som kretsstyret ønsker å bidra til å få gjennomført. Godt 

samarbeid mellom kretsens rovere og unike opplevelser (som en tur på Havbraat) er beste måten å få 

inspirerte og engasjerte rovere som forhåpentligvis blir til neste generasjon ledere. 

 

Nøkkelordene for kretsstyret er fortsatt:  

ÅPENHET, KOMMUNIKASJON, SAMARBEID, DELEGERT ANSVAR OG GOD 

SPEIDER-ÅND. 

For Østre Østfold Kretsstyre 

30.januar 2021 

Michael Zetterlund 

Kretsleder 


