
Referat fra gruppeledersamling 2. juni 2021 

 
Dette er siste arrangement før sommeren og har nå fokus på høsten. Det ser ut til at Korona 
vil ebbe ut mot høsten, hvis man skal tro det som blir skrevet. Vi håper derfor at man kan gå 
en mer normal høst i møte. Det er ansatt en ny generalsekretær, hun er en halv tursøster, så 
vi vil utvilsomt få en tydeligere medieprofil og friluftsprofil inn i NSF. Vi gleder oss til å bli 
kjent med henne. Vi har som intensjon å invitere henne til et event til høsten. 
 
Nytt fra kontoret og forbundet 
Det har siden januar vært månedlig dugnader på Krakosseter. Arne og Bjørn har satt opp en 
fin oversikt over alt som trengs å gjøres der. Til nå er det gjort opp status i hyttene, ryddet, 
hogget kvist nedenfor Persli, vasket og lagt inn matter i skap på kjøkkenet på Eckhoff. 
Gildene har også hatt en del dugnader. De har ryddet og vasket, gjort diverse malerarbeider 
og kjøpt inn nødvendig utstyr. Dugnader på Blåhaug er dessverre ikke gjennomført som 
planlagt da dugnadsmedlemmer har ventet på vaksine. Siste og eneste dugnad vil bli 15. juni. 
Det positive er at vi ser at bookinger raskt kom inn så fort reglene ble endret. Det er viktig å 
ha en basisinntekt på disse eiendommene, men at speidergruppene må få bruke dem i den 
grad de har behov. Simen har faste arbeidsoppgaver, samt dugnad en gang i måneden 
sammen med kretssekretær. Gildene gjør også en kjempejobb på Krakos. Vi har dessverre nå 
opplevd at uvedkommende har benyttet området til å drikke, slikt skjer fort når det ikke blir 
brukt noe særlig.  
 
Forberedelse til høsten og ny termin 
Som nevnt håper vi ting går litt tilbake til normalen i høst. Kretsstyret tenker derfor at det er 
viktig å ha fokus på hva man har lyst til å gjøre i høst og at det er lurt å starte tidlig med den 
planleggingen. Det er viktig å komme i gang igjen med ting slik det har vært tidligere. Vi 
ønsker derfor å ta en runde med de speidergruppene som er her for å høre deres planer.  
 
Bøler speidergruppe - Har startet opp med fysiske møter igjen og har nå normal drift. Har 
hatt flokktur og planlegger nå også troppstur. Det blir sommerleir i august og planlegger for 
normal drift til høsten. 
 
Kalbakken speidergruppe - Har hatt møter utendørs helt siden det var mulig. Hadde en tur i 
pinsen som første tur i år. Fortsetter nå som normalt utendørs, som også har noe med at de 
ikke har kontaktet Nordtvedt gård for å høre om de kan ha møter innendørs der igjen. Hittil 
har de holdt til ved badedammen på Romsås. Planlegger fire dagers sommerleir for flokk og 
tropp sammen med Romsås speidergruppe i juni. Totalt blir de da rundt 30 som skal på leir. 
Høsten har vi ikke tenkt så mye på, annet enn at det blir tilnærmet normalt med møter. Vi 
planlegger for turer kombinert med dugnader på gruppas hytte, slik at den kan komme i 
stand igjen.  



 
Røa speidergruppe - Har ventet med å møtes fysisk til nå. Har vært litt labert med digitale 
møter, men speiderne har klart å gjennomføre noen. Skal på sommerleir til Ryvarden ved 
Stavanger med Agenda 2021 som tema. Til høsten må vi se ting litt an. De har nettopp 
gjennomført en tur, som ble en suksess for de som møtte opp. De sov i hengekøyer. De har 
mange flokkbarn på venteliste, men har ikke mulighet til å ta inn så mange da gruppeleder 
for tiden er sykemeldt. Håper likevel at det kan la seg gjøre å danne en ny flokk. 
 
Haugerud speidergruppe - Startet opp med møter igjen fra juni. Har ikke vært fulltallige på 
møter hittil og er derfor usikre på hvor mange som har falt fra under Korona. Håper ting 
normaliserer seg fra høsten, slik at de kan ha flere turer. Tur skal gjennomføres i juni. Skal på 
sommerleir med 10 ulike grupper til Kvernmoen. Flokken har ikke hatt møter siden 
november, men de fleste har betalt kontingent, slik at vi håper å kunne fortsette med dem til 
høsten. Høsten er foreløpig ikke planlagt. Gruppa hadde 75 års jubileum i desember, så 
dette må tas igjen med en ordentlig feiring.   
 
7. Oslo Kanaljene speidergruppe - Har hatt digitale møter, men dette har ikke vært så lett å 
gjennomføre. Har hatt møter i mindre grupper, inndelt etter hvilke skoler de er fra. 
Planlegger sommertur i 5 dager, der nå 40 speidere er påmeldt. Gruppeledelsen planlegger 
for normal aktivitet fra høsten av.  
 
BLIA speidergruppe - Vi har mange barn fra forskjellige skoler og med hensyn til det så har 
de hatt nettmøter frem til forrige uke. Da hadde de den første turen ute. Det planlegges for 
en stor sommeravslutning i slutten av juni, da skal de høre hvor mange som har lyst på 
sommerleir. Høsten er ikke planlagt enda.  
 
Status satsning av grupper 
Det er vedtatt at Kretssekretær kan bistå gruppene med å lage/sette opp ulik markeds- 
materiell som kan leveres ut til de som gruppene ønsker å nå. Det som er viktig nå er få ut 
det dere ønsker å kommunisere ut i slutten av juni, slik at de som har lyst til å begynne som 
ledere eller som speidere til høsten får informasjonen de trenger. Det kan være informasjon 
dere har lyst til å legge ut på nettsiden, Facebook eller levere ut fysisk. Ofte er det i ferier 
beslutninger om å være med i fritidsaktiviteter tas, så det er lurt å gjøre dette før ferien 
setter inn. Det planlegges å settes opp en mal som alle speidergruppene kan bruke til å legge 
inn den informasjonen som gjelder for dem, hva synes dere om at det blir litt likt? 
 
Kalbakken speidergruppe: Synes det er greit at det ser litt likt ut og føler ikke at det er en 
slags konkurranse mellom gruppene. Det er en fordel at speidergruppene har ulike møte- 
dager, slik at man kan velge den dagen som passer dem best. Det er positivt å skape en felles 
profil, slik at man kjenner igjen speiderne, omtrent som speiderskjorta og speiderskjerfet 
som er andre tegn på fellesskap. 



Røa speidergruppe: Det er viktig at det ikke skal spille noen rolle hvor du bor, men at alle er 
like og har de samme mulighetene i speideren. Lurer på om det finnes en database over 
speiderrelaterte bilder? 
 
Vi har noe og Norges speiderforbund har mange bilder i sin database, men disse er jo litt mer 
generelle. Det er derfor fint om at alle som har bilder kan sende dette inn, særlig bilder som 
er litt anonyme. Det er fint om vi kan få vår egen database over bilder som er fra Oslo- 
speiderne. Det er jo vi som skal markedsføres. Vi ønsker å avlaste speidergruppene med 
administrative oppgaver og vil hjelpe til ved å starte med noen grupper om gangen. Hvis 
dere har særegenheter i gruppa, er det viktig å få frem dette. Teksten kan tilpasses til hver 
gruppe. Det er viktig å få ut informasjon før sommeren, så ikke nøl med å henvende dere til 
kontoret om dette. 
 
Speiderhytteturen og andre arrangementer høsten 2021  
Speiderhytteturen er planlagt 16-17 oktober. Konseptet vil være helt likt som tidligere. Så 
mange hytter som mulig vil åpne i Østmarka og også noen i Lillomarka. Det vil være 
lagkonsept som i fjor. Det var i fjor lite servering på grunn av Korona og hvordan dette blir i 
år vet vi dessverre ikke helt enda, men det kan være lurt å ha med egen mat. Man kan legge 
opp ruta slik man selv ønsker. Speiderhytteturen har også en egen nettside som er 
speiderhytteturen.no samt at det også legges ut informasjon på arrangementets Facebook- 
side. Med mindre det ikke skulle skje noe helt eksepsjonelt, så går denne turen som normalt. 
Det gikk greit i fjor og det går fint å ta turen patruljemessig og slik at man enkelt kan holde 
avstand. I fjor var det ikke fellesarrangement på Blåhaug som vanlig, men blir dette mulig i 
år, så vil man prøve å legge opp til det som vanlig. 
 
Terminlisten til høsten er vedtatt tidligere, og da kretskonkurransen ikke ble noe av så kan 
det hende at 17. Oslo Kampianerne som er ansvarlig i år, lager et lavterskelopplegg i 
september. De kommer tilbake til dette i august. Det blir antagelig noen kurs, de som er satt 
av er Peff 1 kurs 24-26 september, Trinn 0, dag 1 13. oktober med ledersamtale 20. oktober, 
samt en ekstra kurshelg som er satt av 22-24 oktober. Det er viktig å tenke på om gruppa har 
behov for kurs, for er det ikke det, er det kanskje greit å bruke ressursene annerledes. Så 
hvis dere har unge ledere eller trenger kurs for andre, er det viktig at speidergruppene gir 
signaler til kontoret og/eller kretsstyret om dette. Hvis ikke datoer for oppsatte kurs passer, 
så anbefaler vi å ta kurs i andre kretsers regi. 
 
Økonomi 
Vi har alle de faste utgiftene og inntektene, men inntekter på utleie har naturlig nok godt 
ned. Det har dessverre ikke vært mye aktivitet eller arrangementer som har funnet sted det 
siste året. Det er imidlertid en del vedlikehold som gjennomføres på kretsens speiderhytter. 
Vi har funnet ut at taket på Knatten ikke er tett og trengs å byttes. Vi har vedtatt å hyre inn 
et byggfirma til å gjøre denne jobben. Prisestimat på denne jobben er 123.000,-.  



Vi har sjekket med andre leverandører for å se om dette er priser som ligger rundt 
markedspriser. Ellers så er det vedtatt å kjøpe inn ny flaggstang til Krakosseter.  
 
Eventuelt 
Martine Branem, gruppeleder for Røa speidergrupper er valgt som nestleder til 
Jamboreekomiteen til Korea. Hun er i gang med dette arbeidet, men det er som alt annet 
forsinket grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen. Leirkomiteen har imidlertid jobbet på 
som om det skal arrangeres. NSF og FPF har vært noe mer forsiktige. Jamboreen i Korea 
arrangeres i 2023. Det anslås at Jamboreen kommer til å koste rundt kr. 35.000,- som vil 
være omtrent samme pris som til Jamboreen i USA. Aldersgrense er mellom 14 og 18, det vil 
si at man må ha fylt 14 år og skal ikke ha fylt 18 år. Selve Jamboreen er 10 dager, i tillegg 
kommer 3-5 dagers reise og opplevelser på forhånd, så 3-4 uker er det man pleier å regne 
med.  


