
1 
 

Referat gruppe- og enhetsledersamling 16/2-21 
 
Det var 8 speidergrupper representert på digital gruppeledersamling. Vi startet møtet med å 

ta en kort runde med alle speidergruppene for å høre status i gruppa i lys av 

Koronasituasjonen. 

 

Bryn speidergruppe med Flokkleder Harald Rygg startet. De hadde et ledermøte i går hvor 

de gjorde opp status. De er nå 15 medlemmer i Tropp og ca. 5 i Flokk. De har ikke drevet 

verving i 2020 fordi de har hatt lite å tilby grunnet Korona. De håper å komme sterkere 

tilbake til høsten da vi håper alle restriksjoner er opphevet. Tross dette har de hatt jevnlige 

utendørs møter når det har vært mulig. 

Holmenkollen Riis speidergruppe med Gruppeansvarlig Reidar Stockfleth sier de nå er ca. 30 

i troppen, men har ikke hatt vekst på noen år, grunnet ledermangel. De har hatt en spansk 

hjelpeleder som kom inn via Pilotprosjektet. Hun har nå vært borte grunnet Korona, da hun 

jobber i helsevesenet. Ellers så har de hatt normal drift, når dette har vært mulig. Møtene 

har vært noe kortere, med en time. 

Bestum sjøspeidergruppe med Gruppeleder Inger-Lise Neslein har også hatt ledermøte, der 

de planla tiden fremover. De har hatt redusert aktivitet både før og etter jul, men starter nå 

opp med møter både i Tropp og Flokk. Det har ca. 10 aktive i hver gruppe. De har også noen 

rovere som er med når dette passer. Tross Korona har det fått til å arrangere noen dagsturer 

som har vært vellykket. 

Røa speidergruppe med Gruppeleder Martine Branem informerer om at de har 8 trofaste 

speidere i Tropp som stiller opp på alt som blir arrangert. Hadde få møter i høst, men startet 

opp med digitale møter på slutten av 2020 og starten av 2021. De siste ukene har de hatt 

noen fysiske møter utendørs. De har heller ikke drevet med noen rekruttering grunnet 

Korona. Tross dette har de ventelister og håper på en ny flokk til høsten igjen.  

17. Oslo Kampianerne speidergruppe med Roverleder Jacob Lauvanger sier de har hatt 

digitale møter frem til forrige møte, da de hadde utendørs møte for første gang i år. De har 

en del på venteliste. En stor gruppe gikk fra aspirantene opp i Tropp nylig. De har dermed 

utfordring med logistikken, da de mangler ledere. Troppen er nå en for stor gruppe til at alle 

har kunnet møte samtidig. 
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Bygdøy speidergruppe med Gruppeleder Mari-Marthe Katt-Ugle informerer om at de har 

hatt en del utfordringer i gruppa. De har ikke vært like plaget av Korona, da de har hatt 

mulighet for utendørs møter i høst. Flokken har vært såpass få, at de har kunnet være 

innendørs. Grunnet få aktive speidere på øyeblikket har aspirantene fått lov til å være en del 

av Tropp i flere sammenhenger. De håper på rekruttering av nye speidere og ledere så fort 

det er mulig i forhold til Korona. 

Longship group, 41. Oslo Ullevål speidergruppe med Gruppeleder Ole Alexander Pihl 

Konstad har hatt Troppsmøter utendørs og hadde siste ute nå på Sognsvann. De prøver å 

kjøre utemøter så langt det lar seg gjøre. Troppen er ganske selvdreven og planlegger godt 

fremover. Derimot er det vanskelig å overlate patruljene til seg selv i Koronasituasjonen, da 

patruljeførere føler et press for å få til noe som er bra nok. Sist helg var de på tur med 

ulvungene på Krakos. 

Tåsen speidergruppe med Gruppestyremedlem Per Olav Gundersen sier de ikke har fått til 

digitale møter, men har hatt utemøter så sant dette har vært mulig. Flokken er redusert, 

men har ikke oversikt over om de har sluttet eller om de holder seg unna grunnet 

smittesituasjonen. De har fått til noen dagsturer i perioden. 

 

Status i kretsen og kretsstyret og kort om vårens kretsarrangementer 

For kretsstyret så har tiden med Korona også vært spesiell. Da det har vært lite aktivitet, har 

fokuset heller vært å få til planlegging fremover, med konkrete forslag.  

Vi håper å få gjennomført Ridderturnering og Kretskonkurranse som et dagsarrangement. 

Mer informasjon om dette ligger på nettsiden og er også sendt ut på mail. Da det er 

vanskelig å si noe om smittesituasjon, er det størst sannsynlighet for å få til 

dagsarrangementer denne våren. Ved å kombinere arrangementene med en tur, håper vi 

dette vil kunne være et positivt bidrag i denne tiden. 

 

Oppsummering fra styret på samtaler med speidergruppene 

Vi har i løpet av høsten vært i kontakt med nesten alle speidergruppene. Kretsstyret ønsket å 

gjøre dette for å få snakket med speidergruppene, samt få oversikt over hvordan situasjonen 

er per dags dato. Noen av speidergruppene har man dessverre ikke klart å få tak i.  
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Statistikk - medlemstallene 2020 

 

 

Vi har sammenlignet medlemstallene for 2018 og 

2020. Tallene er dessverre ikke særlig positive, 

men det er viktig å være klar over dagens 

situasjon.  

 

På første grafbilde ser vi antall speidere på 

horisontal graf og alder på vertikal graf. Gutter 

har blå farge og jenter grønn. Av bilde ser vi at 

medlemmene forsvinner ettersom de blir eldre.  

 

 

På grafbilde to, ser vi også endringer fra 2018 til 

2020 på antall som har startet i gruppene og 

antallet som har sluttet. Vi kan også her se at vi 

mister en del speidere fra 10 års alder og utover. 

Det er en særlig utfordring å holde på speiderne. 

Det er klart flere speidere mellom 8 og 12 enn 

mellom 12 og 16. 

 

På grafbilde tre, ser vi oversikt over rovere og 

ledere. Her kan man også se noe av den samme 

nedgangen som vi nevnte over. 

 

 

Vi ønsker å se på hva vi kan gjøre for å få mer stabile medlemstall og da helst øke disse. Det 

er utarbeidet tall for den enkelte gruppe, som gruppene kan få ved henvendelse til 

kretskontoret. Disse viser utviklingen i hver enkelt gruppe i grafer og kakeskjemaer. 

Kretsstyrets bekymring sammen med andre som driver barne- og ungdomsarbeid er hvor 

mange man har mistet i Korona-året 2020. Disse tallene vil ikke være klare før 2021 er ferdig.  
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Kommentarer:  

Reidar: Vi har slitt med leder- situasjonen i gruppa, selv om det nå har blitt litt bedre. Vi har 

sett noe av den trenden som legges frem her, som at vi har ganske mange unge uerfarne og 

veldig unge ledere. Det er ganske krevende for en liten gruppe. Jeg kunne ønske meg noen 

dagsorienterte lederkurs for unge ledere, for eksempel et Peffkurs med en kortere varighet. 

Vi føler det er et behov for slike kurs. Alternativet er at man setter i gang slike typer kurs på 

egenhånd, eventuelt med hjelp fra de andre gruppene. 

Iver: Vi skal spille dette inn til Kjetil i ledertrenerpatruljen. 

Ole Alexander: Jeg leste en interessant sak om at SSB hadde sett på friluftsliv øst og vest i 

Oslo, hvor det kom frem at friluftsliv blant ungdom var mye høyere i vest enn i øst. Unntaket 

var organisert friluftsliv, der speideren ble trukket frem som et godt eksempel. 

Dere kan lese om dette her: https://www.tv2.no/nyheter/11959695/ 

 

Informasjon om testprosjekt for vekst 

I lys av nedgangen i medlemstallene så kjenner de fleste til krets- og korpsutvikling- 

prosjektet til Forbundet. For kretsen er dette mest på papir og lite konkret. Vi har derfor hatt 

noen runder nå for å få til mer praktisk rettede opplegg. Vi ønsker derfor å kjøre en test på 

en gruppe under 50 medlemmer i kretsen som vil kunne få bistand av kretskontoret og 

kretssekretær med noen timer per uke og deretter noen per måned frem til oktober. Vi får 

også støtte fra Forbundet via krets- og korpsutviklingsprosjektet når det gjelder strategisk 

tenking. Dette gjør vi fordi vi ønsker å gjøre noe med at medlemstallene de siste årene har 

pekt nedover. Det er viktig å komme vekk fra og prate og gå over til å handle. Prosjektet er 

helt frivillig. Hvis prosjektet blir vellykket, vil vi se på mulighetene for å utvide dette. Dette er 

ment som en støtte til gruppa, ut ifra hva de i sammen med kretssekretær og sin gruppe 

legger planer for seg. Kretskontoret og Forbundskontoret kan for eksempel bistå med økt 

markedsføring via sosiale medier, sette opp strategiske planer, drive rekruttering av nye 

ledere på nett. Betalt hjelp er jo omdiskutert, men det er her ikke snakk om å drive speiding i 

flokk og tropp, men å bistå med ting rundt for å gjøre hverdagen enklere for speidergruppa. 

 

 

 

https://www.tv2.no/nyheter/11959695/
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Kommentarer: 

Ole Alexander: Hva er budsjettet på dette? 

Iver: Budsjettet er i utgangspunktet at timene som er avsatt med hjelp fra Kretssekretær er 

gratis. Det vil si at kretsen betaler for disse timene for at kretskontoret skal kunne bistå 

gruppene. Hvis man skulle se at man kunne trenge ytterligere økonomisk bistand, er det 

mulig å søke kretsen om dette. Da vi ser at antall medlemmer går såpass mye ned, er vi nødt 

til å begynne å tenke nytt og se hva vi kan gjøre for at det kan være levedyktige 

speidergrupper. Det er viktig for kretsen at vi har mange grupper og vi ønsker derfor å prøve 

ut nye muligheter for å hindre fortsatt nedgang i medlemstallene. 

Reidar: Vi ser på dette som et utrolig positivt tiltak, men ser at hovedproblemet ofte er 

lederressurser. Så selv om man skulle få inn mange nye på venteliste, så må man jo ha ledere 

til å håndtere disse. 

Iver: Noe vi har diskutert i styret, er forskjellen mellom for eksempel idretten og speideren. 

Her rekrutterer de ofte foreldre inn som ledere som blir med i 3 til 5 år. Videre ser vi at det 

har vært stort fokus på friluftslivet i det siste. Så hvis man ikke nå kan få med foreldre til å 

bidra hvis de synes dette er viktig for sine barn, så sliter vi litt. Vi vet jo at dere gjør det dere 

kan for å karre til dere ledere både via nettverk rundt der dere holder til og gjennom barna 

til de som starter. Vi må nok være enda flinkere til å spørre folk når de starter om de kan 

bidra. Det å kunne si at dere har plass til deres barn hvis de kommer inn og bidrar, kan øke 

sjansen for å få inn foreldre i gruppa. Vi har utfordret forbundskontoret på at de må bli mer 

konkrete. Det nytter ikke bare å lage planer og dokumenter og vi ønsker derfor å prøve noe 

konkret for å se hva vi kan lykkes med og eventuelt hva vi mislykkes med. 

Mari-Marthe: En av de tingene vi sliter litt med når vi får foreldre med er at vi bruker for 

lang tid til å sette de inn i hva speidingen er. I løpet av et par år så har de fått deltatt på 

grunntreningen, men dette er for lenge. De må skjønne speiderkonseptet raskere og vi har 

derfor prøvd å kjøre introprogrammet, men synes dette har vært tungt. Jeg savner å kunne 

sende foreldre på et kort kurs, der de får den innføringen de trenger, slik at de vil være klare 

til å bidra på alle områder raskt. Jeg kunne også tenke meg at det hadde vært enklere å 

rekruttere inn eldre speidere. Slik det er nå, er det vanskelig å rekruttere inn eldre speidere 

som Peffer, når de yngre har vært med såpass mye lenger. Vi synes Peffkurs er kjempeviktig 

og håper det blir noe av disse kursene i år, slik at vi får sendt de vi har på Peffkurs. Vi bør 

tenke litt nytt rundt hvordan vi kan ta imot eldre speidere. Kan kretsen bidra til at eldre 
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speidere kommer rett inn i et miljø med samme på sin egen alder, hvis dette ikke finnes i 

gruppa fra før. Hvis man skal kunne rekruttere eldre speidere, må disse kunne få en rask 

innføring, slik at de føler de har noe å bidra med overfor de som de skal lede. 

Iver: Av 99 av 100 grupper, så er det behov for flere lederressurser som oftest går igjen. Så 

lederressurser er veldig viktig.  

Ole Alexander: Vi har vært veldig glade for at vi ikke har trengt å bruke foreldre, fordi vi 

synes det er mye bedre å bruke rovere som er motiverte til å bli ledere. Jeg er enig i at den 

største utfordringen med foreldre som ledere er at det tar for lang tid før de er klare til å 

steppe inn i en slik lederrolle. Vi er derfor også veldig interessert i et akselerert kurs på 

høsten tilpasset foreldre. 

Iver: Hvis vi tenker at folk i dag har mindre tid og noen melder seg som frivillig i 

speidergruppa, så tror jeg det er enklere hvis de kan få noe opplæring direkte i hånda 

istedenfor å måtte tilbringe en hel helg på lederkurs. 

Ole Alexander: Det er ikke sikkert at helg er riktig, men vi synes det kan være utfordrende å 

skulle pålegge eksisterende ledere å lære opp nye foreldre på en intensiv kveld også. 

Mari-Marthe: Det kan hende at foreldre burde ha egne tilpassede kurs, da de kanskje må ha 

annen opplæring enn de som har gått gradene i speidergruppa. Et kveldskurs tilpasset 

foreldre fra ulike grupper, som man kunne samarbeidet om, hadde kanskje vært en god ide.  

Inger-Lise: Et slikt kurs Mari-Marthe her nevner, kunne vi veldig gjerne tenke oss å støtte 

opp om. Flott om kretsen kunne arrangert et slikt raskt kurs tilpasset foreldre. Hvis foreldre 

fra ulike grupper kan delta, har de også mulighet til å diskutere å lære seg imellom også. For 

eksempel et to timers kurs en kveld, eller et par kvelder. Tror det er mye bedre med 

kveldskurs enn helgekurs for foreldre.  

Iver: Gode innspill, andre som ønsker å si noe mer? 

Ole Alexander: Hvis vi skulle gå tilbake til rekrutteringsspørsmålet, kan det være en ide å 

jobbe mot skolene og organisere rekrutteringsarbeidet der? 

Simen: Jeg har tenkt den samme tanken, men det er ikke her vi har fått den største 

rekrutteringen de siste årene. Vi har kjørt Facebook-kampanjer og var heldige og fikk inn 7 

nye speidere fra denne. Rekruttering nå på nyåret har foregått ved at vi har fått inn søsken 

og/eller bekjente av speiderne eller søsken, 7 nye har kommet inn etter dette. Det har vist 

seg at det å nå ut til skolene kan være vanskelig, selv om dette kunne gitt en god effekt. 
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Iver: Jeg tror vi bør tørre å tenke nytt, det å gå ut på skolene, er ikke så lett lenger. 

Spørsmålet er hvor synlig man er i nærmiljøet. Ofte kan man få spørsmålet “finnes speideren 

enda” fordi man ikke blir sett i sin bydel eller i sitt nærområde. Det er viktig å ha en synlighet 

i det område man er i. Noen speidergrupper er flinke til å arrangere speiderdager i sitt 

nærmiljø, men jeg tenker at sosiale medier og synlighet er noe av det viktigste i 2021. 

Inger-Lise: Vi har gode erfaringer med å stå på stand på CC Vest og lignende. Dette har skapt 

god synlighet for vår del. Men det å være synlig på nett og i sosiale medier er selvfølgelig 

også viktig. 

Mari-Marthe: Vi synes det er vanskelig å være synlig, uten å måtte vise bilder av speiderne 

våre. Man har ofte samtykke fra foreldre at det er greit å bruke og legge ut bilder av barna, 

men det er mye fokus på om dette ikke er riktig, uten barnets samtykke. Vi har derfor valgt å 

ha en lukket gruppe på Facebook. 

Kretssekretær: Vi har valgt å løse dette ved å velge bilder som viser speidere på avstand eller 

bakfra, vi har også slettet navn på speiderskjorter og lignende for at bildene skal fremstå så 

anonymt som mulig. 

Iver: Hvis dere titter på nettsidene og Facebooksidene til Longship, vil man få gode ideer på 

hvordan man kan legge ut bilder som er anonyme. 

Ole Alexander: Vi har en god tradisjon for å ta mange bilder og har derfor en god del å velge 

mellom når vi trenger det. Hvis man skal få til dette må man alltid ha det i bakhodet på tur, 

slik at man får tatt mange bilder. Ofte sitter man igjen med 2-3 som man da kan bruke. 

Mari-Marthe: Har dere bare en Facebookside eller har dere også en egen side som er bare 

for medlemmene?  

Ole Alexander: Det må Simen svare på, da han er ansvarlig for dette. 

Per Olav: Det er litt krevende med sosiale medier som det hadde vært grei å få hjelp til. Man 

er nesten avhengig av en ildsjel for å få det til å fungere veldig bra. Det er ikke alle grupper 

som har en som kan ta bilder og deretter publisere disse i etterkant. 

Inger-Lise: Har dere i Longship både en åpen side og en lukket side? 

Ole Alexander: Ja, det tror jeg, men jeg er ikke på Facebook, så det må noen andre svare på. 

Iver: Ja, de har en lukket medlemsside. 

Ole Alexander: Ja, så har vi også en åpen profil, men Simen kan svare mer på dette. 

Iver: Vi skryter av Facebooksiden deres Simen, der Longship har gode anonyme bilder, som 

viser speidere på avstand, fra siden eller bakfra, men som allikevel viser aktivitet som fenger.  
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Ole Alexander: Det hadde kanskje vært en ide å lage et foredrag eller skrive litt informasjon 

rundt hvordan man tar slike bilder. Det er ikke veldig vanskelig, men man må tenke litt 

annerledes. Det er aktiviteter vi har ønsker å vise frem, ikke ansikter. Man skal f.eks. ta bilde 

over skulderen når man skal ta bilde av bålet og ikke av den som står der og tenner på. Du 

må tenke at du skal ta bilde av det som skjer, ikke av hvem det er. Fordelen med digitalt 

kamera, er at det bare er å prøve seg frem. 

Kretssekretær: Denne type oppgaver har jeg mulighet til å hjelpe til med, hvis gruppa har en 

som er interessert i å lære mer om dette. Vi kunne da f.eks. gitt litt opplæring og tips slik at 

de forhåpentligvis hadde synes dette hadde vært en morsom oppgave på tur. 

Ole Alexander: Man kunne gjort dette som en patruljeaktivitet, da man egentlig kun trenger 

en mobiltelefon. De gangene jeg har fått speidere til å ta bilder, så er de mange ganger 

bedre enn våre, da de tas lavere og tettere på, samt at de er der når det skjer. 

Iver: Det går an å titte litt på hva de ulike speidergruppene gjør, det er lov både å stjele og 

dele ideer og innlegg av hverandre hvis man finner noe relevant og som passer til gruppa. 

Ole Alexander: Det kunne være en ide å ha flere generiske bilder som ikke er bilde av noen, 

men av ting eller aktiviteter og som er helt generelle hvis man kun ønsker å illustrere noe, 

som flere kunne ha brukt.  

Mari-Marthe: Jeg synes Forbundet burde ha en bildebank, noe jeg har lett etter i tidligere 

sammenhenger. Hvorfor ligger ikke bilder som man bare kan bruke, lett tilgjengelig for 

speidergruppene? 

Iver: Dette skal vi ta videre til forbundet og mase på blant annet det med bilder, samt det å 

ha ferdigsnekrede programmer til Flokk og Tropp. Vi vet at mange dessverre går til KM for å 

hente slik dokumentasjon. Hvis gruppene i tillegg til kretsstyret maser på Forbundet, er det 

større sannsynlighet at noe skjer, raskere. Vi heier på alt dere gjør, og jo flere som presser 

desto bedre er det. 

Reidar: Jeg må nesten forlate møtet, men jeg synes dette har vært veldig nyttig og imøteser 

gjerne en lignende seanse etter påske.  

Iver: Det skal vi notere, og hvis dere finner ut at dette er noe for dere så snakk med 

kretssekretær om dette.  Vi ønsker ikke å legge for mange rammer for dette, men ønsker at 

gruppene selv finner ut hva som kan være nyttig for dere. Det er viktig at gruppene føler at 

de eier prosjektet og det har derfor vært mer viktig å fortelle noe om hva som er 

mulighetene. Ta gjerne en prat i gruppa om dette og kom tilbake til oss.  
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Vi ønsker å starte med en gruppe som vi vil samarbeide med frem til oktober. Vi håper dette 

blir såpass vellykket, at vi kan få med oss Forbundet med ressurser opp mot gruppene. Hvis 

det ikke er flere som har spørsmål rundt dette prosjektet så går vi over på neste tema. 

 

Agenda 2021 sommerleir 

Sommerleir og landsleir blir jo veldig annerledes enn det man så for seg for 1,5 år siden, men 

vi ønsker å vite om gruppene har noen planer for leir for sommeren, enten alene eller 

sammen nabogrupper eller andre grupper.  

 

Mari-Marthe: Vi har ingen planer, men vi kunne veldig gjerne tenke oss noen å samarbeide 

med, hvis noen er på jakt etter det. 

Per Olav: Vi holder på å skal planlegge en egen leir med utgangspunkt i vår egen 

speiderhytte ved Nordmarkskapellet. Vi vil komme til å bruke opplegget til Agenda 2021 her.  

Martine: Vi har et pågående prosjekt med Ullern, Bestum og Longship. Vi ønsker å finne på 

noe sammen. Foreløpig virker det som om det kan bli for mange til å finne et egnet sted, 

men vi holder på å jobbe med dette nå for å se hva vi kan få til. Håpet er å kunne dra alle 

sammen. 

Iver: Vi får håpe at det til sommeren i hvert fall er lov til å ha 100 på utendørs 

arrangementer. Men det kan jo hende at grensen både blir mer og mindre, det vet vi 

dessverre ikke. 

Jacob: Vi har satt opp for et planleggingsmøte i morgen, for hva vi skal gjøre fremover etter 

vinterferien. Vi skal da starte å planlegge sommerturen. Vi måtte dessverre avlyse en større 

tur som ikke ble noe av på grunn av Korona og ønsker helst ikke en reprise av det.  

Sissel-Margrethe: Vi skal høre med Kalbakken om vi kan få til noe felles til sommeren, hvis 

det ikke går, så vil vi arrangere vår egen leir og da gjerne en kanoleir. Kalbakken og Romsås 

er også interessert i en kanoleir. 

Inger-Lise: Bestum har planer med Bygdøy, Ullern og dem, men har også planlagt en seiltur 

en uke fra St. Hans. Dette er en tokt som vi vanligvis har pleid å ha, sannsynligvis sammen 

med Snarøya og Nesøya. Vi har nye båter og det har også Snarøya. Vi vil da seile langs kysten 

en ukes tid. Dette fikk vi også til i fjor.  

Iver: Er det noen som har noen spørsmål til slutt? 
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Jacob: Det var snakk om sist gang, en større samarbeidsleir med resten av kretsen, hva ble 

det ut av det? 

Iver: Det var ingen som har sagt at de kan ta et hovedansvar og være med sentralt for å 

drifte en slik leir, så de ble det dessverre ikke noe av. Vi purret tre ganger, både på 

gruppeledersamling og halvårsmøtet i fjor, samt på mail. Da ingen etter dette meldte seg, så 

var vi nødt til å skrinlegge det prosjektet.  Det synd, men Kretsstyret har kun 4 i styret 

akkurat nå og det minimum det vi trenger. Vi skulle helst vært to til. Hvis ikke det er flere 

spørsmål, så kommer vi tilbake med årsmøtet i mars, som også dessverre blir digitalt. Vi får 

håpe at når vi nærmer oss sommeren, at vi kanskje kan ha et fysisk møte på Krakos eller et 

annet egnet sted. Dette med 1 meters avstand, kommer vi nok til å måtte ha inntil alle er 

vaksinert.  

 


