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Glade kretsmestere fra Blekksprut, Asker 1. (Foto: Nils-Martin Haugen)
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KRETSSTYRET
Etter Kretstinget våren 2017 har kretsstyret hatt følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlem

Nils-Martin Haugen, 1.Rykkinn
Thor Gunnar Mathisen, 1.Jar/ 1.Lysaker
Eirik Måkestad, 1.Tanum

Kretsstyret har i perioden 6. mars 2017 – 3. mars 2018 hatt 10 styremøter. 83 saker er blitt
behandlet.

Kretsstyret 2017-18: Eirik, Nils-Martin og Thor Gunnar (Foto: Nina Dæhli)
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I den inneværende perioden har noen av hovedsakene til kretsstyret vært
● Ledertrening – Kretsen har fortsatt samarbeidet om felles ledertrening med

Oslospeiderne, Romerike, Follo, Fredrikstad og Indre Østfold krets med sikte på vår
felles kurshelg «Camp Education» på Østmarka i november. I tillegg har
1.Eiksmarka arrangert Peffkurs-1 og kretsstyret arrangert enhetssamlinger for flokkog tropps-ledere.
● Nytenkning og vekst – Kretsstyret har jobbet aktivt for at kretsen er representert på

arrangementer som gir medlemsvekst, både Sandvikadagene, Wøyensøndagen og
Semiaden ble det funnet tid og mannskap til i år. Kretsens sekretær har jobbet aktivt
med gruppene for å sikre at innmelding av nye medlemmer gjennomføres raskest
mulig. Det har også vært gjennomført et prosjekt i perioden, der ulike strategier har
vært diskutert og gruppene inkludert.
Vekst er et av hovedmålene i NSF sin strategiplan og noe alle kretser jobber aktivt
for å oppnå.
● Kretsens nettsider – Kretsens nettsider oppdateres jevnlig og styret forsøker å

alltid ha relevant og korrekt informasjon ute. Referater etter kretsarrangementer er
også omarbeidet og publisert som nettartikler.
● Roversatsning – I løpet av perioden har styret ved roverkoordinator Eirik Måkestad

gjennomført flere roversamlinger med stort oppmøte. Nissefesten i desember er blitt
en flott tradisjon!
● Nye Asker, større krets – Asker kommune blir større i 2020. Nedre-Buskerud krets

og ABspeiderne satt ned en felles komité for å undersøke hva slags muligheter som
kunne ligge i større samarbeid eller en form for sammenslåing kretsene imellom.
● Landsleir – Nord-2018 ble arrangert i Bodø i sommer, og fra ABspeiderne stilte

flere enn 260 deltagere, i tillegg til mange i stab. Kretsen organiserte felles
kontainertransport for gruppenes utstyr. 1.Skougum påtok seg å arrangere det
tradisjonelle smuglerløpet, til stor og begeistret deltakelse. Helt vilt!
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ØKONOMI
Den offentlige støtten for 2017 ble på 419 531,- Kr. I tillegg hadde kretsen andre inntekter
på til sammen 80912,- Kr (de største inntektspostene er momskompensasjon,
grasrotandelen samt inntekter Grønland).

KONTAKT MED MYNDIGHETENE
Kretssekretær har vært i jevnlig kontakt med begge kommuner og fylket i løpet av
speideråret. Vi har god dialog med myndighetene.

KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER
Kretsen har gode relasjoner til NSF, Oslospeiderne, Romerike, Follo, Fredrikstad og Indre
Østfold krets. I tillegg har vi et tett samarbeid med Asker og Bærum krets av KFUK/KFUM
om både Kalvøyadagen og Kretsbannerkonkurransen. Begge to prosjektkomiteene
(Kalvøya og KK) settes sammen av to ledere fra hvert forbund, til sammen 4 stk.
Medlemmene i komiteen sitter i to år og to skiftes ut hvert år (en fra hvert forbund).
Kretsstyrene er ansvarlig for å sette i gang komiteen i januar hvert år.
Kretsen samarbeider videre med Røde Kors, Norsk folkehjelp, Frifo, Studieforbundet Natur
og Miljø, NAKUHEL samt Asker og Bærum gruppen av Norsk Radio Ræle Liga (NRRL) og
Bærum Husflidsforening.
Kretsen var i denne perioden representert i ABUR-styret ved Tor Bergersen. Dessverre
døde Tor brått og uventet denne høsten.

SPEIDERKONTORET
Kretskontoret ligger på Wøyen gård, Gamle Lommedalsvei 33, Postboks 10, 1314
Vøyenenga.
Mobil: 917 32 729 E-post: post@abspeiderne.no Hjemmeside: www.abspeiderne.no
Kontortiden er: mandag: 09:00-15:30 & onsdag: 13.30- 18.00 & torsdag: 10:00-14:30
Speiderkontoret har én ansatt i 40% stilling: Kretssekretær Nina Dæhli.
Kretssekretæren er sekretær for kretsstyret og står for den daglige driften av kretsen på
vegne av kretsstyret. Speiderkontoret er kretsens administrasjonskontor, og utfører, i
tillegg til vanlig kontorarbeid, utleie og administrasjon av kretsens utfartssted Grønland.
Kretsen har en betydelig mengde kvalitetsutstyr som lånes ut til gruppene. Oversikt og
beskrivelse av utstyret befinner seg på kretsens nettside. I tillegg er det gode muligheter
for tørking av større troppstelt oppe på Stabburet.
Lokalene på Wøyen Gård blir benyttet til møter og samlinger, samt kontorplass for ledere
som har tillitsverv i kretsen. Kontoret kan lånes ut til grupper etter avtale.

GRØNLAND SPEIDERSETER
Ansvaret og oppfølgingen av hytten gjennomføres av kretssekretær og hyttevokterne på
vegne av kretsstyret. Hyttevokterne er meget fornøyd med standarden på hytta. Vi mottar
gode tilbakemeldinger fra leietakerne så vel som kommunen. Vi har god dialog/kontakt
med grunneierne (bla. eier av nabohytta). Utleie/bruken av Grønland har vært meget god
dette året.
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ARRANGEMENTER
Hiorthpokal-konkurransen m/tilhørende Hiorthaften (avlyst)
10. – 12 mars.
Hiorthpokalkonkurransen ble i år dessverre avlyst grunnet ekstremt lite snø i fjellet. Det lot
seg ikke gjøre å få på plass et alternativt program i lavlandet. Kretsstyret tar dette med seg
videre og ber neste års Hiorthkomité om å lage planer for alternativ lavlands-Hiorth i tillegg
til den vanlige.
Kretsbannerkonkurransen
22- 23. april
Kretsbannerkonkurransen er et samarbeidsprosjekt mellom ABspeiderne og Asker og
Bærum krets av KFUK/M. Arrangementet blir gjennomført ute på Skogsborg i Røyken.
Hensikten med kretsbannerkonkurransen er å kåre den beste troppen, patruljen og velge
patruljene som skal representere ABspeiderne i NM i speiding. Vel så viktig som dette er å
gi speidere et tilbud hvor patruljen kan møte andre patruljer i en vennskapelig atmosfære
og skape grobunn for vennskap og samarbeid med andre patruljer, på tvers av både
gruppe og forbund.
Postene lørdag var teori, orientering og praktisk oppgave, denne gang et dambrett med
spillebrikker. Det ble laget mange flotte brett!
Til middag ble det også i år felles KK-grill med den berømte matkøen. En stor takk går i år
til roverne fra 1.Rykkinns roverlag Badeand. De sto på og grillet som helter!
Rundløypen bestod av pionér, førstehjelp med "ekkel" sårsminke og utstående beinbrudd,
naturkjennskap og hemmelig oppgave. Den hemmelige oppgaven denne gangen var å
bygge en kopi av en legokonstruksjon, ved hjelp av instruksjoner over radio fra en som så
originalen. Oppgaven viste seg å nok være litt i vanskeligste laget for mange av patruljene.
Fra oss deltok 19 patruljer med tilsammen 117 speidere, i tillegg til rovere og ledere.
Kretsbanneret gikk til Asker 1 som også mottok Skougumpokalen Asker som beste tropp i
Asker. Beste tropp i Bærum ble 1.Tanum som fikk Skougumpokalen Bærum.
Blekksprut fra Asker 1 ble kretsmester, etterfulgt av Delfin og Giraff, også de fra Asker 1.
Nadderuds blandingspatrulje tok en flott 4.plass men kunne dessverre ikke få NM-plass
pga NM-reglene. Den siste NM-plassen gikk derfor til Falk fra 1.Skougum på femteplass.
Kretsens fire beste patruljer deltok i NM i speiding på Elverum i juni. Der møtte de 120
andre patruljer fra hele landet til speiderdyst. Blekksprut kom øverst av våre helter på en
flott 16.plass! Delfin og Giraff fulgte på henholdsvis 27. og 94. plass, mens Falk endte på
en hederlig 118 plass.
Kalvøyadagen
1. mai
Kalvøyadagen er et samarbeidsprosjekt mellom ABspeiderne og K/M, for
småspeidere/ulvunger (NSF) og stifinnere (KFUK/M). Arrangementet gir en god balanse
mellom konkurranse, lek og moro.
Kalvøyadagen opprant med en del regn, kanskje var det derfor det kom litt færre enn
vanlig.
De som stilte opp ble ønsket velkommen av arrangørene, og organiserte seg til litt lunsj før
konkurransen.
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Rundløypen bød på utfordringer i naturkjennskap, pionér, kart og kompass med mer og det
var mange flinke småspeidere!
Fra vår krets deltok 45 småspeidere, fra 6 grupper. 1.Skougum vant til slutt Kalvøyaskinnet
etter god innsats. Vi fikk honnør fra Ingolf vaktmester på Kalvøya for at «speiderne er en
ryddig og ordentlig gjeng!»
Peff-1
13.-14. mai
Peff-1 er første kurs i peffkursrekken. Hensikten med kurset er å gi peffer og asser nyttige
tips og erfaring i å gjennomføre og lede patruljemøter. 16 deltagere samt en stab på 9
rovere deltok på Grønland denne helgen, i snøstorm og 40 cm nysnø! En stor takk til
1.Eiksmarka for å påta seg å holde kurset!
PLH: Peffenes lille hemmelighet
30. august
54 peffer og asser dro til Megazone i Oslo denne kvelden. Laserskyting i labyrint med
hamburger etterpå. Mange godt fornøyde peffer!
LLH – Ledernes lille hemmelighet
7. september
LLH dette året var bowling i Sandvika. 12 deltagere møttes og spilte noen runder før de
koste seg med pizza.
Ledersamlinger, flokk og tropp
21. og 27. september
Et ønske fra GL-samlingen var å få til enhetsledersamlinger og denne høsten fikk vi holdt
to; for flokkledere og troppsledere. Til sammen møtte det 11 ledere fra 7 grupper på
treffene. Det ble gode praterunder rundt kaffebordet, en fin blanding av mye og lite
erfaring.
Roversamling
27. september
Roversamlingen denne høsten ble holdt på Megazone. Hele 52 rovere kom fra 9 grupper!
Veldig moro! Roverne kan tenke seg kanopadling neste år.
JOTA/JOTI
21. oktober
Årets JOTA-JOTI ble arrangert på Rykkinn/Eineåsen, ved 1.Rykkinns speiderhus
Huskestua og roverbule Elsero, samt Berger skole. 111 deltok i år, hvorav 95 speidere.
Fredag kveld var det rigging og tidlig lørdag morgen var staben samt Rykkinns rovere på
plass og klare for mottak av gruppene fra kl 09:00. Patruljene/lagene ble delt inn i farger,
og startet på forskjellige poster.
Hovedaktivitetene var JOTA på Huskestua, JOTI på Berger skole og 11-meters fribånd på
Elsero.
Andre aktiviteter denne dagen var:
Radiostyrt speider: En med bind for øynene, «ledes» per radio gjennom en hinderløype av
resten av patruljen.
Stolpejakttur. Her hadde patruljene gpstracker og walkie-talkie så staben kunne se
speiderne bevege seg over Rykkinnkartet på stort lerret, og de kunne snakke med dem og
hverandre. Mange gikk lange runder, og noen gikk veldig i sikk-sakk.
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Kretsleder Nils-Martin og Rykkinns rovere satte opp Nye Rykk-inn Kro på Huskestua med
vafler & solbærtoddi. Meget populært. Rikelig med kaffe til lederne! Rykkinns rovere samt
Hanne fra Asker 1 stod på med stekingen!
Lunsj tok patruljene der det passet seg, men storsalen inne på Huskestua var veldig
populært i gråværet.
Vi avsluttet lørdag ca klokken 16 med en enkel pølsemiddag for stab og ledere før rydding
og nedrigging.
Noen patruljer dro hjem, mens andre dro videre på overnatting til søndag.
En stor takk fra kretsen til stab og rovere fra Høvik verk og 1.Rykkinn!

Morodagen
22. oktober
56 småspeidere, deres familier og ledere trosset silregnet og hadde en flott dag på
Haugsvollen. På veien opp løste de en naturoppgave. På Haugsvollen fikk alle steke
pinnebrød rundt bålet. Deretter var det en rundløype med varierte morsomme
speideroppgaver, hvor lek og moro var i fokus.

Nissefest
13. desember
Årets siste kretsarrangement ble rovernes Nissefest på Wøyen kantine, noe som er blitt en
årviss tradisjon. Roverkoordinator Eirik Måkestad og gode hjelpere fra 1.Rykkinn,
1.Eiksmarka og Snarøen inviterte til julegrøt og sosialt samkvem for kretsens rovere. 25
deltok, fra 5 grupper.

ÆRESBEVISNINGER
Kretsstyret er ikke kjent med utdelinger av hverken NSFs Æreskniv eller NSFs Hederstegn i
2017. Vi oppfordrer gruppene til å gjøre seg kjent med æresbevisningene og finne verdige
kandidater.
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KRETSLEDERS SLUTTORD
Kretsstyret har i år kun bestått av tre personer, og dermed hatt behov for en sterkere dialog
med gruppelederne enn tidligere. Dette har fungert godt.
Samlingene for gruppeledere og enhetsledere har gitt kretsstyret både motivasjon og en
retning å arbeide mot.
Peffer, asser og rovere er våre viktigste ressurser, for de er fremtidens ledere.
Lederutdanningen i NSF begynner med peffkursene, og det er gledelig at vi har fått
gjennomført peffkurs i 2017, i tillegg til peff- og roversamlinger.
Nord-2017 ble en flott leir for kretsens deltagere. ABspeiderne satte sitt preg på leiren, som
deltagere men også i stab og som «Helt ville» rovere. Markedsdagen vi gjennomførte
sammen med Nedre-Buskerud krets var den eneste som ble holdt på felles tun. En stor
takk går ut til 1.skougum for et fantastisk og helt vilt Smuglerløp!
Kretsstyret ønsker å takke alle aktive rovere og ledere i kretsen. En spesiell takk går til
dem som har påtatt seg verv eller oppgaver for kretsen, små eller store, på arrangementer
og samlinger dette året.
Takk for at dere skaper gode aktiviteter for ABspeiderne!

Med speiderhilsen,

Nils-Martin Haugen, Kretsleder

