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Referat Gruppeleder - og enhetsledersamling med regionleir 15/9-22 
 

Det var 13 speidergrupper representert på møtet, med 23 deltakere inklusive kretsstyret. 

 

Regionleir 2023 

Det blir regionleir for Oslospeiderne 24 juni - 1 juli 2023 sammen med øvre Buskerud, østre 

Østfold og Romerike. Sted for leiren vil være ved Hvam videregående skole i Nes kommune, 

rett ved Neskollen. Dette er en landbruk- og internatskole som har mye hester, traktorer 

m.m. Det er også kort vei til Glomma med kanomuligheter. Første fysiske møte for 

planlegging av leiren vil være søndag 18. september. Da skal det være befaring av leirsted. 

Tema vil være “Middelalder”, alle aktiviteter og alt man tenker rundt leiren vil da ha dette 

som bakteppe. Oslospeiderne har tatt på seg ansvaret for program for leiren.  Østre 

Buskerud vil hjelpe oss litt med program. Program innbefatter ganske mye, vi kan nevne her; 

En småspeiderdag for flokk, lederaktiviteter, aktiviteter for speiderne, underholdning, 

kulturinnslag med mer. 

 

Vi ønsker oversikt over hvilke speidergrupper som skal være med på leiren og ønsker da en 

eller flere representanter fra hver speidergruppe til å kunne stille i en programkomite. 

Fra Oslospeiderne har allerede Kjetil Willander sagt seg villig til å arrangere kurs på leiren. 

Småspeiderdag arrangeres av Romerike, så den er i boks. Oslospeiderne har fått navn på 

aktuelle kulturinnslag og lokale aktører. Det er snakk om å ta kontakt med museene i 

Akershus. Vi vil også få tilgang inne på Hvam videregående, slik at man har mange 

muligheter. Det har vært forslag om smie som aktivitet med ansatte fra museene som hjelp. 

Romerike vil kunne skaffe kontakter, men vi må strukturere det. Det vil også arrangeres en 

markedsdag. Av andre aktiviteter har det kommet forslag på lefsebaking, batikk, toving, lag 

ditt eget bestikk, spikking, tredreiing, spinning, steinhoggeri, limbo, bygge katapult, lage pil 

og bue, og enda er lista lang. Alle må bidra med litt hver, slik at man får organisert alle 

aktivitetene på en god måte. De som skal være med i programkomiteen bør ha et møte i 

løpet av september. 

De som skal være med og de som kan bidra i en en programkomite: 

1. Bøler speidergruppe - Monica Holst stiller som hovedkontaktperson og ansvarlig for 

Oslospeidernes bidrag før og under leiren. 

2. Oslo FA 3. korps v/Lars Olav Tveito - Kommer til å delta på leiren og skal få klart 

hvem som kan delta i programkomiteen relativt raskt. Foreløpig kan Lars Olav stå 

som kontaktperson. De kan arrangere kanonballturnering og en hemmelig 

nattmanøver som aktiviteter på leiren.  

3. 1. Haugerud speidergruppe v/Per Bryhne - Stiller på leiren. Petter Bøchman kommer 

til å være der hele uken og stiller til disposisjon der det er behov. Usikkert om han 

kan stille i komiteen. 
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4. Kalbakken speidergruppe v/ Kathrine Østvand - Skal være med på leiren og kan stille 

i programkomiteen. 

5. Kjelsåsspeiderne v/Olle Drotninghaug - Skal være med på leiren og kan være med på 

noen møter i en programkomite. Har ikke mulighet til å være med på alt. 

6. BLIA speidergruppe v/Pui Tak Kung - Skal være med på leir og bidrar inn i komiteen.  

7. Bygdøy speidergruppe v/ Mari-Marthe Katt-Ugle - Skal være med på leir og stiller i 

komiteen. Mari-Marthe stiller sammen med Monica for å være med å organisere. 

 

Følgende speidergrupper er usikre på om de kommer til å delta på leiren: 

 

● 17. Oslo Kampianerne speidergruppe 

● Bryn speidergruppe 

● Røa speidergruppe  

● Tåsenspeiderne 

● Vålerenga speidergruppe 

 

Planer for høsten 2022  

Det har kommet inn noen nye datoer for arrangementene. Både fordi noen er flyttet, men 

også fordi vi har fått klare datoer som er satt inn i en revidert terminliste. Denne blir vedlagt 

dette referatet. 

Kretsens arrangementer  

❖ Speiderhytteturen arrangeres 15-16 oktober. Arrangementet har endret seg til å bli 

et større arrangement, men Oslospeiderne arrangerer i Østmarka fra kl 10-16 begge 

dager. Flere speiderhytter er åpne, som Oterstua, Sølvstua, Tårnet, Totemkoia, 

Pølsebua, Bysetra og Blåhaug. Det blir muligheter for overnatting på Blåhaug med  

felles leirbål på kvelden. Alle patruljene oppfordres til å lage en patruljetur ut av det 

og det er fullt mulig og overnatte andre steder enn Blåhaug. Alle bærer med seg det 

de trenger. Man legger helt opp til selv, hvor mange hytter man ønsker å besøke. 

❖ Trinn 0 og lederstart arrangeres digitalt 26. september med opptak og lederstart 10. 

oktober samtidig som Donsaften. Vi oppfordrer alle å komme på Donsaften, da dette 

er tenkt som et sosialt arrangement. Man behøver ikke å være en del av Trinn 0 

kurset for å delta her. Det er bare å ta med seg en kopp og komme. Det blir bål, 

kakao og sosialt samvær.  17. Oslo melder seg som samarbeidspartner for 

arrangementet. 

❖ Det arrangeres et Roverarrangement 22-23 oktober på speiderhytta Baden med 

felles oppstart ved togstasjonen ved Movatn.  

❖ Det blir sosial lederkveld med praktisk førstehjelp som flyttes til torsdag 27 oktober.  

❖ Det blir nytt sosialt pefftreff med en eller annen aktivitet i november. Nærmere dato 
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kommer så fort det er klart.  

❖ Det blir Trinn 2 kurs 25-27 november på Krakosseter. Trinn 2 kommer inn  i steden 

for Trinn 3, siden Trinn 2 ble avlyst i mars. 

❖ Peff 3 er egentlig ikke et eget kurs, men patruljen på tur hvor det stilles visse krav til 

patruljen. De skal dra på en patruljetur alene, hvor de planlegger gjennomføringen av 

turen selv. Et forslag er å gjøre dette under Speiderhytteturen, slik at turen de 

planlegger og gjennomfører blir Peff 3. 

❖ Nissefesten skal arrangeres 1. desember og det er kretspatrulje vest og Bestum 

speidergruppe som er hovedarrangør. Kontoret tar kontakt med arrangøren. 

Ny ansvarsrotering 

Kretsen har hatt en ansvarsrotering på kretsarrangementene som gjaldt frem til i år. Det er 

nå satt opp en ny ansvarsrotering som blir lagt ut når 2022 er ferdig. Den nye 

ansvarsroteringen er gjort om litt fordi kretspatrulje sør stort sett har hatt ansvaret for 

Speiderhytteturen. Den nye oversikten er satt opp helt frem til 2028. Oversikten vil også bli 

sendt ut til alle gruppeledere. 

Informasjon om Jamboree 

Det er blitt endringer i deltakerlisten for Jamboree etter at denne ble bekreftet korrekt. 

Martine Branem er nestleder i Jamboreekomiteen og kan si litt mer om dette. 

Påmeldingsfristen var egentlig 15. januar i år, men på grunn av flere avmeldinger, så ønsker 

man flere påmeldinger inn igjen. De som har stått på venteliste har da kommet inn. 

Påmeldingsfristen vil foreløpig stå åpen, men man må ha korrekte navnelister for deltakerne 

klare før februar neste år, da bestilling av flybillettene må være klare. Det vil bli siste støtte 

til Jamboree fra kretsen denne gangen, da Jamboreefondet etter denne deltakelsen vil være 

tomt. Alle som er påmeldt Jamboree 2023 vil få ca. 3000-4000 kr. i støtte avhengig av antall 

deltakere. Det kommer informasjon om eksakt sum, så fort deltakerlisten er ferdig godkjent. 

 

Status speidergruppene  

 

Kalbakken speidergruppe - Marius Fohrn Markussen (ledertrener) og Kathrine A. Østvand 

(gruppeleder). Det går bra med speidergruppa, de har en fungerende flokk og tropp. Har 

startet med å ta med foreldre i flokken for å styrke ledergruppa. Det er for lite med bare en 

leder i flokk. Det er ca. 10 personer i hver enhet. 

 

Bøler speidergruppe - Marius Andersen (gruppeleder) og Per Inge Øye Hansen (flokkleder). 

Det går bra i speidergruppa, men mangler ledere og ikke speidere. Speidergruppa har 79 

medlemmer og låner gjerne ledere, hvis noen har til overs. Det er ventelister både i tropp og 

flokk, så ledermangel er hovedproblemet. Har fått med to rovere nå, som man håper kan 

fungere som troppsledere. 
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Haugerud speidergruppe - Terje Marstein (gruppeleder) og Per Bryhne. Det siste året har 

speidergruppa fått ti nye medlemmer. Det er ca 20 medlemmer i troppen og ca 10 i flokken. 

Det er tre ledere i flokken samt tre ledere i troppen. 

 

17. Oslo Kampianerne speidergruppe - Michel Heeremans (ny gruppeleder), Siri Derouiche 

(avtroppende gruppeleder), Torbjørn Røste Beckstrøm (troppsleder) og Erlend Simensen 

(troppsleder). Tropplederne som er med i dag er nye ledere og det er vi glad for, fordi vi 

sliter med ledere i troppen. Det går ellers fint i speidergruppa, det er bortimot 80 

medlemmer med stor flokk og stor tropp. 

 

BLIA speidergruppe - Pui Tak Kung (gruppeleder). Det er ca 20 medlemmer i gruppa, 15 barn 

og 5 voksne/ledere. Vi er fortsatt ganske nye og driver stadig å lærer nye ting som trengs i 

speiderarbeidet. 

 

Oslo FA 3. korps speidergruppe - Lars Olav Tveito (troppsleder). For tiden er det ca 10 

medlemmer i troppen og 12 i flokken, i tillegg til noen ledere. Gruppa fungerer fint. 

 

1. Vålerenga speidergruppe - Anette Monsen Londalen (gruppeleder). Speidergruppa mistet 

troppen under nedstigningen under Korona. Satser nå på flokken som består av 15-20 

medlemmer. Har et ønske om å starte beverkoloni, men har ikke ledere til dette.  Ønsker 

gjerne tips fra andre speidergrupper. 

 

Kjelsåsspeiderne - Olle Drotninghaug og Maiken Bryhne. I troppen er det ca. 47 medlemmer 

inklusive ledere. Speidergruppa fungerer fint. 

 

Bryn speidergruppe - Sissel-Margrethe Mejland (gruppeleder). Speidergruppa har en 10-12 

medlemmer i flokken og rundt 7 i troppen. Speidergruppa har stor mangel på ledere.  

 

Tåsen speidergruppe - Per Olav Gundersen (gruppeleder), Asbjørn Aursjø (troppsleder/ 

ledertrener) og Ulrik Schjelderup (flokkleder). Speidergruppa har rundt 40 medlemmer som 

har vært omtrent stabilt gjennom pandemien. Det har vært litt utskifting og flokken har vært 

litt nede, men er på vei opp igjen nå. Det er også behov for flere ledere her. 

 

Bygdøy speidergruppe - Mari-Marthe Katt-Ugle (gruppeleder). Speidergruppa startet opp 

igjen for et par år siden med to ledere. De hadde da få speidere. Nå er speidergruppa på vei 

oppover. De fikk med en ny leder i fjor og har ellers en del foreldre som hjelper til. De var på 

leir i sommer og det var første gangen for de fleste lederne og for alle speiderne. De har hatt 

mye åpne arrangementer, der barn kan komme å prøve speideraktiviteter. Etter dette har 

speidergruppa vokst. Det er nå to nye ledere og flere nye barn, så nå er flokken ganske stor. 

Er nå i ferd med å splitte opp i tre patruljer. De har hatt troppsmøter og flokkmøter på 
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samme dag, og byttet på med å planlegge møtene. Slik har speiderarbeidet gått lettere. 

Røa speidergruppe - Martine Branem (gruppeleder). Speidergruppa har for tiden 5 aktive 

speidere i troppen og fire i flokken. Det er litt lite dessverre. Speidergruppa har derfor 

kapasitet nå til å ta imot flere speidere.  

 

Annet fremover 

Kretsstyret vil legge frem nytt forslag for terminliste for 2023 på årsmøtet 9. november. Så 

hvis noen har innspill på ønsker som skal med her, så er det bare å ta kontakt. Når det 

gjelder kurs, så ønsker ledertrenerpatruljen innspill på eventuelle tanker og ideer på hva som 

ønskes gjennomført. Hvis noen også har innspill på hva ledere kan gjøre i leir så er det fint. 

For eksempel går det an å arrangere ting innenfor troppsområde, som kan skape fellesskap 

mellom lederne. Det blir både lederkurs og emnekurs under leiren. Forbundskontoret har 

ellers sluppet noen nye merker for ledere. De kan leses om i det siste nyhetsbrevet fra NSF. 

 

Spørsmål: 

Hvor mange roverlag finnes det i Kretsen? 

Følgende speidergrupper har roverlag; Kjelsåsspeiderne, Bøler speidergruppe, 17. Oslo 

Kampianerne speidergruppe og Longship group, 41. Oslo Ullevål speidergruppe samt 

Grünerløkka speidergruppe. 

Det kunne være interesse for et felles roverlag i kretsen, da noen speidergrupper har en eller 

to rovere som kunne ønske seg en større sosial gruppe å være på tur med. Vi håper 

påtroppende roverarrangement kan være med å bidra til at rovere kan treffe hverandre og 

kanskje finne noen de kan være i et roverlag sammen med. 


