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REFERAT IDEMYLDRINGSKVELD - REGIONLEIR     

 
 
Det var 8 speidergrupper representert og 11 deltakere inklusive kretsstyret på møtet. 

Hovedtemaet var idemyldring og hva gruppene tenker om sommeren 2023. Først tok vi en 

kort oppsummering på hva som foregår i kretsen for øyeblikket. 

 

Sissel-Margrethe, Bryn speidergruppe om Ridderturneringen: Det er over 100 påmeldte og 

alle oppgaver er ferdige. De som har Ridderlansen tar denne med. Noen skal sove ute, men 

flesteparten skal ligge inne på hyttene.  

 

Monica Holst, Bøler speidergruppe om Kretskonkurransen: Kretskonkurransen blir 

arrangert 7-8 mai, det er 39 patruljer påmeldt. Starten går fra Sandbakken/Blåhaug. 

Registrering er på parkeringsplassen og første post er på Blåhaug. Så skal patruljene bevege 

seg over mot Bysetra og Bysetermosan. Postene er som vanlig, med førstehjelp, pionering, 

orientering, naturkjennskap, hemmelig oppgave og teori, så det bør være noe for alle. Vi 

satser på fint vær. Det er lenge siden det har vært så mange patruljer påmeldt. 

 

Marius Markussen, Kalbakken speidergruppe/Ledertrenerne om Peffkurs 2: Vi har fått 45 

påmeldte til kurs som starter på Blåhaug og hvor man går over mot Bøler. Det er 4 i stab, så 

med god planlegging tror vi dette vil gå fint. Det er tørt og fint å gå, men en utfordring i 

forhold til at man ikke kan tenne bål når man skal lage mat. E-post om pakkeliste og info om 

hvem som skal være i samme patrulje har gått ut i dag. Vedrørende å avlyse Trinn 2 kurset, 

så har ikke Ledertrenerne klart å finne en dato for å arrangere dette på nytt til høsten. 

 

Arrangementer fremover: Til høsten vil det bli arrangert tre nye arrangementer. Det er 

roverarrangementet 10-11 september som Longship Group har tatt på seg ansvaret for å 

arrangere. Så er det sosial lederkveld 15 september, som Bøler speidergruppe skal arrangere 

med førstehjelp som tema. Til slutt kommer en ny bowlingkveld, som 7. Oslo kommer til å 

arrangere, her er dato ikke satt enda. Av kurs, kommer Peffkurs 1, 16-18 september og trinn 

O med lederstart 26 september. Donsaften er et eget arrangement 10. oktober sammen 

med ledersamtalen, der er alle ledere og rovere velkommen. Du behøver ikke å være tatt 

opp som leder for å delta. 
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REGIONLEIR 2023: 

Vi har hatt et møte med Romerike og Indre Østfold, og slik det er nå er det enda ikke 

bestemt sted eller tid for leir. Romerike har tatt på seg hovedansvaret, men utfordrer de 

andre kretsen på at hvis det skal bli regionleir, så må vi bidra i større grad enn sist. Man må 

forplikte seg til noe, hvis det skal bli regionleir, hvis ikke er alternativet gruppeleir. Grunnet 

begrensede ressurser, så har man foreslått at nettleverandøren på dagligvarer ODA, kan 

levere alt som er av mat til gruppene på leiren. Ideen her er at hver gruppe kan bestille det 

de vil fra ODA og betale selv. Slik faller pris for mat bort fra deltakeravgiften. Det er mye 

logistikk og oppbevaring man slipper ved å velge en slik løsning. Sted for leir, blir trolig et 

sted på Romerike, men foreløpig er ingenting bestemt. Både sted, tid, program osv. vil bli 

bestemt senere. Det er ønske om en prosjektgruppe og at de ulike kretsene tar ansvar for en 

etat. Man hadde et anslag på hvor mange man kan bli på en slik leir og det var snakk om 

rundt 300-500 personer. Aldersgruppe for deltakere på leir, tenker man fra 10-11 år og 

oppover. Det var flest speidergrupper som ønsket leir i uke 27 i sommerferien, som er fra 1-9 

juli 2023. Det var ingen som hadde noen forslag på hvor man kan ha leir, da en slik leir vil 

kreve mye plass. Det var imidlertid ønske om et sted som er i nærheten av et vann.  

 

1. Hvilke grupper ønsker å være med? 

Kalbakken, Hauketo-Prinsdal, Oslo FA 3. korps, Bygdøy og Kalbakken speidergrupper ønsker 

å være med på regionleir og kan alle stille med en eller flere ledere i stab. Fra tidligere så har 

følgende grupper også vært interessert: Bøler, Tåsen, Haugerud, Grünerløkka og 

Holmenkollen-Riis speidergrupper. 

 

2. Hvem kan ha hovedansvaret? 

Vi trenger noen som kan sitte i et overordnet styre for leiren i tillegg til at man tar ansvar for 

en etat. Kalbakken tror ikke de har ledere som kan ta hovedansvar, men er i hvert fall to 

ledere som kan stille i stab. Noen grupper har tatt kontakt med kontoret, og sagt at de kan 

være med å bidra. De gruppene som har sagt de vil være med, må sende en person fra 

gruppa som kan stille i stab. Det er viktig at den som får hovedansvaret ønsker å ta på seg 

oppgaven og ikke blir tvunget inn i den. Nå kommer det to arrangementer med 

Ridderturnering og Kretskonkurranse, da er det viktig at gruppene snakker med hverandre 

og får med seg ledere som kan stille i en stab. Dette er jo et felles ansvar.  
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3. Hvem kan stille i en eller flere etater?  

Siden mat faller bort grunnet levering fra ODA, så er det ikke så mange andre etater igjen. 

Spørsmålet er hvordan vi kommer dit. Etatene man kan velge mellom er teknisk, program, 

helse/sikkerhet og mulig haik. Teknisk er avhengig av sted og mye tid i forkant. Tanken er at 

lederne for hver stab, med 4-5 ledere fra understab i tillegg til leder og nestleder danner 

leirstab som tar seg av alt det administrative. Hvis vi f.eks. tar ansvaret for program, så går 

det an å delegere, slik at man ikke trenger å finne program for to økter en hel uke. Det er 

lettere å være kreativ et år i forveien. Det å finne program er greit, mens selve 

gjennomføringen kan delegeres til gruppene når de kommer. Man må kunne stille et krav til 

at de gruppene som ønsker å være med på regionleir også må bidra inn. Det er ikke 

nødvendig å lage et omfattende program, det kan gjøres enkelt med å f.eks. ha en 

formiddagsøkt og en økt etter lunsj, så kunne man tatt frivillig kanonball som 

ettermiddagsøkt. Vi konkluderer med at Oslospeiderne kan ta ansvar for program og at man 

kan jobbe med å få i stand en gruppe vil ha ansvaret for stab, på Kretskonkurransen og 

Ridderturneringen. De gruppene som har sagt de vil være med i dag, kan alle stille i en 

arrangementsgruppe for regionleiren. Gruppeledersamlingen som er satt opp 2. juni, vil da 

bli med fokus på å få spikret gjenværende planlegging for regionleiren neste år. 

 

 


