ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Alpin 2019
Sosial tur for vandrere og rovere (13-25 år) til Trysil for å fremme samarbeid og bli mer
kjent på tvers av gruppene i kretsen.
Tidspunkt:
8-10 mars 2019 på Trysil ungdomsskole og Trysil Alpinanlegg.
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt: 23 pers.

Speidere: 9 pers.

Rovere: 14 pers.

Speidere, Rovere og ledere fra 0-26 år: 23 pers.

Ledere: 0 pers.

Over 26 år: 0 pers.

Fri rapport med bilder.
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.
Fredag var det oppmøte på Tunejordet, Sarpsborg, Nesodden turbuss kjørte oss videre til
ungdomsskolen der vi bodde for helgen.
Lørdag kjørte bussen oss til bakken der vi opprettet en ”base camp” for å ha ett
samlingspunkt og laging av mat. Vi grillet mat til deltagerne og hadde ulike aktiviteter i
bakken.
Blant annet ballkasting i bakken, instagramkonkurranse og finne flest baller gjemt rundt
hele anlegget.
Lørdag kveld var det bordtenninsturnering, film og mingling på tvers av gruppene.
Søndag holdt vi oss på skolen med ulike leker som ”capture the flag” og ballongleker.
Tilbakemeldingene bestod i av at det var ett sterkt ønske om 2 dagers heiskort og mer
spennende middag. (litt uheldig med smakløs gryterett)
Utfordring til neste arrangør er følgende:
Lage plass i budsjettet til 2 dagers heiskort.
Finne ett mer egna ”base camp” område. (Bunn av heis T1 er veldig befolket område, bunn
av løype 13 virker mer egnet)
Få vandrere og rovere til å melde seg på ved å muligens kontakte de direkte.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter kr 22977,- (999 kr deltageravgift)
Utgifter kr 43755,Budsjett fra ØØK kr 25000,-

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Kosetur på Speiderborgen

Dette var en kosetur der tanken var å bli bedre kjent med flere rovere i Østre Østfold krets.

Tidspunkt:

Tur 13.-14.april 2019

Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:16

Speidere:

______

Rovere:16 Ledere:____

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:16

Over 26 år:____

Fri rapport med bilder.
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 uten om det gikk alt etter planen, ble holdt litt
aktiviteter og kortspill

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter
Utgifter
Budsjett fra ØØK

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Rapport Julebord for rovere.

Tidspunkt:
6.-7.desember 2019

Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:19

Speidere:

______

Rovere:19 Ledere:____

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år: 19

Over 26 år:____

Fri rapport med bilder.
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

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter
Utgifter
Budsjett fra ØØK

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Kretskonkurranse for tropp for ØØK 2019

Tidspunkt:
3-5. mai 2019 på Joval Camping
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:___78___

Speidere:

___51___

Rovere:__6__ Ledere:__21__

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:__58____

Over 26 år:__20__

Fri rapport med bilder.
Årets KK ble arrangert av Marker speidergruppe. 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.
Rundløypa på lørdag var ikke så lang, og patruljene var ferdig tidligere enn planlagt.
Dermed fikk de en lang ettermiddag med fritid, noe det virket som de satte pris på.
Matoppgaven ble tatt ut av konkurransen i år, noe ombud ønsker tilbakemeldinger på ved
årets Høstforum.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

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.

Askim
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.

Lynx

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Budsjett fra ØKK var 15000,-.
Resultatet endte på et høyere beløp en budsjettert, noe på grunn av lavere deltakelse enn
forventet, og en større kostnad til leie av festivaltoaletter enn teknisk arrangør hadde
beregnet.
Det er betalt for 15 patruljer, men to av patruljene ble meldt av rett før konkurransen. De
har ikke fått refundert beløpet, da alt var handlet inn allerede.

Regnskap KK 2019
Deltaker kontingent:
Programkostnader
Premier og merker
Leie sted, stabskro, infrastruktur
SUM:

3750
5045,4
2850
15482,62
19628,02

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Småspeiderleir Kvernmoen 2019, Motto: Speiding er gøy!
Tidspunkt:
24 mai – 26 mai 2019
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:__116_

Flokkspeidere:_74__ Beverspeidere:__17__ Ledere:_25_

Patruljer flokk:__13__

Patruljer bever:_3 _ Antall grupper:__6___

Fri rapport med bilder.
Teknisk arrangør Tomter speidergruppe ved Christian Tefre og Anette Tefre.
Leirsjef Jim Skare. Ombud og teknisk var tidlig ute fredag for å klargjøre til leir.
Nettverk til påmelding var nede, men improviserte med mobilnett. Leirområdet var bra og
vi utvidet gruppeplasser da vi hadde rom for det. Innrykk gikk udramatisk, og 3 P-vakter
hadde bra kommunikasjon. Hengere ble plassert langs med veien ved tunet og bilene ble
kjørt tilbake til parkering. 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.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Lørdag, strålende sol og det var gruppebidrag, hvor hver gruppe sto for en aktivitet.
Patrulje vis 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.
KK ble avsluttet kl. 13.00 og Flemming Hansen ( styre), Christian Tefre (teknisk) og Jim
Skare (leirsjef) samlet inn alle resultater fortløpende.
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)
1 plass Bever: Raxta bever 81 poeng, 2 plass Gnag og 3 plass plask (marker)
Vandreskinn småspeidergruppe gikk til Tomter speidergruppe.
Vandreskinn bevere gikk til Rakkestad speidergruppe.

Leiren ble vel gjennomført. Ingen rapporterte skader eller hendelser. 2 speidere dro hjem
natt til søndag, men kom tilbake dagen etter. Leir merkene måtte bli sendt ut 2 uker i
ettertid pga. våre merker havnet ved en feiltagelse i et annet arrangement. Som
kompensasjon, fikk vi disse merkene.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
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Ting som kan forbedres til neste leir.
-Et lydanlegg bør være tilgjengelig til f.eks. revelje, leirbål oppstilling.
-Oppdaget at det kan være lurt at patruljer beholder et eget poeng-ark med signering
postmannskap til evt. Kryss sjekking av resultater.
-Gruppebidrag blir det også neste år og vil være lurt av speidergrupper å forberede i god
tid.
-Hvert år er det leirbål. Øv gjerne inn noen rollespill, vitser, sketsjer eller annet bidrag.

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Budsjett:
Kr. 28000,Inntekter:
Kr. 27000,Utgifter:
Kr. 21980,33
Sum:

til gode Kr. 5019,67

Egenandel pr. speider påmeldt var kroner 200,- for hele leiren inkl. merke og caps.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
NM i Speiding 2019 i Skien Fritidspark
Tidspunkt:
Fredag14.- søndag 16 juni

Deltagere fordelt på aldersgrupper
Dette er kun Tomter sine tall:
Totalt:___12___

Speidere:

___8___

Rovere:______ Ledere:__4__

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:___8___

Over 26 år:___4_

Fri rapport med bilder.
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.
Vertskapet var veldig hyggelige og vi alle følte oss velkomne. Speiderne fikk rigget seg på
plass i ett lite skogholt på fredagen før det var leirbål. Lederne fikk enten bo inne mot
ekstra betaling eller ute ved en fotballbane ett stykke unna.
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 en flott helg i veldig fint vær og det var hyggelig å møte igjen kjente ansikter fra
tidligere deltagelse.
Det var 120 patruljer totalt fra hele Norge som deltok på NM
Resultat:
Plass 14 – Lynx – Tomter speidergruppe
Plass 18 – The Care Bears – Lande speidergruppe
Plass 116 – Ulvene – Rakkestad speidergruppe

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
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ØSTRE ØSTFOLD KRETS
Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Litt økonomitall
Pris per patrulje: kr. 3000,Pris per reiseleder: kr. 0,Pris per observatør: kr. 200,Pris per bil i parkering: kr. 200,-

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Kragenäs

Tidspunkt: 29/6-6/7 2019

Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:__80____

Speidere:

__47____

Rovere:__8____ Ledere:_25___

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:____61__

Over 26 år:__19__

Fri rapport med bilder.
Kragenäs 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.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

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.
Stabsopplevelsen var positiv, med litt varierende arbeidsbelastning. De på stabskjøkkenet jobbet
ganske mye da det stod på, men hadde i gjengjeld fri mellom måltidene. Staben kunne delta på
lederaktivitetene, og de som falt innenfor riktig aldersgruppe i stab kunne også delta på
roveraktiviteter og bo i roverleir.
Leirfres var som nevnt et tilbud for både
speidere og ledere, med litt vanskeligere
oppgaver for ledere enn for speidere. Dette
var populært, og førte til et merke. En slik
aktivitet skaper engasjement og gir mange
en bedre leiropplevelse. Til forskjell fra
tidligere leire var også lederfresen mer
praktisk, der man for eksempel måtte svi en

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

kopp og pionere et lite tårn. Disse aktivitetene ga også et eget merke.

Kragenäs var en aktiv leir, der aktivitetsnivået holdt seg relativt stabilt gjennom hele leiren. Med
planlagte aktiviteter for speidere, rovere og ledere, i tillegg til muligheter til å bade, spille volleyball
og oppholde seg i kroa.
På leirområdet var det egne «ansatte», som ordnet med matinnkjøp, så det eneste leirstaben måtte
gjøre var å pakke den til grupper. Dette var ganske praktisk, og sparte tid og ressurser. Menyen var
ganske god, kanskje med unntak av surstrømmning, men det ga uansett alle en god latter 😊😊 De
første dagene fikk gruppene litt for lite mat, men dette ordnet seg utover leiren. Det var godt lagt

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
opp til diettmat. Alle som trengte alternativ mat, fikk det.

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter
Utgifter
Budsjett fra ØØK

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Vandrertur #8. En tur som gir noe ekstra til speidere i vandreralder.
Tidspunkt:
27.09.19 kl 19:00 til 29.09.19 12:00
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:_16_____

Speidere:

__12____

Rovere:___1___ Ledere:_3_

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:_14_____

Over 26 år:__2__

Fri rapport med bilder.
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 blandt annet lære om å bruke hengekøyte 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).

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
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ØSTRE ØSTFOLD KRETS
Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter 2400 (200 kr pr. deltager)
Utgifter 6527,31 kr
Budsjett fra ØØK - ?

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
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.
Tidspunkt:
Lørdag 12.okt 2019 Kl. 11.00 – 17.00
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:_135 Speidere:_91

Rovere:_10

Ledere:_28 Romsåsgruver: 6

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:__107___

Over 26 år:___28_

Fri rapport med bilder.
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. Vi gjorde en felles samling med info og en rask fordeling
inn i 4 store grupper. Disse 4 gruppene ble guidet til 4 forskjellige poster.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
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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 de voksne utfordret til å leke med.

Post 3. Tre klatring 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.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

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 første økt var det felles lunsj i sluskestua med pølser og saft og litt sosialt. Kaffe og
saft sto fremme under hele arangementet.
Vi rullerte så videre fra post 1 til 2 , 2 til 3 osv... Vi gjorde en ny rullering hver time til alle

hadde hvert igjennom. Rulleringsliste fungerte utmerket etter planen.
Etter aktiviteter samlet vi oss i Nikkeltunet hvor gruppeleder Michael holdt leirbål som
avlutning på dagen.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
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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.
Forbedringer til neste arrangement:
- link til google maps med i invitasjon
- egen kopp med navn, for å spare miljø.
- Alternativ mat for vegeterianer
- Alle påmeldte med i min speiding inkl. ledere bn

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter Kr 4550,Utgifter Kr 41230,Budsjett fra ØØK 40000,-

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Lederstart - Det første du skal gjennom som nye speiderleder er såkalt Lederstart. Den
gir deg grunnkunnskaper om Norges speiderforbund og speiding, og hjelper deg i gang
som speiderleder. Lederstart må være gjennomført før du kan begynne på grunntreningen
i Norges speiderforbund.
Lederstart er for rovere og ledere i ØØK som ønsker å gjennomføre grunntreningen i NSF.
Tidspunkt:
13/10 2019 klokken 14:00 til 17:00
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt: 14

Speidere: 0 Rovere: 6

Ledere: 8

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år: 6

Over 26 år: 8

Fri rapport med bilder
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.
Kurset ble avholdt i Halden speidergruppe sine lokaler.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter:
Utgifter
Budsjett fra ØØK

0,- (gratis arrangement)
0,-

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt: Trening trinn 1, hensikt: Gi nye rovere og ledere
opplæring i.
• Speiding og ledelse
• Speiderprogram og speiderfriluftsliv
• Planlegging av speideraktiviteter
• Trygge speideraktiviteter
Tidspunkt: 25.-27. oktober 2019
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt:__18__

Speidere:

0___ Rovere:__12__ Ledere:6_

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år:__12___

Over 26 år:__6__

Fri rapport med bilder.
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 Wenche-Annette 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

ØSTRE ØSTFOLD KRETS
Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter: 1000 kr
Utgifter: 8732 kr
Budsjett fra ØØK ?

av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Peffkurs 1 i Askim
Peffkurs 1 er første skritt i ledertreningen for våre medlemmer. Her kan de som allerede
er, eller som ønsker å bli, patruljeførere delta.
Deltakerne lærer om en patrulje, får en første innføring i speidermetoden og hvordan
planlegge speidermøter.
Tidspunkt:
19-20/10 2019 i Askim
Deltagere fordelt på aldersgrupper
Totalt: 25

Speidere: 20 Rovere: 0 Ledere: 5

Speidere, Rovere og ledere fra 0 26 år: 20

Over 26 år: 5

Fri rapport med bilder.
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.
Rett før middagen gjorde vi et hurtig besøk på landsleiromådet oppe ved Korsegård skole.
Alle var enige i at dette blir bra!

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Speiderne fikk i oppgave å lage speider-bløtkake til dessert. Lørdagen ble avsluttet med
leirbål og brettspill.

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

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.
Dagen ble avsluttet med lunsj, rydding, evaluering og ikke minst utdeling av kursbevis og
merke.
Kursleder Michael vil rette et spesielt takk til de ledere som var med som hjelpere – uten
dere hadde det ikke blitt noe godt kurs!

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Økonomi – Budsjett og regnskapsoverslag
Inntekter:

0,- (gratis kurs)

Utgifter:

Mat
Lokal + ødelagt tørkestativ
Merker, kursmateriell
Sum

Budsjett fra ØØK

1685,3279,825,5789,- (per deltaker kr 290,-)

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

RAPPORT FOR ARRANGEMENT I ØØK
Navn på Arrangement og hensikt:
Høstforum, Småspeiderombud.
Tidspunkt:
11.00 – 21.00 lørdag 9 nov 2019
Deltagere
Totalt:__ca 40____ Speidere:______Rovere:______ Ledere:____
Fri rapport med bilder.
Min første økt: Planer/ønsker/fokus småspeiderenhet
Småspeiderleir 2020 – Jeg foreslår dato 29 – 31 Mai.
Borg speidergruppe vil stille som teknisk arrangør. Sted for arrangement er ikke bestemt.
Neste leir blir det dag 2 som tidligere, gruppebidrag. Dvs. hver gruppe stiller med egen
aktivitet der andre grupper kan komme over på besøk. Tenker det er enklere å planlegge
bidrag da det kommer ut så her tidlig. Forrige småspeiderleir var det 6 grupper som
deltok. Realistisk mål for neste år er 8 speidergrupper.
SmåspeiderLøft – Det var samstemt enighet om at vi vil ha et tilsvarende arrangement for
dette til neste år 2020. Årets budsjett var 40000,- inkl. luer til alle deltakere. Vi klarer dette
på et lavere budsjett med en mindre kostbar «gave» til neste år. Årets Løft kom 8 grupper
med 91 flokk og bever speidere og totalt var vi 135stk. deltakende. Mitt realistiske mål
neste år er 10 grupper og 100 flokk og beverspeidere. Dette bør være en dato alle grupper
setter opp i i sin terminliste.
Jeg foreslår at vi setter opp lørdag 10 oktober.
Jeg sitter fortsatt igjen med noen luer som vi besluttet at grupper kunne kjøpe til sponset
pris 60,- kr pr.stk. Trøgstad og marker har kjøpt inn 25 stk. av disse.
Min økt 2: inkluderende speiding/ mobbefri
Dette er tema der tiden fløy fort, men vi fikk luftet ut mye. Totalt ble dette 3 økter, en av
ledere, rovere og speidere. Det gikk diskusjoner mellom deltakere og det landet mye på at
det er viktig med åpenhet og synlighet i gruppa. Det bør være et tema som er naturlig å
snakke om på både møter og leirbål.
Rovergruppe kom med forslag til til en fadder, som man kunne gå til med
problemstillinger. Dette kunne være en utvalgt i gruppa. Det ble også foreslått at vi alle
skulle tatt merket «mobbefri».
Det ble og tatt opp: hva gjør vi med medlemmer som gjør det utrivelig for andre å være i
speideren? Dette spørsmål inkluderte også ledere... Konklusjon: Her tenker jeg at hvis

ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

dette er en sak at dersom ikke gruppa selv får til å håndtere, kan være at styret vil hjelpe
til med. Hjelper ofte å se problemstilling fra andre synsvinkler.
Inkluderende speiding:
Kan vi samarbeide om noe mer om møter eller aktiviteter gjennom indre Østfold?
Konklusjon: Ja, møte som f.eks tenkedagen og eller st.georg dag. Der er det rom for mere
samarbeid, og her er det vi i tropp eller flokkleder som må ta kontakt med hverandre.
Også å henge seg på en tur eller økt sammen en helg ville være spennende for
medlemmer i gruppene.
Derimot særegne arrangemang som er en tradisjon i en gruppe, vil man beholde som sin
«greie».
Her ble det et ønske om en egen gruppeside på face, hvor f.eks. forslag til felles økt eller
tur kan legges ut.
Økonomisk tiltak:
Forslag om å ha utstyr «litt til overs» som f.eks. Liggeunderlag, ryggsekk og sovepose.
For å kunne hjelpe til hvis medlemmer ikke har utstyr for å være med på tur. Kunne vi
klart å ha en hylle på speiderhuset hvor slikt utstyr kunne lånes?
Frivillighetsentralen er et sted hvor slikt utsyr kan lånes helt gratis. Kunne man hatt et
eget møte der hvor man fikk se på utstyr å få til et samarbeid?
Speider sport tilbyr også hjelp til utstyr hvis medlemmer har problemer med å stille det
økonomiske. Budsjett i år 50000,- hvor hittils er brukt 47000,- Det er hyggelig at vi bruker
dette tilbudet. Personalia til trengende medlem trengs ikke og skal være diskret.
Det ble også diskutert egenandeler for arrangement som gjøres i kretsen.
Enige om at 50kr til småspeiderløft er ok. 200kr til småspeiderleir er ok.
«giveaways» med merker – t-skjorter – skjerf etc. for å rekke opp hånden å delta var uten
tvil positivt og bør bli tradisjon....
Småspeiderombud ØØK
Jim Skare

