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2. Lommedalen KFUM stilte beredt som alltid under kretsleiren for småspeiderne i Asker og
Bærum.
Sammen med 23 lokale småspeiderlag og gjestende KFUM/KFUK fra Oslo, gutter og jenter i
alderen fra syv til 11 år, ble leiren satt opp ved fotballbanen på Kalvøya.
- Dette er en årlig sommerleir med innlagte konkurranser og skattejakt. Under skattejakten
gjaldt det å finne løsningen på hvorfor bjørnen har kort hale. Den jakten var det troppen fra
Skaugum som vant. De fant restene av bjørnens hale, forteller kretsleder for speiderne i Asker
og Bærum, Gry Valderhaug Grimsrud, og viser frem "trofeet".
Så handlet det om den store konkurransen, å sikre troppen et napp i vandretrofeet
Kalvøyaskinnet. Her dreier det seg om teoretisk lære, blant annet om naturen, og fra dyreriket,
folkeeventyrene og praktisk lære og ferdigheter innenfor førstehjelp og knyting av knuter.
På post
Troppsfører Jon Tysdahl i 2. Lommedalen KFUM med småspeiderne Eirik Bendiksen,
Anders Jerpstad, Martin Skaaberg Wiborg, Oliver Crowther og Carl-Magnus Lein, ivret etter
å komme i gang.
- Husk, det gjelder å samarbeide. Ikke mist motet om det butter litt i starten.
Allerede på første post fikk ungguttene virkelig noe å bryne seg på. Her skulle de vise hva
slags knuter de kunne lage. Og variantene ble mange. Utfordringen ble nærmest å få de
hjemmelagde knutevariantene opp igjen.
Men på postene som handlet om å sette navn på avbildede dyr og om andre spørsmål fra natur
og eventyr, gikk det bedre for 2. Lommedalen KFUM.
- Det er ikke mer enn åtte år siden vi startet KFUM og KFUK-speiderne i Lommedalen.
Småspeidergruppen teller 20, mens speidergruppen teller 30, forteller Tysdahl stolt.
- Det er fint å være i speideren. Her går vi turer og lærer om naturen. Når vi blir større, få vi
dra på leir, forteller Carl-Magnus (8 1/2) som har vært speider i ett år.
Rekruttering
Noen landsleir er det ikke i år. Ifølge Valderhaug Grimsrud organiserer hver tropp sin egen
pinseleir eller sommerleir, enten her til lands eller utenlands.
- Derfor er det et "stille år" i år, sier kretslederen i Asker og Bærum.

Derimot er det slett ikke stille når det gjelder rekrutteringen til speiderbevegelsen.
- Problemet ligger hovedsakelig i rekrutteringen av voksne ledere som vil binde seg for lengre
perioder, sier Valderhaug Grimsrud og fortsetter:
- Tilveksten til speiderbevegelsen blant barn er generelt bra. Men enkelte steder har vi merket
at SFO-ordningen bruker mange av våre aktiviteter, som igjen fører til mindre rekruttering.
Selvfølgelig er det flott at barna få lære og oppleve naturen, men kanskje de har også lyst til å
oppleve mer gjennom speiderbevegelsene, sier han.

PÅ POST: 2. Lommedalen KFUM samlet på post. Fra venstre: Jon Tysdahl (gruppeleder),
Martin Skaaberg Wiborg, Eirik Bendiksen, Oliver Crowther, Carl-Magnus Lein og Anders
Jerpstad. ALLE FOTO: INGRID LØVTUN

KNUTER: Eirik Bendiksen (t.v.) og Anders Jerpstad lager knuter.

TROFÉ: Emilija Kostovska viser frem vandretrofeet Kalvøyaskinnet, som ble vunnet av 1.
Skaugum aspiranter.

