ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Årsrapport for Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund

Driftsåret 2019
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2019 samt en
oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.

Styret har i 2019 bestått av følgende medlemmer.
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Rakkestad Speidergruppe

Styrets arbeid og sammensetning under 2019








Michael
Joakim
Flemming.
Morten.
Sigmund
Thomas (vara)
Signe (vara)

Info ut til gruppene, sentrale samlinger
Referat, web, administrativt
Oppfølging av rulleringslista, kretsleir, gaver
Økonomi, post og rapporter
Kretskonkurranse, kretsleir
Styrearbeid, rover++
Styrearbeid++

Styret har i løpet av 2019 gjennomført 7 styremøter, 1 utvidet styremøter (UKS) og høstforum. Vi benytter i
stor grad «teknologi» for å forenkle vårt arbeid, sikre god informasjonsflyt og minimere behov for reising.
Vararepresentantene har vært med på en stor del av styrets møter, og vi har hatt jevnlig deltakelse også av
ombudene.
Under 2019 har vi fått «standardisert» rapportering fra gjennomførte arrangement. Alle bruker samme mal
og vi har fått inn rapporter fra så å si alle arrangement. Dette forenkler vårt arbeid med denne årsrapporten
og søknad om ØBUR midler fra fylket. I tillegg er det en flott måte å samle erfaringer som kan brukes til å lage
enda flottere arrangement i fremtiden, og i tillegg er med på å dokumentere vår krets sin historie.
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Oversikt gjennomførte aktiviteter 2019
Under speideråret 2019 har vår krets organisert eller vært involvert i aktiviteter under 11 av 12 måneder.
Dette hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige som har brukt mye tid på å planlegge og gjennomføre kurs,
turer, konkurranser og leir. Mange hundre av våre medlemmer har møtt nye speidervenner, fått flotte
speideropplevelser og forhåpentligvis gode minner for livet. Gjennom et godt og sterkt samarbeid klarer vi å
levere mer og bedre tilbud som en krets enn de fleste speidergruppene klarer på egen hånd. Sammen har vi
produsert mer enn 1.455 aktivitetsdøgn for bevere, småspeidere, speidere, rovere og ledere! Takk for
innsatsen!

Januar
Eneste måned i 2019 uten aktivitet på kretsnivå!

Februar
Kretsting i Rakkestad 2.februar

Mars
Alpintur for rovere og vandrere 8-10.mars
KL/KS samling i Sandefjord 22-24.mars

April
Kosetur for rovere på speiderborgen 13-14.april

Mai
Kretskonkurranse for tropp 3-5.mai
Småspeiderleir og kretskonkurranse 24-26.mai

Juni/Juli
NM i speiding 14-16.juni
Regionsleir Kragenäs 29.juni til 6.juli
World Scout Jamboree 22.juli til 2.august

August
Sosial ledersamling 23.august

September
Vandrertur #8 27-29.september

Oktober
Småspeiderløft 12.oktober
Lederstart i Halden 13.oktober
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Peffkurs 1 i Askim 19-20.oktober
Ledertrening trinn 1 på speiderborgen 25-27.oktober
KL/KS samling i Lillehammer 25-27.oktober

November
Høstforum 9.november

Desember
Julebord for rovere på speiderborgen 6-7.desember
UKS møte og julebord for kretsens gruppeledere 10.desember
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Detaljerte aktivitetsrapporter for 2019
Aktivitetsrapporten som følger gir en oversikt over deltakelse, arrangører og andre høydepunkter fra
speideråret 2019. Uavkortede rapporter med masse flott informasjon og bilder kan leses i vedlegget
«Arrangementsrapporter for ØØK 2019».

Kretsting i Rakkestad
Målgruppe: valgte representanter for alle kretsens speidergrupper
Deltakelse: 39 delegater, 3 observatører, kretsstyret m.fl.
Sted: Speiderhuset i Rakkestad
Dato: 2.februar 2019
Kretstinget ble gjennomført uten noen stor dramatikk. Vi fikk valgt et komplett styre og alle ombud.
Speiderombud var vakant inntil Marker speidergruppe tok ansvar for ombudsrollen slik att
kretskonkurransen for tropp kunne bli gjennomført. Statuttene for kretskonkurranse tropp ble også
oppdatert for å gjenspeile de forbedringer vi hadde blitt enige om på høstforum noen måneder før
kretstinget.
Andy Hyde, leirsjef for Agenda 2021, informerte om arbeidet frem mot neste landsleir.
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Alpintur 2019
Målgruppe: Rovere og vandrere i ØØK
Deltakelse: totalt 23 deltakere – 9 speidere og 14 rovere
Sted: Trysil ungdomsskole og Trysil alpinanlegg

Dato: 8-10.mars 2019

Det var ett ønske fra rovere i kretsen om å ha en sosial tur for å bli mer kjent på tvers av gruppene. Valget falt
derfor på en tur til Trysil Alpinanlegg med overnatting på Trysil Ungdomsskole.
Nesodden turbuss kjørte oss fra Sarpsborg til Trysil ungdomsskole der vi bodde for helgen. Vi opprettet en
«base camp» i bakken på alpinanlegget som vi brukte som et samlingspunkt og tillaging av mat. Vi hadde
flere forskjellige aktiviteter utenom ski. Blant annet Instagramkonkurranse, bordtennisturnering, capture the
flag og ballongleker.

KL/KS samling
Målgruppe: Kretsledere og kretsstyremedlemmer
Deltakelse: 3
Sted: Sandefjord

Dato: 22-24.mars 2019

Samling for alle NSF sine kretser, komite speiding, speiderstyret og forbundskontoret.
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Kosetur for rovere
Målgruppe: Rovere
Deltakelse: 16 rovere
Sted: Speiderborgen

Dato: 13-14.april 2019

Dette var en kosetur der tanken var å bli bedre kjent med flere rovere i Østre Østfold krets. Planen var å spise
mat, ha en quiz og bålkos, men siden det var flere som dessverre ikke hadde med seg tøy til å være ute ble
det ikke noe bålkos. Men utenom det gikk alt etter planen, ble holdt litt aktiviteter og kortspill

Kretskonkurranse for tropp 3-5.mai
Målgruppe: Tropp og rovere
Deltakelse: Totalt 78 deltakere fordelt på 51 speidere, 6 rovere og 21 ledere
Sted: Joval Camping, Marker
Dato: 3-5.mai 2019
I mangel på speiderombud tok Marker også på seg å fungere som ombud på årets KK. Leir og konkurranse
ble gjennomført som et godt lagarbeid mellom teknisk og ledere/rovere fra deltakende grupper. Marker
speidergruppe leide idylliske Joval Camping, et sted kretsen ikke har hatt arrangement tidligere. Teknisk
arrangør synes stedet passet fint til arrangementet.
Det var 6 deltakende grupper, og totalt 13 patruljer. 2 roverpatruljer, 1 aspirantpatrulje og 10
troppspatruljer. Nytt av året var at rovere kunne være med på KK. Etter avtale med roverombudet var
roverne i år med på den ordinære konkurransen, det blir eventuelt laget en egen konkurranse neste år. Det
vil også bli vurdert premiering av roverne, om det er interesse for å delta.
Teknisk arrangør laget en gruppekonkurranse som ble gjennomført lørdag kveld, hvor vi fikk se stor
vinnervilje og engasjement. Lagene besto av en leder fra hver gruppe, og resten rovere og speidere. Askim
gikk seirende ut av denne konkurransen.
De tre patruljene som gikk videre til NM ble: Lynx fra Tomter, The Care Bears fra Lande og Ulvene@ fra
Rakkestad, vi gratulerer! Lynx fra Tomter vant også Kretsbannerkonkurransen.
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Småspeiderleir og kretskonkurranse
Målgruppe: Småspeidere og bevere
Deltakelse: Totalt 116 deltakere fordelt på 74 småspeidere, 17 beverspeidere og 25 ledere
Sted: Kvernmoen
Dato: 24-26.mai 2019
Leirområdet var bra og vi utvidet gruppeplasser da vi hadde rom for det. Innrykk gikk udramatisk, og 3 Pvakter hadde bra kommunikasjon. Leirplass ble til og det ble grillet på felles griller. Peff og ledermøte ble vel
gjennomført i kvernkroa. Alle speidere og ledere fikk utdelt hver sin leir caps produsert av speidersport. God
stemning utover kvelden og flere varmet seg rundt bålpanner omkring.
Lørdag, strålende sol og det var gruppebidrag, hvor hver gruppe sto for en aktivitet. Patruljevis rullerte de
rundt på bidragene. Aktiviteter var: lage barkebåt, lage sukkertøy, rundløype, menneskelig bowling, popcorn
på bål, Livline og hesteskokasting. Vi fikk i tillegg bemannet klatre tårnet og alle speidere fikk i løpet av helgen
mulighet for å prøve seg. Leirbål ble tent kl 20.00 og alle kom med sine sanghefter og sitteunderlag til den
flotte scene ned ved elva. Flere patruljer sto for bidrag, vitser og sketsjer.
Søndag, flaggheis og ord for dagen. Postmannskap ble tatt imot på kvernkroa, hvor vi ble enige om felles
regler og klargjort for sine poster. Frokost ble unnagjort og 16 patruljer sto klare til kretskonkurranse. 9
doble postmannskap fulgte sine startpatruljer til sin post.
Ørn (tomter) tok 1 plass med 87 poeng, Wonderbaum (marker)2 plass med 86 poeng og 3 plass Askim 1 84
poeng. (maksimal poengsum 108 poeng). Vandreskinn småspeidergruppe gikk til Tomter speidergruppe.
1 plass Bever: Raxta bever 81 poeng, 2 plass Gnag og 3 plass plask (marker). Vandreskinn bevere gikk til
Rakkestad speidergruppe.
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NM i speiding
Målgruppe: Troppsspeidere
Deltakelse: 3 patruljer og følgeledere
Sted: Skien Fritidspark

Dato: 6-7.desember 2019

Patrulje Lynx fra Tomter speidergruppe, The Care Bears fra Lande speidergruppe og Ulvene fra Rakkestad
speidergruppe reiste fredag 14 juli over fjorden for å delta på NM.
Lørdagen startet konkurransen for alle speiderne mens reiselederne var dommere eller hadde andre
oppgaver. På kvelden var det leirbål. Speiderne konkurrerte lørdag og søndag i Teori, Orientering, Praktisk,
Matlaging, 1.hjelp, Naturkjennskap, Hemmelig, orden og hygiene. I år var hemmelig oppgave å lage bil, mens
praktisk oppgave var å lage sag.
Det var 120 patruljer totalt fra hele Norge som deltok på NM
Resultat:
14.plass – Lynx – Tomter speidergruppe
18.plass – The Care Bears – Lande speidergruppe
P116.plass – Ulvene – Rakkestad speidergruppe
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Regionsleir Kragenäs
Målgruppe: Troppsspeidere og rovere (med besøksdag for småspeidere)
Deltakelse: Totalt 80 deltakere fra ØØK fordelt på 47 speidere, 8 rovere og 25 ledere
Sted: Kragenäs lägerplats
Dato: 29.juni til 6.juli 2019
Sommeren 2019 arrangerte Østre Østfold krets en regionsleir med andre nabokretser på leirområdet
Kragenäs i Sverige, eid av Göteborgsscouterna. Strålende vær og god stemning ga en god leir, med mye
bading, speideraktiviteter og minner for livet.
For speidere var det flere aktiviteter gjennom uka. De var blant annet med på tinnstøping, pionering og flere
vannaktiviteter. Alle speiderne gjennomførte en haik, som falt i god smak for det meste. Tilbakemeldingene
fra speiderne var at det var en fin tur, dog kanskje litt nærme leirområdet og litt kort. Leirfres for speidere ble
også svært populært, der speiderne måtte fullføre en rekke aktiviteter, som å gå på ski et stykke, få femten
underskrifter på hånda og mye annet gøy, for å få et merke. Småspeiderne var på besøk en dag, og da ble det
lagt opp til flere aktiviteter for dem.
For rovere var det også lagt opp til noen aktiviteter. Roverteltet holdt åpent gjennom størsteparten av leiren,
og kunne tilby quiz på kveldstid, brettspill og basseng. Teltet var litt lite, og hadde ikke plass til så veldig
mange. Det ble arrangert et beach party, som var populært, men ellers var det ikke særlig mange spesifikke
roveraktiviteter. Rovere er dog flinke til å være spontane, så det ble utført bankran på markedsdagen og
andre sosiale aktiviteter, som ikke egentlig var planlagte. Det var også en roverleir, der mesteparten av
roverne bodde. Stemningen var generelt god, og leiren skapte en god mulighet til å bli kjent med flere.
For ledere kunne leiren by på mange kurs, som også rovere kunne være med på. Lang- og kortbue, mat på
bål, og lederfres var blant annet noe av det lederne kunne bli med på når de ikke passet på speiderne. Andre
kurs var også Fersken og Trinn 1. (les hele rapporten i «Arrangementsrapporter for ØØK 2019»)
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24.World Scout Jamboree
Målgruppe: Rovere og ledere
Deltakelse: 15 rovere og 1 leder fra ØØK (+40.000 totalt)
Sted: Summit Bechtel Scout Reserve, Virginia (USA)

Dato: 22.juli til 2. august 2019

Les de flotte reisebrevene fra kretsens deltakere på http://ook.no/wp/category/leir/wsj19/
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Sosial rover- og ledersamling
Målgruppe: Rovere og ledere
Deltakelse: 8 rovere og 23 ledere
Sted: Rudsmosen, Askim

Dato: 23.august 2019

Askim speidergruppe var vertskap for årets sosiale samling. Rudsmosen var i mange år var brukt for uttak av
torv til alle de gårder som var andelseiere. Vi fikk lære oss litt om Rudsmosen og torvstrølagets historie.
Etterpå fikk vi servert ekte tradisjonskost (rømmegrøt med spekemat). Kretsstyret og ombudene informerte
om alle de spennende kurs og aktiviteter som var planlagt denne høsten.
Dette var første gang vi gjennomførte denne samlingen i begynnelsen av speideråret istedenfor rett før
sommerferie. Vi var enige om at det var mye bedre å treffes i august for å spre informasjon og gi en best
mulig start på et nytt speiderår.
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Vandrertur #8
Målgruppe: Rovere
Deltakelse: Totalt 16 deltakere fordelt på 12 speidere, 1 rover og 3 ledere
Sted: Skrabberud
Dato: 27-29.september 2019
Vi møttes på Skrabberud til tradisjonell vandrertur, med taco og spill på fredag; og aktiveter og læring på
lørdag. Siste natt sover vi ute. Denne gangen var tema på turen «Høyt henger de og søte er de» - vi skulle
blant annet lære om å bruke hengekøye riktig på tur.
På lørdag lærte speiderne også litt mer om å tenne bål uten fyrstikker og fikk i oppgave å lage mat på bål.
Planen var å sove ved Blankvann men pga. meget dårlige værutsikter så valgte vi å ligge i køyer nede ved
hytten. Vi hadde wok til middag lørdag og under leirbålet på kvelden koste vi oss med «Arm pit fudge».
Nesten alle deltagerne sov ute i køye og fikk erfare litt rundt det. Søndagen ble brukt til å øve mer på bål før
vi dro hjem. Vi fikk hjelp av Therese Minge fra Lande på fredag og lørdag, mens Kennet Iversen fra Fredrikstad
krets var med som leder og for å lære av oss. Anette Tefre og Øystein Bøhler hadde hovedansvar for turen.
Speiderne var fordelt på følgende grupper: Tomter (3), Askim (1), Skjeberg (2), Spydeberg (1), Lande (5).
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Småspeiderløft
Målgruppe: Bever og småspeidere
Deltakelse: 135 deltakere fordelt på 91 speidere, 10 rovere, 28 ledere og 6 «gruveslusker»
Sted: Romsåsens gruver, Askim
Dato: 12.oktober 2019
SmåspeiderLøft 2019. En aktiv og sosial «bli kjent dag» av bever og flokkspeidere indre 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 8 speidergrupper. Askim, Fossekallen, Halden, 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.
Jim Skare var ansvarlig for arrangementet. Det ble media omtale i Smaalenene avis og indre24.
Småspeiderløft sees på som vellykket med positive tilbakemeldinger og inntrykk.
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Lederstart
Målgruppe: Rovere og ledere
Deltakelse: 14 deltakere fordelt på 6 rovere og 8 ledere
Sted: Halden speidergruppe sitt speiderhus

Dato: 13.oktober 2019

Kursdeltakerne fikk tilsendt «hjemmelekse» før de møtte opp på lederstart. Hjemmeleksen er et selvstudium
laget av NSF (Norges Speiderforbund) som går igjennom det helt grunnleggende om speidermetoden,
treningsprogrammet og vår organisasjons formålsparagraf. Opplegget tar ca. 3 timer å gjennomføre.
Under lederstart fulgte vi NSF sin standardmal. Kursdeltakerne fikk en innføring i speidermetoden sine 8
elementer, vi snakket om speiderlov, løfte og formålsparagraf. Noen enkle praktiske øvelser i
speidermetoden / Learning by doing. I tillegg snakket vi om hva som forventes av en leder, hvordan
kursopplegget virker og hva neste skritt i grunntreningen er.
Etter gjennomført kurs signerte alle deltakere «lederavtalen» og mottok merket «Lederstart». Speider-CV er
oppdatert i min.speiding.no for alle deltakere.
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Peffkurs 1
Målgruppe: Rovere
Deltakelse: 20 speidere og 5 ledere
Sted: Askim

Dato: 19-20.oktober 2019

20 forventningsfulle speidere, 4 «følgeledere» og kursleder møtte opp tidlig lørdag morgen. Kurset var
planlagt som et utendørskurs. Værets makter var ikke helt med oss og det regnet en god del. Til tross for
dette så var alle blide og positive, så vi startet ute.
Speiderne ble inndelt i patruljer og første oppgave var å bygge en leirplass. De skulle også tenne opp bål og
lese litt i sine nye «peff-bøker». Første peff-skifte var rett før lunsj. Peff #2 skulle lede patruljen gjennom
tillaging av lunsj på stormkjøkken.
Etter vel gjennomført lunsj og evaluering av peff #2 flyttet vi innendørs da mange var våte og kalde. Vi
fortsatte kurset og gikk igjennom teorien for speidermetoden og hvordan man best planlegger et
speidermøte. Planlegging av speidermøte ble også hovedoppgaven for peff #3.
På søndag morgen fikk vi oppleve de 4 speidermøtene våre patruljer hadde planlagt. Spennende å se hvor
forskjellig de hadde tenkt, men med gjennomgående godt resultat.
Kursleder Michael vil rette et spesielt takk til de ledere som var med som hjelpere – uten dere hadde det ikke
blitt noe godt kurs!
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Ledertrening trinn 1
Målgruppe: Rovere og ledere
Deltakelse: 12 rovere og 6 ledere
Sted: Speiderborgen

Dato: 25-27.oktober 2019

18 rovere og ledere var på Speiderborgen for å være med på Trinn 1. Kurset ble gjennomført stort sett etter
planforslaget til NSF siden det var første gang vi kjørte denne versjonen av Trinn 1. Helgen ble fylt med god
læring, gode diskusjoner, lek, god mat og nye venner.
Vi var heldige å fikk med 4 rovere fra 17. Oslo Kampianerne speidergruppe som deltagere og WencheAnnette Løkke var med som teknisk / kjøkkenansvarlig. Gruppefordelingen på de andre deltagene var slik;
Spydeberg(1), Askim (4), Rakkestad (1), Marker (1), Hafslundsøy (2), Halden (2), Fossekallen (2), Tomter (1)
Veiledere på kurset var Ingunn Svae og Øystein Bøhler

KL/KS samling
Målgruppe: Kretsledere og kretsstyremedlemmer
Deltakelse: 3
Sted: Lillehammer

Dato: 25-27.oktober 2019

Samling for alle NSF sine kretser, komite speiding, speiderstyret og forbundskontoret.
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Høstforum
Målgruppe: Speidere, rovere og ledere
Deltakelse: 40 deltakere fordelt på 17 rovere, 9 speidere, og 14 ledere
Sted: Skjeberg sportsplass
Dato: 9.november 2019
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.
Skjeberg speidergruppe var teknisk arrangør for årets høstforum. Kretsstyret valgte å korte ned samlingen til
en dag (opprinnelig planlagt til to dager) etter tilbakemeldinger fra av våre speidere og ledere. En full dag
med påfølgende middag og kveldsaktivitet var mer enn nok for å nå målet med samlingen.
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». Fokusområdene var:
planer for respektive enhet (småspeider, tropp, rover, leder), budsjett og terminliste, ombudsrollen,
inkluderende speiding/mobbefri, demokrati og medbestemmelse, nasjonale arrangement og landsleir. I
tillegg fikk vi nyttig informasjon om Spond, speiderapp, Tufte og Anne dukker.
Skjeberg leverte på topp med fantastisk mat, nydelig hjemmelaget karamellpudding (laget på fersk råmelk!)
og flotte møtelokaler.
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Julebord for rovere
Målgruppe: Rovere
Deltakelse: 19 rovere
Sted: Speiderborgen

Dato: 6-7.desember 2019

Det ble servert en to retters middag, julemat bestilt på Henrys og hjemmelaget riskrem og jordbærsaus.
Mellom middagen og desserten fortalte planleggingsgruppa for Alpin 2020 om turen.
Etter middagen ble det Quiz, pakkelek, mye sosialisering og godterispising. I løpet av kvelden var det 10 som
dro hjem og 9 som sov over til neste dag. Det ble en god frokost før vi vasket oss ut av hytta

UKS møte med julebord
Målgruppe: Gruppeledere + 1 gjest
Deltakelse: 27 ledere
Sted: Speiderhuset i Rakkestad

Dato: 10.desember 2019

Styret inviterte gruppeledere med flere til UKS (Utvidet kretsstyremøte) og en sosial avslutning av 2019.
Styret begynte med å orientere om den demokratiske prosessen fra høstforum og frem til kretsting i vår
krets. Hensikten er å gi våre barn og unge størst mulig makt til å påvirke speiderarbeidet, samtidig som vi
driver kretsen på en økonomisk forsvarlig måte og i går speider-ånd. Når dette fungerer så kan vi legge frem
saker på kretstinget som stammer fra det våre yngre medlemmer ønsker, og som alle (som ønsker) har vært
med å bidra til før saken skal vedtas i tinget.
I tillegg til å diskutere og informere om saker fra høstforum så fikk valgkomiteen gi en oppdatering om
stillinger på valg. Vi startet og diskusjonen om deltakelse på neste regionsleir (Viken Øst) alternativt eget
kretsleir. Sist men ikke minst så fikk alle en oppdatering om alle flotte ting kretsen har som kan lånes av våre
speidergrupper ved behov.
Vi avsluttet kvelden med god julemat og fikk en fin sosial ramme om arrangementet
Østre Østfold Krets. PB 228. 1891 Rakkestad. Kretsleder Michael Zetterlund
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Styrkesituasjonen i ØØK 2019





Total 682 betalende medlemmer 31/12 2019 – dette er en oppgang med 25 medlemmer / 4% siste
12 måneder
15 aktive speidergrupper, hvor Askim er kretsens største (123 medlemmer) og Tistedal Aremark FA
(som er under nedleggelse) er minst (5 medlemmer)
45% av kretsens medlemmer er jenter og 55% gutter (43/57% i 2017).
Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,4 år – samme som for NSF.

Vi har under 2019 klart å snu den negative medlemsutviklingen til tross for flere mindre grupper under
avvikling. La oss bruke 2020 til å sikre at denne trenden fortsetter å utvikle seg i positiv retning!

Medlemsutvikling ØØK 2011 - 2019
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To av kretsens grupper kan vise til ekstra positiv medlemsutvikling. Sarpsborg MS speidergruppe (58%) har
best prosentuell vekst og de har gått fra 12 til 19 medlemmer siste 12 måneder. Marker speidergruppe har
flest nye medlemmer med en økning fra 93 til 112 speidere.

De to gruppene med best prosentuell vekst og vekst i antall medlemmer blir presentert på kretstinget
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Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder. I 2019 ser vi en
økning for antallet speidere i småspeider og stifinner-alder.
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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. 2019 representerer en flott milepæl –
det er første gang på mange år som vi har klart å levere de aktiviteter som vi har budsjettert for. 2019 er og
første gangen på mange år som vi kan presentere et regnskap med underskudd. På kort sikt er dette ikke et
problem – vi har relativt mye penger på «bok».
Budsjettet for 2020 har og stor fokus på aktiviteter/tilbud og vil hvis vi på ny klarer å «levere» det vi
planlegger resultere i enda et underskudd. På lenger sikt må kretsen tilpasse inntekter og utgifter for å et
budsjett i balanse. Første skritt er vårt forslag om en moderat økning av medlemsgebyret til kretsen fra og
med 2021. Vi må og undersøke om vi kan finne andre inntektskilder, eller begynne å ta (mer) egenandel på
flere arrangement enn vi gjør i dag.
ØBUR (Østfold Barn og Ungdoms Råd) har vært en av våre største inntektskilder (90’ av totalt 170’ i inntekter)
ved siden av medlemsgebyrer. Etter avviklingen av Østfold fylkeskommune og etableringen av Viken fylke er
det noen usikkerhet rundt hvordan dette vil videreføres i fremtiden. 2020 vil være omtrent likt som tidligere
da alle fylkene sine budsjetter vil bli videreført som tidligere i et år, men i 2021 risikerer vi at disse inntektene
minsker.

Ombuds arbeid
Småspeiderombudet
I 2019 tok Jim Skare fra Rakkestad speidergruppe over som småspeiderombud. Jim har levert en fantastisk
småspeiderleir (der alle deltakere fikk en caps) på Kvernmoen. I tillegg tok han innspillet fra høstforum 2018
og laget et helt nytt aktivitetstilbud for småspeider og bever – småspeiderløft i Romsåsen. Med både leir og
løft fikk våre yngste medlemmer et bedre tilbud, flere sjanser å lære å kjenne andre speidere og mer «fokus»
fra oss i kretsen. Alle som var med på løft fikk også den nye «småspeiderlua» som vi håper blir flittig brukt på
fremtidige arrangement.

Speiderombudet
Marker speidergruppe tok rollen som speiderombud i 2019 i mangel på andre kandidater. De leverte en
kjempeflott kretskonkurranse på Joval Camping. Her prøvde vi også noe nytt (etter innspill fra høstforum i
2018) – en spennende gruppekonkurranse. I tillegg hadde roverne for første gang mulighet til å være med på
kk tropp (i egen kategori)
Vår «uformelle» speiderombud Øystein Bøhler fra Askim leverte også sin 8. vandrertur i samarbeid med
Anette Tefre fra Tomter speidergruppe.

Roverombudet
I 2019 har Therese Minge fra Lande vært speiderombud. I tillegg til jevnlig deltakelse i kretsens styrearbeid,
høstforum og annet så har hun levert to roverturer (kosetur og juletur). I tillegg har vi for første gang kunnet
tilby Alpintur for rovere og vandrere takket være sterk innsats fra Thomas Karlsen (Halden speidergruppe).
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Vi i styret opplever at roverne i vår krets har fått sterkere identitet og samhold takket være disse aktivitetene
og regionsleir i Kragenäs. Roverne er fremtidens ledere, og uten ledere kan vi ikke tilby speiding.

Lederombudet
I 2019 har Marianne Wiker Stensland (Askim Speidergruppe) vært lederombud. Marianne har deltatt aktivt i
vårt styrearbeid, under høstforum og ikke minst tatt ansvar for å levere en flott sosial leder- og roversamling
på Rudsmosen.
Ingunn Svae og Øystein Bøhler fra Askim Speidergruppe har og gjennomført trinn 1 (ledertrening). Det er
første gang på mange år vi i ØØK har kunnet tilby dette i «egen» regi.

Fremtidsplaner
Kretsens viktigste oppgave i tiden fremover er å sikre et like flott aktivitetstilbud som i 2019. Aktiviteter på
kretsnivå er med på å sterke samholdet mellom våre grupper, gir alle grupper mulighet å tilby kvalitative
aktiviteter til alle medlemmer og bidrar til utvikling av nye ledere gjennom kurs og trening.
Agenda 2021, speidernes landsleir i Indre Østfold Kommune sommeren 2021, kommer til å prege
speiderhverdagen for mange av våre medlemmer i de neste 2 år. Allerede nå er flere av våre ledere og
styremedlemmer aktive i planleggingsarbeidet sammen med landsleirkomiteen. Vi kan og forvente at mange
fler blir «rekruttert» i tiden fremover. Gjennom vår deltakelse i planlegging og gjennomføring av Agenda
2021 er vi med på å sikre at landsleir i Indre Østfold Kommune mest mulig gjenspeiler speiding, kultur og
særpreg fra oss her i Østfold.
Styret kommer under 2020 til å begynne arbeidet med en strategisk langtidsplan som setter mål for vår krets.
Dette er et levende dokument som skal hjelpe oss til å ta gode beslutninger. Vårt ambisjon er å ha et utkast
ferdig til høstforum slik at vi sikrer at vi sikrer at også våre yngre medlemmer blir med hørt og er delaktige i
prosessen.
Sist med ikke minst ønsker jeg å rette en stor takk til alle de som har bidratt under speideråret 2019. Ingen
nevnt – ingen glemt!
Nøkkelorden for kretsstyret er fortsatt:

ÅPENHET, KOMMUNIKASJON, SAMARBEID, DELEGERT ANSVAR OG GOD
SPEIDER-ÅND.
For Østre Østfold Krets
31.januar 2020

Michael Zetterlund
Kretsleder
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