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Nytt fra Speiderstyret ved Speidersjef Håvard
Status fra speiderstyret
Speiderstyret ble valgt på speidertinget i november 2018. Fokuset har vært ”Åpenhet Tilgjengelighet og Synlighet” og gi full gass! De håper at man har merket dette ute i
organisasjonen. Det har vært høy aktivitet og har vært mange steder rundt omkring. Birdy
Heneide er kretskontakt for Oslospeiderne. De har hatt et ønske om å fortelle hva de driver
med og har derfor etablert speiderstyrets blogg og er også synlig på speiding.no, Facebook,
Instagram og var også på Twitter under Arendalsuka.
Det er arrangert ett KL/KS (Kretsleder og Korpsledersamling) og har straks neste i oktober.
Det arbeides hardt med gruppe- og kretsutvikling (begge KL/KS f.eks.). Det er veldig positivt
at såpass mange kommer på en slik gruppesamling som arrangeres her i dag.
Speiderstyret har deltatt på en del arrangementer, som f.eks. Camp Villmark, hvor Romerike
og Oslo har vært bra representert. Det er også en stor fordel å få hjelp fra Gildene, da de
som regel har tid og mulighet til å ordne opp.
Noe av det første speidersjefen fikk på bordet, var at NM måtte avlyses fordi de ikke fikk
noen til å arrangere det. Dette var ikke aktuelt, og det var derfor viktig å vite hvem man
kunne ringe for å få til et arrangement allikevel. Det ble heldigvis et godt NM og de ble
veldig fornøyd med gjennomføringen. Det er viktig at man kan trå til å hjelpe hverandre i
slike situasjoner.

Speiderstyret hadde som mål og besøke alle kretsleirene i sommer og speidersjefen rakk
personlig å besøke 8 forskjellige leirplasser. De klarte å besøke alle kretsleirene og er veldig
fornøyd med dette. Det er masse bra som skjer, Kragernäs var et av de store og gode
leirarrangementene med mye aktivitet med litt volum og mye futt og fart, et fint prosjekt.
En del av de andre var i den mer tradisjonelle kretsleirrammen med fine opplegg med mye
fine verdier. Andre kretsleire har dessverre vært såpass små at de har kjent litt på at de helst
skulle ha fått til et større samarbeid sammen. Det å gjøre ting røft i flokk og jobbe sammen
har vært et gjennomgangstema.
I sommer deltok også 600 speidere på Jamboree som jo er et stort prosjekt. Årets Jamboree
ble veldig vellykket med få eller ingen negative hendelser av betydning.
For første gang deltok en delegasjon på 10 personer på Arendalsuka som et grep for å være
mer synlige og for å tørre å mene noe om det som skjer. De bodde på Havbraatt og deltok
på mange bra arrangementer og var veldig synlige i bilde i Arendal og var blant annet med
på en paneldebatt. Dette er viktig og bra og kommer til å bli gjennomført på nytt. Det er
viktig å få med seg mange på dette, så hvis det er noen som er engasjerte og har lyst til å bli
med på dette så vil det være en ny mulighet neste år.
Speiderstyret har nettopp kommet hjem fra Europakonferansen med en stor delegasjon
som deltok. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom begge forbundene hvor det var 9 fra
NSF og 5 fra KM. Konferansen ble avholdt i Kroatia og er også en arena som det er viktig å
være med på. Norge har hatt en dame som har vært med i Europakomiteen i WAGGGS som
tok gjenvalg. Hun ble nå leder av Europakomiteen i WAGGGS. Det er også en svensk mann
som er i Europakomiteen for WOSM. Norge og Norden er dermed ganske godt representert
på europanivå. Det har også nettopp vært Roverfemkamp i Krokan på Nordmøre.
Speiderstyret

Det er 8 medlemmer av speiderstyret hvorav 1 er vara. Per Johan (ytterst til høyre) var
landsleirsjef på Nord 2017 og følger tett på landsleirprosjektet 2021. Birdy Heneide (ved
siden av Håvard) er visespeidersjef og kretskontakten til Oslo. Silje Kroken er også fra
Oslospeiderne i Bekkelaget speidergruppe.
Langtidsmål 2015-2024 (justert av Speidertinget 2018)
❖ Speidere vil ut - satsning på tilbud om turer, leir og konferanser i inn og utland
❖ Patruljen tar ansvar - satsning på patruljearbeid
❖ Speiding når flere - satsning på flere medlemmer gjennom krets- og gruppeutvikling
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Arbeidsplanen for 2019 og 2020
❖ Gruppe- og kretsutvikling
➢ Hadde 4 økter hvor dette var temaet
❖ Ungt lederskap
❖ Trygge og inkluderende møteplasser
❖ Synlighet
❖ Landsleir 2021
Hvilke forventninger har dere til prosjektet gruppe- og kretsutvikling?
Det er viktig for kretsen og vite hvordan gruppene har det, hvordan dere driver speiding,
hvor dere har lyst til å være/deres mål og hvor dere befinner dere nå. Dette har kretsen
gjort de siste månedene ved å ha ulike møter på ulike måter. Kretsen vet at gruppene har
ulike mål, ulike måter å drive speidergruppene å og ulike måter å drive prosjekter på. Dette
er et veldig stort prosjekt i NSF som driftes på forbundskontoret. Man prøver å lage en
pakke hvor dette å drive med gruppe- og kretsutvikling blir en del av det daglige arbeidet.
NSF vil bidra til å hjelpe kretsene og gruppen til å få dette til å bli en del av det daglige
arbeidet, slik at man kan drive med ordentlig speiding og slik få til den veksten man ønsker.
Kjappe fakta om Norges speiderforbund
❖ Antall kretser: 27
❖ Antall korps: 5
❖ Antall grupper med minst 1 medlem: 451
❖ Antall grupper med 1-10 medlemmer: 98
❖ Antall grupper med 0 medlemmer (sovende): 59
❖ Betalende medlemmer 31.12.18: 18 465
❖ Registrerte medlemmer 31.12.18: 19 358
Det jobbes mye med sovende grupper, man har avsluttet rundt 30 av disse, det er fint å få
ryddet i lister og systemer og at man kretsene kan være trygge på at det ikke er grupper
med snusk som ligger igjen visse steder. Noe er vanskelig å løse, særlig på grunn av GDPR
som gjør at tilgang til gamle lister blir vanskeligere. Noen kretser trenger litt hjelp og
løsningen på noen av disse utfordringene har vært å slå sammen noen, slik at man kan løse
arbeidet på en bedre måte. Noen kretser i nord har blant annet blitt slått sammen og to
andre er i forhandlinger.
Medlemsutvikling 1978–2018

Medlemsutviklingen de siste årene har vært ganske flat, men hvis man får til de tingene som
man satser på nå, så bør det være godt håp for fremtiden.
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Mye positivt:
❖ Vi driver gode aktiviteter i alle fylker i Norge hver uke!
❖ Vi har mange store grupper med lange tradisjoner!
❖ Vi har mange ildsjeler som står på for speidingen!
❖ Vi får til store og gode arrangementer som kretsleirer og landsleirer!
❖ Vi lar barn og unge ta ansvar på sitt nivå!
❖ Vi verver ca 4500 medlemmer i året!
➢ Men: Vi skulle gjerne ha latt enda flere få oppleve den fantastiske
fritidsaktiviteten vår!
Visjon og formålsparagraf
Speidersjefen pleier å si at vi driver med eventyr og ekte vennskap.
Visjon: I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og
unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom
patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir
utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser.
Formålsparagraf: Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta
aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speiding når flere
❖ Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over
til neste enhet.
❖ Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder
med potensial for speiding.
❖ Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter,
positiv synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
❖ Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
Gruppe og kretsutviklingsprosjektet ønsker å støtte slik at man;
1. Får en enklere speiderhverdag.
2. Bidrar til bedre speiding.
3. Gir mer speiding.
Målene med prosjektet
❖ Ledere i grupper, kretser og korps opplever en enklere speiderhverdag og bruker
mindre tid på administrative oppgaver.
❖ Det er flere kompetente og engasjerte speiderledere på alle nivåer.
❖ Lederne kjenner og bruker speiderprogrammet, og medlemmene har kompetanse
innen de fem programområdene i speiderprogrammet.
❖ Medlemmene forblir aktive i organisasjonen lengre.
❖ Flere rekrutteres/ går over til hver aldersgruppe (både speidere og ledere).
❖ Nye medlemmer blir tatt imot og inkludert på en god måte.
❖ Flere geografiske områder med godt rekrutteringsgrunnlag får aktive speidergrupper
❖ Det blir enklere å etablere nye speidergrupper.
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Generelt:
Det er viktig for speiderstyret og komme seg ut til gruppene for å høre hvordan ting er og
hvordan man kan få til dette sammen og synes det er veldig hyggelig å bli invitert til slike
arrangementer som dette. Det er veldig positivt at såpass mange kommer til et slik
arrangement som dette og at det er mange nye fjes. Synes Oslospeiderne bør være
lokomotivet i speideren i Norge og at vi bør få til sammen slik at det er skikkelig trøkk. Det er
et stort potensial både med tilfang av nye medlemmer, men også at det er mange
engasjerte rovere og ledere i Oslo. Det er disse vi må få i sving for å få dette til å fungere.
Det er viktig å fokusere på alle parallellene, ved at store grupper får fortsette å være det,
men samtidig hjelpe de mindre gruppene ved å finne ut hvordan man kan løse deres
utfordringer. Muligens er det noen grupper som vil fungere bedre hvis de slås sammen en
annen, mens andre ligger klare slik at hvis de bare får den hjelpen de trenger så kan de kjøre
i gang. Det er mange utfordringer, blant annet med lokaler. Det er viktig å få til gode kurs og
arrangementer og da særlig roverarrangementer for å få roverne til å bli og å ønske å bidra
videre. Camp Education er også et arrangement som noen mener var veldig bra og som
ønskes gjentatt. For å få til dette på nytt er man avhengig av at mange kretser bidrar ganske
mye, dette har vært en utfordring da man trenger mange ildsjeler. Det er derfor viktig i
denne sammenhengen at forbudet, kretsen og gruppene samarbeider om dette. Men Camp
Education i en eller annen form bør man få til i 2020. En del arrangementer er kanskje
utdatert slik som bilrebusløpet som ikke samsvarer med dagens holdninger til klima og
miljø, så hvis dette skal arrangeres på nytt bør det fornyes og mulig arrangeres i en annen
form. Det samme gjelder kanskje også andre arrangementer som bør fornyes eller byttes ut.
Litt mer samfunnsengasjement som del av arrangementer ønskes inn i terminlisten. Man
bør også ut å mene noe om det som skjer i nyhetsbildet, f.eks. etter skytingen i moskeen i
Bærum, så kunne man gått ut og tatt sterk avstand fra dette på Facebook eller lignende. Det
er også viktig å få roverne inn i ledergruppa slik at kommende speidere og rovere ser at det
er rom for å bli leder. Hvis man da i tillegg rullerer på lederansvaret så vil mange flere få
muligheten til å prøve seg og å se om dette er noe for dem.
Fra kretsen:
Høstens Peffkurs og Trinnkurs er lagt ut på nettsidene og Facebook, men det er ingenting i
veien for at man melder seg på kurs i regi av Follo krets, Romerike krets, eller andre. Alle i
Oslospeiderne får alle Trinnkurs dekket uavhengig av hvor man ønsker å ta dem.
Vi i kretsstyret er veldig glade for at det jobbes med sovende grupper. En speiderhytte er
fort en million kroner, og det er mye penger man kan bruke til aktiv speiding. Noen av
hyttene står og forfaller, men er litt tunge saker å gjøre noe med, men det det er noe
kretsstyret prøver å finne løsninger på. Ting går ofte litt fort i svingene og dette gjelder også
for Oslo Kommune som sendte ut skjemaet “Tidlige innspill til behovsplanen for idrett og
friluftsliv 2021-2030” med to ukers innsendelsesfrist. Vi fikk inn svar fra noen grupper, men
det er her viktig å presisere at hvis gruppene har utfordringer med sine lokaler, så må
gruppene ta dette opp med bydelene direkte i tillegg. Disse har nå mye makt. Det er
dessverre få bydeler som har friluftsutvalg, noe de egentlig skal ha. Vi tror at alle
speidergruppene i Oslo kan bli bedre, utvikling foregår kontinuerlig og alle har
læringspotensialet, også kretsstyret.
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Informasjon om høsten 2019
Speiderhytteturen
Dette var opprinnelig et arrangement som kom til ved en tilfeldighet, det var en gave fra
Østmarkaspeiderne til Østmarkas venner som fylte 50 år for 4 år siden. Gaven var et
turalternativ hvor det var 8 hytter med, senere var det 10 hytter og i år er det 15 hytter i
Østmarka og 1 hytte i Lillomarka som er med. Det er etablert et godt samarbeid med
speidersport om markedsføringen. Alle 16 hytter er tegnet inn på et kart, med den i
Lillomarka som egen. Alle hyttene har fått et eget merke, i tillegg er det et eget merke som
heter “speiderhytter 2019” som alle deltagere får uavhengig av om de besøker 1 eller flere
hytter. Arrangementet er ønsket som et lavterskeltilbud der alle kan være med. Det er
allerede en del påmeldte fra KFUK-KFUM og det er også et samarbeid med orienteringslagene, slik at man lett kan få utarbeidet kart. Når hyttene blir kjent med hverandre, så er
det lettere for hyttevertskapet og danne et nettverk for å kunne finne smarte løsninger
sammen for avtaler med kommunen eller forsikringsselskaper. Noen av hyttene mangler
speidere, som f.eks. Tårnet. Dette er en fantastisk hytte som har mange muligheter hvis det
er en gruppe som ønsker å bruke den. Mange av de andre hyttene er holdt godt vedlike og
eies både av Oslospeiderne og av KFUK-KFUM speiderne. Østmarkagruppene har tatt på seg
storarrangementet, disse er Nordstrandspeiderne, Bølerspeiderne, Manglerudspeiderne og
Bekkelagetspeiderne. Hele arrangementet blir planlagt på Messenger med kun noen få
ordinære møter. De har blant annet sørget for at alle hyttene har vertskap som kommer til å
være der fra klokka 9 på lørdag til klokka 16 på søndag. Fordelen med arrangementet er at
man selv kan legge opp og planlegge tur slik det passer hver enkelt deltaker. Det er også kart
tilgjengelig på de hyttene det er naturlig å starte på, i tillegg ligger kartene tilgjengelig på
nett. Det er ikke slik at alle Oslospeiderne trenger å se hverandre for å føle at de er på et
kretsarrangement. Det viktigste er at de må være på tur denne helgen helst med sin egen
patrulje. Det er allerede noen av hyttene som har booket overnattingsgjester denne helgen.
Pølsebua, Totemkoia og Speiderbo ligger ved samme vassdrag og her kan man derfor seile
mellom hyttene i kanoer som er lagt ut for leie ved Vangen. Blåhaug blir et samlingssted
hvor man kan få ekstra hjelp og det blir også leirbål på kvelden her. Det blir servert lapskaus
til ledere og andre medhjelpere. Det blir servering av pølser på Pølsebua, Tårnet serverer
blåbærsuppe, det vil også serveres kringler og bakverk flere steder. Det er også
sykkelaltervativer som står beskrevet i turforslagene på kartarkene.
Nissefest
17. Oslo Kampianerne speidergruppe v/Marthe Kjersti Schrøder, har i år hovedansvaret for
gjennomføringen av Nissefesten sammen med Vålerenga, Grünerløkka, Rabita og Oslo FA 3.
korps. Det er ønske om en oversikt over kontaktpersoner i gruppene med e-postadresser,
slik at man slipper å bruke unødvendig tid på å lete opp dette. Isolde sender en oversikt over
hva som skal gjennomføres og diverse informasjon så raskt som mulig.
Andre arrangementer - Lederkurs, Peff og Trinn- kurs
Ledertrenerpatruljen (LTP) har hatt et møte etter sommeren hvor de ønsket ha ha færrest
mulig arrangementer som de vet blir bra, men kalenderen har en tendens til å bli full
allikevel. Det er Kjetil Willander som er leder/patruljeleder, Marius Markussen er assistent,
peffkursansvarlig er Asbjørn Aursjø og trinnkursansvarlig Jon Arne Halvorsen. I tillegg har de
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et prosjekt som de har valgt å kalle “Ferskenprosjektet” som ble arrangert første gang på
kretsleiren og som de nå jobber med å bygge videre. Ansvarlig for dette er Ellen Konstad og
Øyvind Haug. Andre som bidrar er Eirin, Karen Johanne, Heidi Ryen, Øistein Erikson og
Simen. De ønsker seg flere som ønsker å være med å holde kurs. Det er ikke så viktig om
dere selv har deltatt på kurs, det viktigste er at man har lyst til å være med å bidra, så lærer
man resten underveis. De kursene som skal arrangeres nå er Peffkurs 1 hvor patruljene får
hver sin veileder og hvor de da vil følge det programmet som er oppsatt. Ferskenkurs i
førstehjelp vil ha temaer som “hva er praktisk førstehjelpsutstyr”, “hva kan oppstå av skader
på tur og hvordan behandler man disse”, f.eks. behandling av gnagsår og kuttskader.
Lederstart er et arrangement der LTP ønsker at alle som ikke har tatt trinn 0 som nye ledere,
foreldre eller unge rovere skal delta på. Det er en myk start for å få et innblikk i hvordan
man tenker som speidere. Dag 2 kobles sammen med Donsaften hvor man har en
ledersamtale og opptagelse av lederne i Oslospeiderne ved Donsbautaen inne ved
Sarabråten i Østmarka. Trinn 2 arrangeres også med beskrivelse av temaer som dere kan
finne på nettsidene. Påmelding til alle arrangemententene ligger på MinSpeiding.no og mer
informasjon kan man også finne på Facebook. LTP har vært i samtale med leirsjefen for
Agenda 2021 og skal være med i kursstaben der med ansvar for lederprogrammet. Ansvarlig
for dette vil være Kjetil og Marius, i tillegg skal de ha Lederomsorg med Ellen som ansvarlig.
De er dermed godt representert på leiren i programetaten. LTP ønsker en tilbakemelding på
hva som har vært bra og mindre bra på tidligere arrangementer. Hva ønsker man å gjøre
igjen, hva ønskes av kurs og innhold i kursene fremover. Er det andre ting dere ønsker å
oppleve som ledere på leir, så kom med det! Et ønske er at det blir tilbud om ørneklubb for
de lederne som er avhengige av at andre passer på barna mens de er på kurs.
Terminlisten 2020 - Hva trenger din gruppe?
Det er viktig at terminliste fra forbundet er ute i god tid, slik at kretsen kan ta noen gode
valg i slutten av oktober, begynnelsen av november og gruppene kan gjøre det utover, slik at
man er klare før jul slik at terminlistene kan presenteres i god tid for alle medlemmene.
❖ Ønsker om Camp Education,
➢ Egner seg best for aktivitetsoppbyggende kurs, egner seg ikke for trinnkurs.
❖ LTP foreslår at kretsen kan foreslå helger for når kursene kan avholdes
❖ Ønske om flere roverarrangementer, bilrebusløpet er foreslått endret for å være mer
i ett med tiden. Andre roverarrangementer er forsøkt gjennomført uten hell.
❖ Speiderhytteturen 2020 er satt til 10-11 oktober.
❖ Ønsker Peffarrangementer.
➢ Bowling etc. for å skape større fellesskap.
➢ Lettere hvis en eller flere datoer blir satt på forhånd.
➢ Forslag om å opprette et eget Peffombud som kan ta på seg arrangementer
❖ 24-26 april ønskes til Peff 2
❖ 18-20 september ønskes til Peff 1 kurs
❖ Ridderturneringen vi foreslås til 25-26 april
❖ Forslag om ha Ridderturnering i juni i steden
❖ Siste helgen i mars er det Camp Villmark
Et forslag på fullstendig terminliste for 2020 vil bli sendt ut før halvårsmøtet til alle
gruppene!
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Valgkomiteen til halvårsmøtet:
Eirin, Ida og Mikkel er på valg. Mikkel tar ikke gjenvalg. Postene som da er på valg er 2
styremedlemmer og 1 visekretsleder. Følgende er meldt seg til valgkomiteen:
1. Erik Steinsbu Wasberg - Oslospeiderne
2. Sandra Carina Lystad - Grünerløkka MS speidergruppe
3. Håvard Femtehjell - Grünerløkka MS speidergruppe
Mentorordning for grupper i år 2020
Det er satt i gang et nytt mentorprogram som stimuli for at vi ønsker å bli flere i kretsen.
Ønsket er i første omgang å få til en ordning der frivillige melder seg for å hjelpe de
gruppene som trenger det. Gruppene kan søke og få en mentor til å følge seg i et halvt år,
med møter 6-7 ganger i løpet av denne perioden for å hjelpe til med planlegging, kvalitet,
tradisjoner og forbedring. Alle grupper bør ta en prat om hva som er lurt å gjøre og hva som
ikke er så lurt og hva tenker gruppene om det arbeidet som blir gjort. Av og til kan man gå i
en fallgruve, så det kan være lurt at noen andre kommer inn og ser på tingene med friske
øyne, slik at man lettere kan se om det er veien til høyre eller til venstre som er best å velge.
Hva kan man gjøre for at kvaliteten og gleden skal bli bedre, slik at det blir mer og forbedret
speiding. Alle kan forbedre seg uansett om de er små eller store. Holmenkollen Riis v/Reidar
har sagt at han er interessert i dette for å kunne hjelpe gruppa videre.
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