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Referat gruppe- og enhetsledersamling 17. januar 2023 
 
Det var 9 speidergrupper og 14 deltakere på samlingen inkludert kretsstyret og 
kretssekretær. Status i Oslospeiderne per 1.1.23, er at vi medlemsmessig er omtrent der vi 
var i fjor. Det vil si ca. 1100 medlemmer. Noen grupper har gått litt opp, noen litt ned og 
noen er der de var. Vi jobber opp mot årsmøtet med årsrapporten for 2022 og når det 
gjelder arrangementer så vil det være de samme i 2023 som i 2022. I tillegg vil det i år være 
regionleir på Hvam, der speidergruppene legger ned en del arbeid for å kunne være med. 

 
 

Regionleir 2023 
 
Temaet for leiren er middelalderen og området for leiren er på Hvam, Neskollen i Viken, ca. 
40 minutters kjøretur fra Oslo. Vi får bruke fasilitetene til Hvam videregående skole. Dette 
betyr noe sanitær/dusjmuligheter, klatrevegg, smie, verksted, samt mulighet til å bruke 
byggene til det vi måtte ønske. En del av aktivitetene vil foregå inne i byggene. Selve leiren 
blir på jordet. Programmet skal dekke det historiske samt det mer fantasifulle rundt 
middelalderen. Det blir både speideraktiviteter og historisk rettede aktiviteter. Prisen er satt 
til kr. 2.350,- per pers. Budsjettet er lagt opp til at man blir 1100-1200 deltakere. Påmelding 
er allerede lagt ut i Min Speiding her: https://min.speiding.no/activities/view/3322 
Program blir som følger; Lørdag er det innrykk med tanke på å bygge leir, det blir et 
åpningsleirbål på kvelden. Søndag blir det å bygge leir første økt, deretter en programøkt. 
Programøkt vil si den aktiviteten man bidrar med. Mandag blir det to økter, hver økt er på 
ca. to timer. Tirsdag er det haik, det er mulig det blir en progamøkt før haik. Det er meningen 
at alle skal på haik. Tanken er at noen går ut før lunsj og noen etter lunsj, og tilbake da 
onsdag før lunsj og etter lunsj. Det kan hende at det også blir en programøkt onsdagen. 
Torsdag blir det markedsdag, her skal alle grupper delta med noe i et markedsøyemed. 
Fredag er det to økter, samt et opplegg for småspeidere fra torsdag til fredag. Man tenker ca 
10 patruljer på hver økt, slik at man unngår kø. Neste planleggingsdag er i starten av februar. 
 
Foreløpig deltakelse for Oslospeiderne ser slik ut: 

● Kjelsåsspeiderne - ansvar for kanopadling  
● 1. Røa speidergruppe - ansvar for leirfres 
● BLIA speiding - ansvar for lefsebaking 
● 1. Haugerud speidergruppe - ansvar for middelalderlykt 
● Bygdøy speidergruppe - ansvar for en aktivitet, ikke fastsatt enda 
● 17. Oslo speidergruppe - ansvar for katapult 
● Bøler speidergruppe - ansvar for klatring 
● Tåsen speidergruppe - ansvar for å lage bestikk 
● Kalbakken speidergruppe - ansvar for å lage skjerfknuter 
● Oslo FA 3. korps - ansvar for hemmelig oppgave og kanonballturnering 

 
● Ledertrenerpatruljen skal ha ledertrenerkurs 
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Nordstrandspeiderne, Manglerud og Hauketo Prinsdal har alle lyst til å delta på leir, men har 
utfordringer med ledere etc. som gjør at de ikke vet om de kan stille med egen aktivitet. 
Samarbeid og/eller deltakelse på en allerede oppsatt aktivitet bør her være aktuelt. 
Holmenkollen Riis speidergruppe ønsker trolig å være med, men vil gjerne samarbeide med 
en annen speidergruppe om en aktivitet. 
 
Romerike har ansvar for underholdning, leirbål, litt program og alt av det administrative med 
økonomi og informasjon. Romerike jobber også med å utarbeide et eget speidermerke for 
leiren. Østre Østfold  har ansvar for mat samt noe annet i samarbeid med Romerike. 
Vestmarka har ansvar for alt av HMS og for haik. Øvre Buskerud har ansvar for noen 
aktiviteter. Alt nytt om leiren legges ut på deres egne nettsider her: https://hvam1323.no/ 
 

 

Kretsens arrangementer våren 2023  
Her følger en oversikt over noen av arrangementene til kretsen som er satt opp på 
terminlisten for 2023. 
 

Ridderturnering 
Skal i år arrangeres av kretspatrulje vest med Bygdøy speidergruppe som hovedansvarlig. 
Første møte vil arrangeres om ikke så lenge. Speidergruppene i kretspatrulje vest har 
speidermøter alle ukedager, møter kan arrangeres på ulike ukedager slik at alle kan delta. 
 

Kretskonkurranse 
Skal i år arrangeres av kretspatrulje øst med Haugerud speidergruppe som hovedansvarlig. 
Haugerud har en utfordring i at gruppeleder har brukket lårhalsen og ikke er disponibel for 
øyeblikket. To andre ledere i Haugerud har tatt over oppgavene, men de trenger likevel litt 
hjelp. 7. Oslo har derfor kalt inn til første møte for Kretskonkurransen 7. februar. 

 
Andre arrangementer 
I fjor startet vi opp noen nye arrangementer som det er ytret ønske om fra speidere. Tanken 
er at disse arrangementene kan arrangeres av de som ønsker og at speidergruppene i 
samarbeid med kretsen kan få til noen gode ekstra arrangementer. Målgruppen er rovere, 
ledere og peffer. 

 
Roverarrangementer 
Kretsen har fått nytt roverombud som vil sette opp et par roverarrangementer i løpet av 
året. Mer informasjon om arrangementene legges ut på nettsider og Facebook så fort de er 
klare. Det vil også bli informert på sms til alle rovere for lettere å kunne nå dem. 
 
Sosial lederkveld 
Sosial lederkveld med førstehjelp som egentlig skulle ha vært før jul, er flyttet til september i 
år. Det kan hende det blir arrangert en annen måned enn september. Det blir praktisk 
førstehjelp og opplæring for ledere. Mer informasjon om dato og tid samt detaljer om 
arrangementet legges ut på nettsider og Facebook så fort det er klart. 
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To Pefftreff  
Det er satt opp to Pefftreff, et i mars og ett i november. Det er ikke nødvendig å ha de 
akkurat disse månedene, det er opp til gruppene som arrangerer og finne en måned og dato 
som kan passe. Vi håper noen av gruppene kan ta på seg å arrangere dette. Det er veldig 
sunt for kretsen og få til noen felles pefftreff, der peffer kan møtes utenom leir. Da dette ble 
arrangert i mars i fjor var det 50-60 som hadde lyst til å være med, det er greit å være klar 
over når man skal ha påmelding. De fleste gruppene ønsker å melde på sine peffer samlet, 
dette gjør påmelding mer oversiktlig. Oslospeiderne har opprettet VIPPS, slik at det skal bli 
lettere for gruppene å få inn påmeldinger og egenandel. 

 
Speiderhytteturen 
Speiderhytteturen arrangeres 14-15 oktober i Østmarka. Det er ikke påmelding til 
arrangementet, men man kan stille sine speiderhytter slik at andre kan bli bedre kjent med 
speiderhyttene. Speiderhyttene skal da holde åpent for besøkende fra lørdag klokka 9 til og 
med klokka 16 på søndag. Det bør være bevertning og noen som kan ta imot besøkende på 
hyttene. Alle hyttene får utarbeidet eget merke og alle som er innom får dette. Det er både 
NSF og KM speiderhytter som deltar. Nå er det Solveig Schytz i Ås speidergruppe som har 
tatt over hovedansvaret for arrangementet. 
 
 

Annet 
Kretsstyret har jobbet litt mot det at man ønsker å gjøre deler av Østmarka om til 
nasjonalpark. KM har engasjert seg her og det blir da et fellesmøte med statsforvalteren i 
februar vedrørende dette. Utfordringen er at kretskonkurransen kanskje ikke kunne blitt 
arrangert i Østmarka og Speiderhytteturen kanskje heller ikke kan arrangeres. Dette vil 
selvfølgelig være en utfordring for speideren. Grunnen til dette er at disse er for store 
arrangementer for å kunne avholdes i en nasjonalpark. Man vil nok kunne få arrangert dette, 
men da må man søke. Dette vil gjøre jobben til speiderne unødvendig komplisert og 
byråkratisk. Det blir ganske håpløst for speideren og ha så mange begrensninger nær Oslo. 
Østmarka burde være godt nok vernet allerede. Den delen som tenkes vernet er området fra 
Bysetra og mot Sandbakken, Rausjø og mot dagens naturreservat.  

 


