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OSLOSPEIDERNE 

av Norges Speiderforbund 

 

ÅRSRAPPORT 2020 

  

 

1. Styrer og utvalg gjennom 2020:  

Kretsstyret  

Kretsleder:   Iver Aage Iversen, 7.Oslo Kanaljene speidergruppe 

Styremedlemmer:  Isolde Kobernus, 7. Oslo Kanaljene, Visekretsleder fra 11/02-20 

   Isolde Kobernus, 7. Oslo Kanaljene, ut av styret 1/7-20 

Bjørn Skauli, 7. Oslo Kanaljene, Styremedlem, inn i styret 11/02-20 

Bjørn Skauli, 7. Oslo Kanaljene, Visekretsleder fra 21/9-20 

Arne L. Iversen, 7. Oslo Kanaljene, Styremedlem, inn i styret 11/02-20 

   Simen Huseby, Nordseter FSK, Styremedlem, fortsetter fra 11/02-20 

   Monica Holst, Bøler speidergruppe, Styremedlem, inn i styret 11/02-20 

       

Valgkomiteen  Håvard Femtehjell - Grünerløkka MS speidergruppe 

   Mikkel Brekke, Kjelsåsspeiderne 

   

Valgkomiteen supplerer seg ved behov.      
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Driftsstyre for Blåhaug:   Blåhaug har ikke hatt et operativt styre i 2020. 

   

Utleieansvarlig:    Kretskontoret og Bjørg Walstad 

 

 

Driftsstyre for Krakosseter:  Krakosseter har ikke hatt et operativt styre i 2020. 

           

Hyttefut:    Simen Halderaker Husby 

Utleieansvarlig:   Kretskontoret og Simen Halderaker Husby 

 

 

2. Kurs og arrangementer 2020 

 
    

3. Økonomi 

Kretsen har en meget romslig økonomi. Oslospeiderne mottar kommunal driftsstøtte fra Oslo 

kommune, der 67 % er viderefordelt til speidergruppene etter antall betalende medlemmer 

under 26 år. Kretskontoret har ført kretsens regnskap, i samarbeid med Per Olav Kolberg. 

Regnskapet føres etter god regnskapsskikk for små foretak, og det bekreftes at forventningen 

om fortsatt drift er til stede pr 31.12.20. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 

92.808,- Det ble et overskudd for «drift» kr. 112.081,-. Overskuddet skyldes lite aktivitet i 

2020 grunnet Corona og smitteverntiltak. For andre tall se årsregnskapet. 
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4. Kretsstyrets arbeid 

Kretsstyret har hatt 9 møter i 2020, i tillegg til årsmøte og halvårsmøte. I tillegg kommer 

møter knyttet til hyttedrift, kurshelg og møter med andre samarbeidspartnere. Kretskontoret 

har hatt kretssekretær ansatt i 50% stilling, Anne Catrine Asak. 

a) Coronasmitten: 12. mars innførte regjeringen strenge tiltak for å begrense smitte av 

Covid-19 viruset. Dette innebar blant annet at mange arrangementer måtte avlyses eller 

omstruktureres. Kretsting med Årsmøte ble flyttet fra 16. mars innendørs til 3. juni utendørs 

på Krakosseter. Halvårsmøtet ble avholdt heldigitalt via Zoom. 

b) Ledertrening/lederkurs: Trinn 1 kurs ble avlyst og Peffkurs 2 ble utsatt. Det ble avholdt 

Peff 1 kurs i september som planlagt, her var det 23 deltakere. I oktober ble Trinn 0 arrangert 

21. oktober og lederstart med Donsaften ble arrangert 28. oktober. 

c) Ledersamlinger: Kretsstyret rakk å arrangere en gruppeledersamling i februar før 

restriksjonene trådte i kraft. Denne ble godt besøkt og vellykket. Gruppeledersamlingen som 

var planlagt 3. juni ble heller til et utsatt årsmøte. En gruppeleder- og enhetssamling ble også 

arrangert på Krakos i august.  

d) Ridderturnering og kretskonkurranse: Både Ridderturneringen og Kretskonkurransen 

ble dessverre avlyst på grunn av smittesituasjonen i april og mai. 

e) NM i speiding: NM i speiding ble også dessverre avlyst, da det ikke ville vært mulig å 

arrangere et såpass stort arrangement med smittesituasjonen som gjaldt. Beslutningen gjorde 

også at vurderingen med å avlyse kretskonkurransen ble vedtatt. 

f) Kretsleder- og korpsledersamlinger: Kretsleder- og korpsledersamling ble besluttet 

avlyst fra NSF i april. Som et supplement ble det avholdt digitalt KL-KS 18. april. 

g) Speidertinget ble avholdt digitalt da smitten tok seg opp igjen på høsten. Samme 

speiderstyre ble med videre med en endring, les mer om dette her: 

https://speiding.no/nyhetsarkiv/nytt-speiderstyre-pa-plass. Det er synd at store kretser som 

Vesterlen får motbør til forslag som er godt fundamenterte saker som vil gi mer speiding i 

speidergruppene. Det var ca. 125 personer som deltok. Eirik i Speiderstyret ble 

Oslospeidernes kontaktperson  

h) Leir: I år skulle det være året for egen leir for gruppene. På grunn av Coronasituasjonen 

avlyste en del grupper sine planlagte leiropphold. NSF arrangerte Nærleir som et supplement, 

der alle kunne være med på leir hjemmefra eller fra nærområdet. NSF besluttet også å avlyse 

landsleiren Agenda sommeren 2021. Som et supplement er det mulig å ha mindre 

leirarrangementer med temaene fra Agenda som bakteppe. Se her: https://agenda2021.no/ 

i) Speiderhytteturen: Speiderhytteturen ble avholdt nesten som normalt, med diverse 

smitteverntiltak under arrangementet.  

j) Besøk til gruppene: Kretsstyret ønsket å besøke nye grupper i november, men på grunn av 

endringer i smitteverntiltakene, så ble møtene besluttet utsatt til nyåret. 

k) Sosiale medier: Oslospeiderne er aktive på facebook, instagram og har twitter – konto. 

Disse oppdateres av kretskontor og kretsstyre. 

 

https://agenda2021.no/?fbclid=IwAR39BqWBjORZb5-RmAcPKq79V13FlnBNqrb8LrIUtd-bFi1EfhkfNDn2cus
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5. Medlemsutvikling 

Oslospeidernes medlemstall for 2020 viser følgende; 

Totale medlemstall 2019 2020 Endring 

Antall aktive 1167 1131  - 36 

Antall betalende 1143 1109  - 34 

%-vis betalende 97,94% 98,05% 0,11% 

 

Under 26 år: 

 2019 2020 Endring 

Antall aktive 920 878  -42 

Antall betalende 897 859  -38 

%-vis betalende 97,50 % 98,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,67% 

 

Oslospeidernes 10 største speidergrupper målt i antall betalende medlemmer under 26 år er:  

1. 7. Oslo Kanaljene Speidergruppe  

2. 17.Oslo Kampianerne Speidergruppe 

3. Kjelsåsspeiderne  

4. Bøler Speidergruppe 

5. 1.Nordstrand Speidergruppe 

 

6. Longship gr., 41. Ullevål speidergr. 

7. Tåsen Speidergruppe 

8. 1. Bekkelaget Speidergruppe  

9. 1. Haugerud Speidergruppe 

10. Bestum Sjøspeider/Holmenkollen Riis 

Medlemstallet i Oslospeiderne viser at Coronaåret 2020 fikk forventet nedgang i 

medlemstallene. Fra 31.12 19 til 31.12.20 er det en total nedgang på 0,11% betalende 

medlemmer. Antallet betalende medlemmer under 26 år viser også en nedgang på 0,67%. 

Grunnet mye nedstengning tenker vi at tallene kunne ha vært mye verre. 

Utvikling blant gruppene som både var aktive pr. 31.12.19 og 31.12.20:  

- 6 speidergrupper hadde ingen medlemmer under 26 år pr. 31.12.20.  
- 9 speidergrupper hadde høyere medlemstall ved utgangen av 2020.  
- 15 speidergrupper hadde fall i medlemstallene ved utgangen av 2020. 
- Alle speidergruppene hadde endret medlemstall fra 2019 til 2020. 
- 2 aktive speidergrupper hadde ti betalende medlemmer eller færre pr. 31.12.20.  

Totaloversikten over medlemstallene i Oslospeidernes speidergrupper pr. 31.12.2020 

(sammenlignet med et år tidligere): se vedlegg.   

Kretsstyret har i 2020 hatt et pilotprosjekt i samarbeid med NSF. Her har det vært fokus på å 

få inn nye frivillige som ressurser til gruppene og frivillige som ønsker å bli speiderledere. 

Totalt meldte det seg 9 frivillige fra mai til oktober. Av disse var 4 aktive i gruppene per 

november 2020. En hadde ikke kommet i gang i gruppa enda. Resten trakk seg grunnet jobb 

og andre gjøremål. Av de 8 frivillige meldte 6 seg før annonsering og 3 etter.  



 

 
5 

 

6. Eiendommer 

BLÅHAUG 
Gjennom 2020 har det vært en fast dugnadsgjeng på Blåhaug, dette har vært Bjørg, Trond, 

Jan-Erik, Harald, Tone og Geir samt Kretssekretær. Geir og Tone har deltatt på noen av 

dugnadene, resten av dugnadsgjengen har deltatt på resten. Totalt har det vært 9 dugnader i år, 

inkludert fellesdugnaden i juni. Jan-Erik og Harald har også gjort dugnader på egen hånd.  

Det har vært 8 dugnader på Blåhaug til nå i år. Det er malt, ryddet trær, hogget ved og renset 

takgrinder. Det er kjøpt inn ved 2 ganger. I tillegg er det kjøpt inn ny kaffetrakter, vaffeljern, 

røykvarslere og nye madrasser. Alle benker og sofaer i stue/oppholdsrom har fått nytt stoff. 

Nytt kjøleskap ble kjøpt og levert Blåhaug i november. Leverandør tok med seg det gamle.   

Arbeidsplan for neste år: 

Av vanlig vedlikehold må pipa feies, vegger og tak vaskes samt vedlikehold i form av maling 

utvendig og innvendig. Det er behov for grundig vask av lederrom, oppholdsrom og hems. 

Doer, kosteskap og vinduer bør males og gulvet må lakkeres i stuen. De keramiske flisene 

som ligger ute, ønskes fjernet. Generelt trengs det opprydding på lederrom, soverom, i skap 

og på vedrommet. Taket over doene bør undersøkes, da dette begynner å bli stygt. 

 

Overnattinger: 

Det ble mange avbestillinger i 2020, grunnet Corona og hensyn til smittevern. Antall 

overnattingsdøgn gikk derfor ned fra 2019 til 2020 med 39 døgn. Utleie har fungert bra og 

leietagerne har i store trekk vært flinke til å følge hyttereglementet.  

 

Redegjørelse for regnskapet: Overskuddet for regnskapsåret 2020 ble kr 21.112,-. Hytteleien 

har gitt en inntekt på kr 45.000,-. Vi søkte om kompensasjon i perioden mars-august til 

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Blåhaug fikk kr. 23.802,- i kompensasjon på grunn av tapte 

inntekter på utleie grunnet Corona. Ved bytte av til felles forsikringsselskap for alle hyttene, 

vil vi fra oktober 2020 spare i underkant av 5.000,- kr. i året på forsikringer på Blåhaug.  

 

 ANTALL OVERNATTINGSDØGN BLÅHAUG 2020 TOTALEN 

 Januar Februar Mars April Mai Juni  

Interne 4 2 1 0 0 1  

Eksterne 2 5 2 0 1 6 13 interne 

 Juli August September Oktober November Desember 33 eksterne 

Interne 0 0 2 2 0 1 45 totalt 

Eksterne 1 9 2 4 1 0  
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KRAKOSSETER 

Krakosseter har ikke hatt eget styre i 2020. Simen Halderaker Husby har fungert som hyttefut 

med Pålsbu som tilholdssted. All booking av hyttene har gått via Kretskontoret. 

 

I løpet av 2020, så har rørlegger byttet rør som var ødelagte fra varmtvannstanken i februar. 

Det ble leid inn hjelp til å drenere grøft fra bom og ned til Krakos. Det ble også lagt grus. 

Elektriker rettet feil etter pålegg i tilsynsrapporten. Det ble vedtatt å kjøpe 9 vinduer i 3 ulike 

varianter. Priser ble hentet inn fra flere leverandører. Gjennom bekjentskaper klarte vi å 

presse prisen ned til budsjett. 7 vinduer ble satt inn, de to siste blir satt inn til neste år. 

Rørlegger reset sluk og utslagsvasker på Krakos i oktober. Dohusprosjektet har en noe endret 

plan. Nåværende plan er å rehabilitere dohuset. Pristilbud har kommet på dette, men man 

avventer å se om man kan få det billigere gjennom bekjentskaper til Nittedal St. Georgs Gilde. 

Vi har forespurt to ulike snekkere til å se på vedtatt oppgradering/restaurering av dagens 

dohus. Den ene snekkeren har vært å sett på prosjektet.  

  

Det ble gjennomført 1 dugnadsuke i regi av kretsen. På grunn av Korona, var det ikke mange 

som kunne ha dugnad samtidig. Flere vegger ble alikevel beiset og avløpet på Eckhoff ble 

renset da ledertrenerpatruljen gjorde en flott innsats med det. Nittedal St. Georgs Gilde har 

hatt flere dugnader på Krakos i løpet av året, i tillegg har de hatt med seg en snekker som har 

hjulpet til med å sette inn de nye vinduene. 

 

Arbeidsplan for neste år:  

Kretsstyret har utarbeidet en arbeidsliste for Krakosseter, vi nevner kort fra listen her. Det er 

behov for opprydding utendørs. På Eckhoff er det flere ting som må fikses av utstyr. Det er 

behov for vask og maling av vinduer, beising utendørs og vasking og maling inne. På Persli er 

det også behov for rydding, vask, maling og fiksing av utstyr. Takrennen over inngang må 

fikses. På Knatten gjelder det samme som Persli, men her må også sprukket rute på kjøkkenet 

fikses, håndtak til lederrom må byttes, filter i kum ved vask må sjekkes og terrassegulvet må 

males. På Skauen gjelder det samme som Persli, men her trengs det også nye skuffer på 

kjøkken samt beising og tetting av sprekk på lederrom. På Pålsbu er det behov for opprydding 

og beising av vegger. Brønnene trengs vasking og døra trengs å bli malt. Nøkkelboksen på 

brønnhuset må fikses eller byttes. På vedskjulet trengs det å fikse kroken ved inngang, 

opprydding samt beising og maling. 

 

Av større prosjekter så må en flaggstang byttes og den andre bør rettes opp og males. På 

Eckhoff er det behov for nytt vindu eller gitter der det mangler. Håndtak til skyvedør må 

byttes, veggen bak vedovn må fikses. Broddemerker bør fjernes fra stuegulv. Speiderlåven 

trenger en lås. Taket på Knatten er råttent og må fikses så fort som mulig, dette haster mer enn 

dohusprosjeketet. Vindu må settes inn på Pålsbu der dette mangler. 

 

Overnattinger:  

Grunnet Corona gikk også antall overnattingsdøgn mye ned på Krakosseter. Nedgangen var 

derfor på totalt 68 døgn fra 2019 til 2020. Redegjørelse for regnskapet: Hytteleien har gitt en 

inntekt på kr 60.490-. Grunnet større utgifter til vedlikehold og reparasjoner så ble det et 

underskudd for regnskapsåret 2019 på kr 46.960,-. Ved bytte av til felles forsikringsselskap 

for alle hyttene, vil vi nå spare over 15.000,- kr. i året på Krakos.Vi søkte om kompensasjon i 

perioden mars-august til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Krakosseter fikk kr. 85.086,- i 

kompensasjon på grunn av tapte inntekter på utleie grunnet Corona. 
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Krakosseter har vært utleid 39 ganger i 2020, fordelt som følger:  

 ECKHOFF PERSLI KNATTEN SKAUEN  

 Antall døgn Antall døgn Antall døgn Antall døgn  

 Interne Eksterne Interne Eksterne Interne Eksterne Interne Eksterne Totalt 

Januar  2     1  3 

Februar  1  1  1 1 1 5 

Mars  1  1  1  1 4 

April         0 

Mai 3 1 2  2  2  10 

Juni  1       1 

Juli  2  2     4 

August  2       2 

September 2 2       4 

Oktober  3    3   6 

November         0 

Desember         0 

Totalt 5 15 2 4 2 5 4 2 39 

 

 

7. Oslospeiderne i media 

2020 er året alle vil huske for alt annet enn speiding, dessverre. Corona og smitteverntiltak 

gjorde året spesielt med mange tiltak for å få til arrangementer og turer tross pandemien. Den 

ekstraordinære situasjonen bidro til tross for dette med mange nye ideer som digitale møter, 

arrangementer og møteplasser. I tillegg var speidergruppene flinke til å del opp i mindre 

enheter, slik at noen fysiske møter og turer ble mulig. Grunnet alt dette har det heller ikke 

vært mange avisoppslagene i 2020. Vi fant disse: 

Barn får begynne med fritidsaktiviteter igjen. Klar Tale, 20. april. 

https://www.klartale.no/norge/barn-far-begynne-med-fritids-aktiviteter-igjen-1.170240 

På hjemmekontoret til Anders Røberg-Larsen: Full oversikt fra Romsås 

Akers Avis Groruddalen, 25. april. 

https://groruddalen.no/nyheter/full-oversikt-fra-

romsas/19.26457?fbclid=IwAR0hgjU2VoqDxjT0-

t9zZA_M0XH6sHFcAy0BarFedoV2bgQJleUOg42BD3A 

Hva skjer i Nordre Aker?  

Det blir en annerledes 17. mai, men det er likevel litt av hvert å samle seg om.  

Nordre Aker Budstikke, 14. mai. 

https://nab.no/kultur/det-blir-en-annerledes-17-mai-men-det-er-likevel-litt-av-hvert-a-samle-

seg-om/19.21065 

 

https://www.klartale.no/norge/barn-far-begynne-med-fritids-aktiviteter-igjen-1.1702408
https://groruddalen.no/nyheter/full-oversikt-fra-romsas/19.26457?fbclid=IwAR0hgjU2VoqDxjT0-t9zZA_M0XH6sHFcAy0BarFedoV2bgQJleUOg42BD3A
https://groruddalen.no/nyheter/full-oversikt-fra-romsas/19.26457?fbclid=IwAR0hgjU2VoqDxjT0-t9zZA_M0XH6sHFcAy0BarFedoV2bgQJleUOg42BD3A
https://groruddalen.no/nyheter/full-oversikt-fra-romsas/19.26457?fbclid=IwAR0hgjU2VoqDxjT0-t9zZA_M0XH6sHFcAy0BarFedoV2bgQJleUOg42BD3A
https://nab.no/kultur/det-blir-en-annerledes-17-mai-men-det-er-likevel-litt-av-hvert-a-samle-seg-om/19.21065
https://nab.no/kultur/det-blir-en-annerledes-17-mai-men-det-er-likevel-litt-av-hvert-a-samle-seg-om/19.21065
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God stemning under familiedagen på Nordre Skøyen hovedgård 

Nordstrand Blad, 23. august. 

https://oslospeiderne.no/2020/09/03/god-stemning-under-familiedagen-pa-nordre-skoyen-

hovedgard/ 

Ungdomsidrett stenges delvis ned 

Akersposten, 16. november 

https://akersposten.no/nyheter/sport/corona-epidemien/ungdomsidrett-stenges-ned/19.5893 

 

8. Oslospeiderne i forbundet 

− Silje Kroken, Kjelsåsspeiderne og Bekkelaget speidergruppe, speiderstyremedlem i 

Norges Speiderforbund, fra november 2018 
− Karen Johanne Strømstad, Nordstrandspeiderne, eiendomsstyret. 

 

 

 

9. Oppsummering 

Speideråret 2020 vil nok for alltid gå inn i historien som det året med nedstengning, færre 

turer, møter og mindre aktivitet. Speidergruppene har i stor grad allikevel klart å opprettholde 

drift i form av digitale møter, møter utendørs og turer med færre deltakere. Kreativiteten har 

vært stor og god og vi ønsker å takke alle for å ha gjort sitt beste i en krevende tid.  

Tusen takk!  

 

Oslo, 24. februar 2021 

 

 

Iver Aage Iversen    

Kretsleder 

 
 

Bjørn Skauli 

Visekretsleder  

 

 

Arne L. Iversen 

Styremedlem   

 
 

Monica Holst 

Styremedlem 

 

    

https://oslospeiderne.no/2020/09/03/god-stemning-under-familiedagen-pa-nordre-skoyen-hovedgard/
https://oslospeiderne.no/2020/09/03/god-stemning-under-familiedagen-pa-nordre-skoyen-hovedgard/
https://akersposten.no/nyheter/sport/corona-epidemien/ungdomsidrett-stenges-ned/19.5893

