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Referat gruppe- og enhetsledersamling 23/9-21 

 

Fra kretsstyret deltok kretsleder Iver Aage Iversen, visekretsleder Bjørn Skauli og 

styremedlem Monica Holst i tillegg til kretssekretær. 

 

Følgende grupper og ledere var representert: 

Bryn speidergruppe – Sissel-Margrethe Mejland, Gruppeleder 

Bygdøy speidergruppe – Mari-Marthe Katt-Ugle, Gruppeleder 

Kjelsåsspeiderne – Cathrine Movold, Gruppeleder 

Holmenkollen Riis speidergruppe – Reidar Stockfleth, Gruppeleder 

Bøler speidergruppe – Per Inge Øye Hansen, Flokkleder 

Bestum sjøspeidergruppe - Vibeke W. Thyness, Flokkleder 

 

 

Innspill til terminliste 2022 med eksempler på ting som har fungert/ikke fungert 

Vi håper Norge nå åpner helt opp og at vi slipper de utfordringer knyttet til smittevern som 

vi har holdt på med i halvannet år. Gruppene har i denne tiden drevet speiding på en helt 

annen måte, og som et forarbeid til terminlisten for 2022 ønsker kretsstyret og stille tre 

spørsmål til gruppene som alle kan svare på; 

1. Er det noe av det vi har drevet med før som dere mener vi bør slutte med i kretsen? 

2. Er det noen arrangementer vi bør slutte med eller begynne med? 

3. Er det eventuelt andre ting som gruppene ønsker å endre på? 

 

Holmenkollen Riis speidergruppe – Gruppa har hatt liten endring gjennom Koronatiden, 

med unntak av de ukene ting var helt stengt ned. Gruppa har stort sett gjort det samme som 

før bare med mindre enheter. For Holmenkollen Riis har det derfor ikke vært så store 

endringer i løpet av denne tiden. De har imidlertid vært mye mer utendørs både på møter og 

på overnatting. Hyttene er ikke brukt. Det har vært en veldig god rekruttering, med 15 nye 

småspeidere, samt en venteliste med 10 nye speidere til troppen. Gruppa kan tenke seg 

flere kurs, særlig Peffkurs 2. Her har gruppa ganske mange og gamle speidere i troppen som 

har lyst på et slikt kurs. 

 

Bøler speidergruppe – Har hatt møter så langt de har hatt mulighet, også digitalt. De 

nettbaserte møtene har også vært stor suksess. Har fortsatt lange ventelister, slik de har hatt 

tidligere. Det meste har fungert bra. Har ikke noen spesielle innspill på hva som burde 

endres, da de mener ting har fungert bra tidligere og også vil gjøre dette fremover, uten 

nødvendige endringer. 

 

Bestum sjøspeidergruppe – Når det gjelder småspeiderne så har disse hatt litt av- og på 

aktivitet. Hovedgrunnen til dette er at barna kommer fra 7 barneskoler, noe som har gjort 

det utfordrende med smittevern. De har derfor hatt perioder med stopp. Bortsett fra dette 
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har de holdt på omtrent som normalt. Det har ikke vært behov for store arrangementer for 

flokken. Ridderturnering og St. Georgs helg er imidlertid arrangementer de kunne tenke seg 

å være med på med en gjenoppstartet flokk. Har ingen erfaring med å være med på dette 

tidligere. De har fått masse nye speidere og har også ventelister. Akkurat nå har de 25 

speidere i flokken eller mannskapet som de kaller det. Troppen har også vokst til å bli 15-16 

stykker. Dette er selvfølgelig gledelig for gruppa. 

 

Bygdøy speidergruppe – Det går veldig bra for gruppa nå og har hatt et oppsving i antall 

medlemmer. De har en tropp med to patruljer og en flokk med 10 speidere. De har hatt en 

del digitale møter i Koronatiden og har også måtte stenge ned i perioder. Digitale møter 

viste seg å være en utfordring, ved å få speiderne til å følge med og å engasjere seg. Tror 

digitale møter for Peffene kunne være mer hensiktsmessig. For eksempel digitale Pefftreff 

på tvers av gruppene kunne være bra. Gleder seg nå til fysiske møter fremover i regi av 

gruppa og kretsen. Ellers savner de både Peffkurs og ledersamlinger. De har nå nok ledere, 

men noen av de ferskeste foreldrene kunne ha behov for kurs. Ønsker ikke å kutte noen av 

kretsarrangementene, samtidig som de ikke har så mye ressurser til selv å arrangere felles 

ting. 

 

Kjelsåsspeiderne – Gruppa har fungert nesten som vanlig da de har tradisjon på mye 

utemøter. I troppen har de hatt noe nettbaserte møter, da de også har hatt utfordringer 

med barn fra mange ulike skoler. En periode var det ikke møter i flokken i det hele tatt, da 

interessen for digitale møter ikke var til stede hos dem. Når speideråret begynner nå så har 

de 22 speidere i flokken og 37 i troppen. Det de savner mest er mulighetene til å binde 

gruppa sammen når det ikke har vært mulig å ha turer. Det var kun 15 som var på leir i 

sommer. De har ikke hatt mulighet til å avholde Kjelsåsspeidernes dag, så nå er det viktig at 

de får treff og turer som binder gruppa sammen igjen. Foreldreledere i flokken har blitt 

kurset av gruppa selv, men vil bli sendt på lederkurs nå. Ønsker seg også Peffkurs, de har 

mange ledere som ikke har hatt dette. Det har også vært en utfordring i at Rovere ikke har 

kunnet møtes. Ønsker seg gjerne roverarrangementer i regi av kretsen. 

 

Bryn speidergruppe – Har hatt både flokk og troppsmøter, men har måttet stenge ned når 

dette var eneste mulighet. Har ikke hatt digitale møter, fordi ingen hadde interesse av dette. 

De har også hatt utfordringer med speidere fra mange ulike skoler og ønsket derfor ikke å 

blande for mange på møtene. Har nå fått nye inn i flokken, det er 7-8 nye speidere som har 

meldt sin interesse. Gleder seg til fellesarrangementer nå fremover. 

 

Kretsstyret – Det er kjempefint for kretsstyret å få denne tilbakemeldingen. Det høres ut 

som om gruppene er ganske samstemte om at det ikke er ønske om store endringer for 

terminlisten for 2022. Dette er muligheten for å komme med innspill til eventuelle 

endringer. Slik vi leser tilbakemeldingen her i dag så ønsker gruppene å fortsette med de fire 

kretsarrangementene som vi allerede har, som er to for småspeidere og to for tropp. Noen 
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av gruppene kunne godt tenke seg flere arrangementer. Kretsstyret imøtekommer alle 

initiativ fra gruppene for de til å arrangere ytterligere arrangementer. Det er 

kapasitetsutfordringer på arrangementene, men hvis gruppene vil komme inn å bidra til 

andre ting, er det ikke noe mer vi ønsker.  

 

Når det gjelder kurs, så er det 24 påmeldte til Peffkurs 1 i tillegg til at det kommer 2 kurs til 

senere i høst. Vi håper på mange påmeldte her også. Innspill om ønske for Pefffkurs 2 samt 

trinnkurs blir spilt inn til ledertrenerne når kretsstyret skal ha møte med dem før forslag til 

terminliste for 2022 blir satt opp.  

 

For terminlisten for 2022 vil det med disse tilbakemeldingene bli foreslått en ridderturnering 

for flokk, en kretskonkurranse for tropp, speiderhytteturen for tropp og en nissefest for 

flokk, slik det har blitt arrangert i tidligere år. 

 

Innspill – Det er ønske om flere eller bedre treffpunkter på Speiderhytteturen. Tidligere år 

har man hatt felles treff på Blåhaug med leirbål og diverse arrangementer samt 

overnattings- muligheter her.  

 

Kretsstyret – Ideelt sett burde man hatt et eget felles arrangement på høsten i tillegg til 

speiderhytteturen. Kretsstyret har behov for flere ressurser og ønsker seg at flere kan melde 

seg som ombud av ulike slag eller som styremedlemmer. 

 

Innspill – Det er veldig positivt med kretspatruljene som kan dele på oppgavene og hvor 

arrangementene går på rundgang. Det ville spare mye jobb, hvis man kunne ha ferdige 

forslag på utførelse av arrangementene som kunne gjenbrukes av de ansvarlige hvert år. 

Hvis man generelt har flere maler tilgjengelig, er det lettere for gruppene å komme inn å 

arrangere ting. 

 

Innspill – Har kretsen hatt rovertiltak i nyere tid, f.eks. bowling eller lignende? 

 

Kretsstyret – Kretsstyret applauderer alle gode initiativer. Kjelssås prøvde å arrangere en 

rovertur rett før Korona og da meldte det seg dessverre ingen. Kretsstyret skal likevel prøve 

dette igjen, da vi synes dette er viktig. Man kan gjøre det enkelt ved å arrangere treff som 

ikke trenger mye planlegging. Da er jo f.eks. bowling en god ide. Dessverre har kretsen for få 

ressurser og vi håper derfor at en gruppe eller andre kan komme inn å bidra til dette.  

 

Innspill – Har kretsen oversikt over hvor mange roverlag Oslospeiderne har? 

 

Kretsstyret – Det er Kjelsås, 7. Oslo, Longship og Bøler som har fungerende roverlag. 

Nordstrand har nok også ledere som er rovere.  
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Innspill – Mindre grupper har ofte rovere som kommer og går litt. Vet man hva slags alder 

som roverne som oftest har? 

 

Kretsstyret – Det er litt variasjon på alderen på roverne, men hovedsakelig er nok alderen fra 

16 til 20 år og at disse blir rekruttert inn som ledere etter dette. Det er dessverre lite 

rekruttering direkte inn i roverlag. Vi takker ellers for alle innspill til terminlisten. 

 

 

Testprosjekt medlemsvekst 2021 

Testprosjekt for medlemsvekst 2021 har gått på å høre med gruppene om de er interessert i 

å få bistand på ulike områder. Dette har da kunnet være hjelp til administrative ting eller 

andre ting i gruppene for å kunne lette arbeidet til gruppene, slik at gruppene kunne få mer 

kapasitet til det de ønsker å bruke tiden sin mest på. 

 

Erfaringer fra prosjektet 

Det er dessverre ingen som har meldt sin interesse for å være med på dette prosjektet og 

kretssekretær med kretsstyret er litt nyskjerrig på hva som kan være årsaker til dette. Er det 

at det ikke er interessant, er det at det ikke har vært kapasitet blant gruppene av ulike 

årsaker, eller er det andre ting? 

 

Tilbakemeldinger fra gruppene 

Det har vært interesse for prosjektet, men noen av gruppene har ikke følt at de har hatt 

kapasitet. Noen kunne tenkt og meldt seg, men var litt sent ute. Noe av det grupper kunne 

tenke seg hjelp til er å lage et opplegg for hvordan man kunne promotere seg på SFO/AKS 

eller andre steder, med fokus på rekruttering.  

 

Innspill – En annen gruppe sier at det var uenighet innad i gruppa i forhold til å bruke dette 

tilbudet. 

 

Innspill – En gruppe synes prosjektet med rekruttering av nye ledere var vellykket, men 

ulempen har vært at disse har forsvunnet igjen ganske fort. Synes kanskje ikke det er på det 

administrative at skoen trykker mest, men derimot på lederressurser i gruppa.  

 

Innspill – En annen gruppe mener at hvis man hadde hatt korte og enkle kurs å tilby nye 

ledere, så hadde det vært mer lettvint å rekruttere inn nye til dette, slik at de nye hadde 

kommet lettere og enklere i gang i gruppa.  

 

Kretsstyret – Et slikt type kurs er allerede spilt inn til lederpatruljen i form av ferskenkurs 

og/eller korte enkeltkurs som bør kunne tilbys. De har sagt at de kan tilby slike kurs direkte i 

de gruppene dette er aktuelt. Det er også mulig å høre med ledertrenerpatruljen om de kan 

arrangere slike kurs nå på senhøsten. 
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Innspill – Det bør ikke være for høy terskel for å være med, så litt mer oppsøkende 

virksomhet fra ledertrenernes side ville være positivt, da hverdagen ofte er travel for folk. 

 

Innspill – Kunne man tenkt seg at “nå jobber man med rekruttering av ledere i april” og at 

man da kunne hatt et raskt felleskurs i etterkant av dette? Kunne man kjørt noen kampanjer 

på dette på nett i fellesskap? 

 

Kretsstyret – Det er ikke noe i veien for dette, spørsmålet er om det er best i april eller å få 

med seg de som begynner som ledere i flokken ved å si at kurset kommer i oktober. 

 

Innspill – Det hadde vært veldig aktuelt for en av gruppene, da de rekrutterer nye 

flokkledere nå. Noen av disse blir i flokken kun et år, ved at de bruker 3. klasse til å bli kjent 

med gruppa for deretter å ta lederansvar for 4. klasse senere. I slike tilfeller er det behov for 

mer komprimert ledertrening. 

 

Innspill – Ved at ferskenkurs settes opp på terminlisten, er det lettere for gruppene å kunne 

jobbe med lederrekruttering frem mot den datoen. 

 

Kretsstyret – Etter gode innspill tenker vi at et ferskenkurs i månedsskiftet 

september/oktober er ideelt.  

 

Kretssekretær – Vi har jo fått noen svar nå på prosjektet medlemsvekst 2021. NSF har for 

tiden fokus på rekruttering av nye ledere og frivillige og har nå dette som tema på forsiden 

av sine nettsider. Det har kommet inn et par nye etter sommerferien, en av disse er på plass 

i en gruppe. Om man skal tas en ny runde fra kontorets side på rekruttering, kan kretsstyret 

diskutere. 

 

Innspill – Er det noen grupper i kretsen som har erfaring med bevergrupper, 1. - 2. klasse?  

 

Innspill – Hos oss er beverne en del av flokken, noe som fungerer veldig bra. 

 

Innspill – Vi har opplevd at det har vært stor utfordring knyttet til 1. og 2. klassinger, fordi de 

er for små til mange av de tingene som man ønsker å gjøre i speideren. 

 

Innspill – Vi deler ofte opp i 2., 3. og 4. klasse basert på nivå og andre ting. Det har vært 

positivt at 2. klasse har synes det vært stas å være med 4. klassingene og 4. klassingene har 

synes det vært stas og være sjef over 2. klassingene.  

 

Innspill – Det høres ut som om de fleste har bevere som en del av flokken. Her kunne man 

for eksempel promotert på SFO/AKS med at dette er en mulighet. 
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Kretsstyret – Da sier vi takk til alle innspill og går over til siste punkt på agendaen som er litt 

informasjon rundt Frivillighetens år. 

 

 

Frivillighetens år 2022  

Velkommen til Abdi Said som er prosjektleder for Frivillighetens år 2022. Frivillighetens år er 

et år som skal feire frivilligheten. Tanken er at dette skal feires både lokal og nasjonalt. For 

oss i NSF skal vi feire det med de fire punktene vi skal støtte opp under; 

 

1. Vi skal være synlige 

2. Vi skal ta vare på de frivillige og hedre de 

3. Vi skal rekruttere 

4. Vi skal inkludere og være mangfoldige 

 

Alle arrangementer som skal arrangeres skal støtte opp om et av disse fire punktene. Det er 

også en dag som vi har valgt å kalle “Vår dag”. Alle organisasjoner i landet har bestemt at 

dette skal være en spesifikk dag som vi skal feire. Denne dagen skal brukes til å synliggjøre 

organisasjonen. Vi i NSF har valgt 23. april som “Vår dag”, dette er St. Georgsdagen.  

Denne dagen er valgt fordi den også feires av KM speiderne. NSF går sammen med KM for å 

synliggjøre denne dagen over hele landet. Det ligger en pott på “Vår dag” der gruppene kan 

søke om midler. Tanken med Frivillighetens år er også at det ikke nødvendigvis er noe vi på 

kontoret skal planlegge og si til gruppene at dette skal dere gjøre. Men det er noe gruppene 

selv skal ta initiativ til, gjerne med gjenbruk at egne tidligere arrangementer ved å styrke 

disse.  

 

Det er mange som har spurt om man bare skal feire “Vår dag” og om man ikke kan feire 

Frivillighetens år hele året. Dette er det ingenting i veien for. For eksempel så vet vi at 

Oslospeiderne har Kjelsåsspeidernes dag, dette er et typisk arrangement som man kan 

knytte opp mot Frivillighetens år. Hvis man samarbeider med Frivillighet Norge så kan man 

få drahjelp i forhold til hjelp til synlighet. I tillegg vil de også promotere arrangementet på 

sine sider. 

 

“Vår dag” er en av merkedagene, men merkedagene til de ulike kretsene kan også 

synliggjøres på andre tidspunkter som man kan feire. Min jobb med tanke på Frivillighetens 

år 2022 er å passe på at for eksempel Kjelsåsspeidernes dag kan gjøres større enn den har 

vært. Siden det er Frivillighetens år ønsker man å vise frem sin organisasjon og vise frem 

speiding og hva man bidrar med i samfunnet. 

 

Helt til slutt vil jeg si at Frivillighetens år er et år hvor man skal feire frivilligheten og ta vare 

på vår frivillighet, hedre den og samtidig synliggjøre og være mangfoldige. Det hjelper ikke å 

ha et Frivillighetens år, hvis man ikke kan bruke det som et springbrett til å bygge videre på i 
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2023 og fremover. Man kan bruke det som skapes som et verktøy, ikke bare som et år hvor 

man skal feire. Det som gruppene deltar med, kan kretsen ta med seg videre til å styrke 

satsingen på grupper og på kretsen fremover. Da åpner jeg for spørsmål. 

 

Innspill – Må man samarbeide med en annen organisasjon? 

 

Abdi Said – Ja, på “Vår dag”. Det er derfor vi har et samarbeid med KM om en felles dato for 

“Vår dag”. Det er fordi vi vet at det er andre organisasjoner som kommer til å ha “Vår dag” 

på andre datoer. Vi har valgt St. Georgsdagen fordi vi ikke ønsker å være konkurrent med KM 

på denne dagen. Vi ønsker å vise at vi er mange speidere og vise speideraktiviteter på tross 

av to organisasjoner. Det er gruppene som skal arrangere og de skal finne en annen aktør de 

kan samarbeide med. Selv om man er en lokal gruppe, så kan man velge samarbeidspartner 

ut ifra det som har fungert før. For å kunne søke midler så må man ha en samarbeidspartner.  

 

Innspill – Må man ha samarbeid med en gruppe for å søke på “Vår dag” midler? 

 

Abdi Said – En gruppe må ha en samarbeidspartner for å kunne søke om midler. En gruppe 

alene kan ikke søke om midler. De kan være med å feire “Vår dag”, men hvis de ønsker 

støtte fra Frivillighet Norge, så må de vise til at de samarbeider enten med KM som NSF 

samarbeider med, eller samarbeide med en annen aktør. Det kan være samarbeid 

kommunalt eller med andre organisasjoner. Mange har spurt hvorfor det bare er “Vår dag” 

som skal være merkedag. Det er derfor viktig for oss å påpeke at man kan ha andre dager 

både før og etter “Vår dag”. Det er derimot kun “Vår dag” 23. april som man kan få støtte til.  

 

Innspill – Så hvis man skal søke støtte, så må man søke støtte til 23. april som er St. 

Georgsdagen? 

 

Abdi Said – Ja, det stemmer. 

 

Innspill – Vil man få tilsendt materiell til arrangement? 

 

Abdi Said – Ja, det vil gruppene og kretsen få tilsendt. Vi oppfordrer gruppene til å søke om 

25.000,- kroner som tildeles i tillegg. Vi er i en prosess nå for å se på hva slags materiell som 

skal sendes ut. I forbindelse med Frivillighetens år så er det også søkt om midler sentralt, 

blant annet til Gjensidigestiftelsen. Da kan man eventuelt bruke slike midler til å betale for 

materiell som kan sendes ut til gruppene. Det er et viktig fokus å bygge opp frivilligheten, 

særlig nå etter Korona. Det er snakk om å bruke 2022 til å løfte posisjonen til de frivillige, for 

eksempel ved å arrangere Peffmarkeringer, takke speiderledere og lignende. Dette er det 

ikke meningen om at kretsen skal arrangere, men at man i lys av Frivillighetens år bruker 

disse midlene til å samle opp om de frivillige og gjøre noe stort ut av det. Det er flere ting 

man her kan gjøre og som kan være fint å markere. 
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Innspill – Vi synes det alltid er gøy å være med på slike store arrangementer, særlig når alle i 

Norge skal være med på det sammen. Vi lurer på om det er St. Georgsdagen denne dagen vil 

hete, eller om man kan bruke andre navn slik det tidligere f.eks. har blitt kalt speiderskjerf- 

dagen. Vi synes speiderskjerfdagen er et lettere og mer forståelig navn. Vi opplever at 

historien rundt St. Georgsdagen kan være litt tung, og ikke så lett å forstå.  

 

Abdi Said – Vi har tenkt til å kalle dagen Speidernes dag. Det er dette navnet som kommer til 

å bli promotert og kommunisert når vi snakker om “Vår dag”. Det at dette er Speidernes dag 

er det som kommer til å gå igjen og at det både er NSF og KM som er sammen om dette. Vi 

ønsker å løfte opp speiding som tema og fokus. “Vår dag” er den dagen vi skal samarbeide, 

men vi ser også muligheten med å samarbeide andre dager gjennom 2022. 

 
Innspill – Både speiderskjerfdagen og hjemmeleir er temaer som har fenget veldig hos oss. 

Under Korona var hjemmleir veldig populært, da speiderne snakket mye med hverandre om 

hvor de skulle sove og oppholde seg. 

 

Kretsstyret – Det er vel Speidernes dag som kommer til å blir kommunisert, så det er ikke 

noe i veien for at dere velger å fokusere på speiderskjerfens dag eller andre temaer. 

 

Innspill – Det hadde vært fint med små tips fra sentralt hold med fokus på aktiviteter som 

alle kan gjøre i hele landet. For eksempel det at “i dag så går alle med speiderskjerfet på”, 

eller at helgen etter Speidernes dag “så sover alle speidere på tur hjemme hos seg selv”. 

 

Abdi Said – Ja, følelsen av at det er en nasjonal ting og at det er mange som gjør det samtidig 

er jo en fin ting. 

 

Kretsstyret – Hvis det ikke er flere spørsmål til Abdi, så takker kretsstyret for at du stilte opp 

og fortalte om Frivillighetens år her i dag. Hvis det skulle dukke opp spørsmål senere, så er 

det bare å ta kontakt med Abdi direkte, hans mailadresse er: abdi.said@speiding.no 

Vi ønsker å minne gruppene på at Speidehytteturen arrangeres helgen 16-17 oktober og at 

halvårsmøtet arrangeres 8. november. Tusen takk til alle som stilte opp! 
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