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KRETSSTYRET
Etter Kretstinget høsten 2008 har kretsstyret hatt følgende sammensetning:
Kretsleder:
Leif Egil Hegdal, 1. Skougum.
Visekretsleder:
Anne-Margrethe Himle, Nesøya sjø

Styremedlemmer:
Morten Tarøy, Høvik Verk
Kristine Müller, 1. Høvik
Lise Lund-Larsen, Asker 1
Kjetil Andreas Andersen, 1. Skougum

Morten Tarøy ble dessverre meget syk rundt årsskiftet og har i resten av sin
periode vært sykemeldt fra styret.
Kretsstyret har i perioden 1.juli – 30. juni hatt 9 styremøter. 66 saker er blitt
behandlet. Alle referater ligger på www.abspeiderne.no
Mål for kretsstyrets arbeid dette året har vært å jobbe videre på en helhetlig
strategisk plan for kretsens arbeide. Det har vært viktig å sikre en langsiktig og
fornuftig drift av kretsen som er i samsvar med de mål Norges Speiderforbund
og kretsen har nedfelt.

Ledertrening
På Hiorthaften fikk Leif Egil Hegdal, 1.Skougum, overrakt skjerf og diplom som
tegn og bekreftelse på gjennomført Trekløver-Gilwell trening. Leif Egil Hegdal
skrev oppgave om brukerstyrte patruljeførerkurs.
Overrekkelsen ble utført av kretsstyremedlem Kjetil Andreas Andersen.
Kretsstyret har jobbet for å sikre en best mulig tilgang på kurs for 'Godkjent
leder'. Det har vært fokusert på å arrangere gode kurs. Dessverre har det ikke
vært like lett å få deltagere på kursene. Noen av kretsens ledere har sett nytten
av kunnskapen kursene kan gi. Kretsstyret har sett at det må gjøres et arbeid
med å selge kursene bedre. Ideen med en kurshelg på tur kontra kurshelg på et
speiderhus har vært diskutert. Det er også jobbet med en dialog med
Oslospeiderne om felles kurs.
Det er kretsstyrets mål å kunne tilby attraktive kurs til våre ledere. For det
gjenstår det fremdeles arbeid. Det er allikevel tydelig å se at denne jobben ikke
alene ligger på kretsen. I de av kretsens grupper hvor det har vært intern fokus
har det vært tatt mange flere kurs en ellers.
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Arrangementer:

GRUPPELEDERSAMLING 13. november 2008
Denne gruppeledersamlingen hadde fokus på å lære av hverandre. De
gruppene i kretsene som har god rekruttering og som drives godt ga tips til de
som har større utfordringer på områdene.
Glenn Skavøy, 1.Rykinn, holdt et rekrutteringskurs.
Kretsens Ambassadør for Utopia informerte om leiren.

SAMORDNINGSTUR 16.-17. januar 2009
Helgen ble benyttet i helhet til å jobbe med strategi i to nivåer. Et for hvordan
kretsen kunne nå mål og et som faller mer på gruppene og hva som kreves av
de for å kunne nå kretsens mål.

GRUPPELEDERSAMLING 29. april 2009
Kretsstyret gjennomførte vårens gruppeledersamling også denne gang
velvilligst utlånte lokaler tilhørende Bærum arbeidssenter på Wøyen gård.
14 personer totalt deltok og det ble gitt en grundig informasjon om Utopia
landsleir i juli 2009 v/ ambassadør Anne Margrethe Himle. Kjetil Andreas
Andersen informerte om det nye medlemssystemet. Kretsleder gikk gjennom
den videreutviklede strategiplanen og fikk meget positiv respons.

ABURS årsmøte 27.april 2009. Kretsen deltok ikke på årsmøtet. Styret var
forhindret grunnet eget møte. Kretsleder Leif Egil Hegdal ble gjenvalgt som
styremedlem for to nye år.

Kretsen har hatt følgende kursledere i perioden:
Anne-Margrethe Himle, Nesøya sjø
Leif Egil Hegdal, 1. Skougum
Kristine Müller, 1.Høvik

Valgkomiteen har bestått av:
Glenn Skavøy, Ingeborg Engh og Bjørn Lind
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SPEIDERKONTORET
Speiderkontoret for Asker og Bærum krets har adresse Wøyen gård,
Gamle Lommedalsvei 33, 1339 Vøyenenga.
Tlf. 67 13 60 32
E-post: post@abspeiderne.no

Fax 67 13 60 31.
Hjemmeside: www.abspeiderne.no

Kontortiden er 09.00 til 15.30 mandag – fredag.
Telefonekspedisjonstid 10.00-14.00. Kontoret er stengt i skolens feriedager.
Speiderkontoret har en ansatt:

Kretssekretær Kari Hajem.

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 samt NSF`s hytte Leikvinjar.
Kontoret tilbyr utlån av utstyr til gruppene. Det er i løpet av perioden innkjøpt
breutstyr i henhold til avsatte midler fra forrige regnskapsperiode.
Speiderkontoret har brukerveiledning på alt nyinnkjøpt utstyrt.
Speiderkontoret har ansvar for vedlikeholdet av kretsens utlånsutstyr.
Speiderkontoret tilbyr administrativ hjelp til grupper med stort behov for slik
assistanse. Lokalene på Wøyen gård blir benyttet til møter og samlinger, samt
kontorplass for ledere som har tillitsverv i kretsen.

PROSJEKTER
Målgruppe SPEIDERE

JOTA 19. oktober 2008 v/ Per Hansen, 1. Rykkinn og Asker og Bærum Radio
Relæ Liga.
Deltakerantall: 8 speidere, 6 NRRL-medlemmer
SPEIDERBOMS 31. januar 2008 v/Janne Røising, 1.Blommenholm
Deltakerantall: 23
ST. GEORGSDAG 23. april 2009
v/ Per Hansen, 1. Rykkinn
Deltagerantall: 30 speidere, 14 ledere
PEFF-KURS II på Grønland 9-10 mai 2009
Kursholdere: Leif E Hegdal & Kristine Müller
Deltagere: 5
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KRETSBANNER-KONKURRANSEN
ble gjennomført på Grønland 13-14 september v/Preben Fagerholt, 1.Sandvika
og Kjetil Andreas Andersen, 1. Skougum. 16 patruljer fra 6 grupper deltok. I
tillegg 3 aspirantgrupper.

1. Skougum ble beste tropp og fikk kretsbanneret.
1. Tanum, beste tropp fra Bærum fikk Bærumspokalen.
1. Skougum, beste tropp fra Asker og fikk Skougumpokalen.
Resultatliste:
1. Skougum
Hauk
6
Gutter
1. Tanum
Hare/Røyskatt
8
Jenter
1. Skougum
Ravn
4
Gutter
Asker 1
Zebra
5
Jenter
Asker 1
Blekksprut
7
Jenter
1. Skougum
Falk
5
Gutter
Høvik Verk
BREV
6
Gutter
1. Skougum
Slagbjørn
7
Gutter
1. Tanum
Tiur
5
Gutter
1. Skougum
Varg
4
Gutter
Asker 1
Giraff
6
Jenter
Høvik Verk
Bever
5
Gutter
1. Blommenholm
Gaupe
7
G+J
1. Tanum
Bever
4
Gutter
Asker 1
Papegøye
3
Jenter
Nadderud
Ekorn
3
Jenter
1. Skougum
Aspiranter (asp)
7
Gutter
1. Tanum
Aspiranter (asp)
9
G+J
Nadderud
Gjøk (asp)
3
G+J
De fire øverste plasseringene gikk videre til NM 2009 i Bergen.

370
325,5
325,5
325
323,5
311,5
302
299
286,5
285
268
258
249,5
245,5
237
229,5
326,5
254,5
222,5

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HIORTHPOKAL-KONKURRANSEN 14-15 mars 2009
Hiorthen ble avholdt 14.-15. mars 2009 med Einar Hilding, 1. Tanum som
Hiorthsjef. Hiorthen ble avholdt på Geilo. Hiorthen opprettholder status som et
av de mest populære arrangementene kretsen har. Årets gode vær var en god
bonus for deltagerne.
10 lag deltok med til sammen 81 speidere. Fra KFUK-M deltok 1 lag og i tillegg
deltok Longship fra Oslospeiderne med ett lag.
Hiorthpokalen:
K-kruset:
Vandreskia:
Debutantskien:

1. Skougum, lag 2
1. Skougum, lag 1
Asker 1, lag 2
1. Skougum

Den gylne snøspade:
Underleirsjefens premie:
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Underleir 1:
1. Tanum lag 1
Underleir 2:
1. Skougum lag
Underleir 1:
Høvik Verk
Underleir 2:
Asker 1 lag 1

1

RESULTATLISTE
H
1. Skougum lag 2
Asker 1
1. Skougum lag 1
Longship
3.Eiksmarka
Haslum
1. Tanum debutant
Høvik Verk 2
debutant
Høvik Verk 1
debutant
1. Skougum debutant
Max poeng

1

KK
P
97
65 35
89
61 35
92
49 32
44 47,5 34
58
51 22
46
45 35
64
65 35

2

69

1
2
3
4
5
6

3
4

60

67 34,5
84
11
100
65

F
50
42
40
33
11
33
38

N S
Tot
49
30 326
50
23 300
42
26 281
34
24 217
38
24 204
14
15 188
45
23 270

33 34 32

14 242

33 27 28 15,5 205
35 34 5
30 199
35 50 50
30 330

H = hule, KK = kart/kompass, P = pioneer, F = førstehjelp, N=
nødvbivuakk
S= skredsøk

HIORTHAFTEN ble arrangert 19. mars 2009 på Musikkflekken i Sandvika
med underholdning og premieutdeling.
Omtrent alle Hiorth-deltakerne + mange ledere deltok, ca. 100 personer.

NM I SPEIDING 13-14 juni 2009
NM ble i år for første gang i historien arrangert som et fellesarrangement
mellom NSF og KFUK/M. Fra Asker og Bærum deltok fire patruljer Hauk og
Ravn fra 1.Skougum, Hare fra 1.Tanum og Zebra fra Asker1.
Kretsen gjorde det meget sterkt og sikret seg første plass ved Hauk og fjerde
plass ved Hare.
Etter konkurransen ble 1.Skougum gjort oppmerksom på at de hadde brutt en
regel relatert til aldersgrense. 1.Skougum valgte etter dette å trekke sine to
patruljer fra konkurransen.
Kretsen er meget fornøyd med innsatsen til alle deltagerne på NM. Det lover
godt for kretsens fremtid.
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Målgruppe: SMÅSPEIDERE
SKIDAG 1. februar 2009 på Skui, arrangert v/ 1. Tanum
Deltagere: ca 30 + 4 voksne ledere

MORODAG PÅ GRØNLAND 14 september 2008 v/ Preben Fagerholt/Kjetil
Andreas Andersen. Morodagen ble også denne gange arrangert i tilknytning til
Kretsbannerkonkurransen og det er svært populært blant de yngre å få delta
samtidig med de store barna. 3 aspirantlag fikk også prøve seg utenfor
konkurranse.
Deltakerantall: 29 + ledere, i tillegg foreldre og søsken.
KALVØYADAGEN søndag 10. mai 2009 v/ Lise Lund-Larsen, Asker
1/kretsstyret. Kalvøyadagen er årets høydepunkt for småspeiderne, og det kan
vanskelig beskrives hvor motiverte og tente alle deltakerne er ved oppstarten.
Dette må bare oppleves. Kalvøyadagen er et meget godt utviklet arrangement,
men mange spennende og varierte oppgaver. Kalvøyadagen samler
småspeidere ikke bare fra vår egen krets, men også fra KFUK/M.
14 flokker, 5 flokker fra KFUK/M.
Vinner av Kalvøyaskinnet (NSF): 1.Skougum, aspiranter
Vinner av Kalvøyaskinnet (K/M): Askerspeiderne, jenter
Vinner av KFUK Meiseskjoldet (2.plass K/M): Askerspeiderne, gutter & Holmenspeiderne
Vinner av Rød løype: 1.Skougum, aspiranter
Vinner av Blå løype: 1.Skougum, ulvunger

INFORMASJON
Ny hjemmeside, Leif Egil Hegdal webredaktør

MEDLEMMER
Kretsen benytter kun NSFs nye medlemsregister i vår dialog med kommune og
fylke. Medlemsregistreringen til NSF stenges hvert år 1. des, og det er derfor
meget viktig at nye speidere fra høsten blir innrapportert til NSF før denne dato.
Deler av den økonomiske støtten fra stat, fylke og kommune er regnet ut i fra
medlemsantallet pr 1. desember i året før støtten utbetales.
Medlemstallet for kretsen pr 31. desember 2008 var 755 totalt, 729
betalende, herav 603 under 26 år, fordelt på 17 aktive grupper i Asker og
Bærum.
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ØKONOMI
Den offentlige støtten tildelt våren 2008, ble ca 500.000.- hele 90.000.- mindre
fra Bærum kommune enn fjoråret. Det ble vedtatt å benytte ca 60.000.- fra
avsatte midler til nytenkning og speiderarbeid i budsjetteringen denne sesongen
(se vedlagte regnskap for perioden). Når man allikevel fikk et bedre årsresultat
enn forventet, skyldes dette bl a ekstra tilskudd fra ABUR, se under, samt
refusjon av sykepenger pga kretssekretærens armbrudd i vinter.
De offentlige tilskudd tildelt for 2008-09 (søknad pr. 1 mars 2008) fordelte seg
slik: :
Bærum kommune : kr. 305.878.Asker kommune: ”
93.083,Akershus fylke
” 104.486,Imidlertid har ca. 40.000.- i rest-tilskudd fra ABUR for 2007 og 2008 blitt tilført
kretsens konto i løpet av regnskapsåret slik at totalt tilskudd fra ABUR er
bokført med 144.000.-.

KONTAKT MED MYNDIGHETENE
Kretssekretær har vært i jevnlig kontakt med begge kommuner og fylket.
Kretsstyrets økonomiansvarlige har vært i kontakt med Bærum kommune for å
få til et møte om ytterligere tilskuddsmidler men kom ingen vei med dette.

KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER
KFUK/KFUM har deltatt med sine småspeiderflokker på Kalvøya og på
Hiorthen.
Kretsen samarbeider videre med Røde Kors, FRIFO, Studieforbundet Natur og
Miljø, NAKUHEL samt Asker og Bærum gruppen av Norsk Radio Ræle Liga.

GRØNLAND
Grønland har pr i dag en Grønlandskomitè bestående av:
Odd-Arild Karlsen, 1. Tanum, leder
Erik Hilding, 1. Tanum, medlem
Ad hoc-grupper ved behov
Komiteen avholdt en dugnad 1. – 2. november 2008 med godt oppmøte begge
dager. Sommerdugnad 13-14 juni 2009. For øvrig har komiteformannen kjøpt
inn nye madrasser, fulgt opp løpende vedlikehold og hatt jevnt tilsyn med hytta.
Hytten har vært utleid til en del skoleklasser og det har vært åpent for servering
5 helger i vintersesongen.
Se vedlagte regnskap for perioden.
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LEIKVINJAR
Kretsen administrerer fremdeles driften av forbundets leirsted på Klækken,
Hønefoss.
Asker og Bærums representant i Leikvinjarstyret er Bjørn Lind, 1. Rykkinn.
Petter Gislerud, 1. Dikemark har i takket nei til å sitte lengre i styret

SLUTTORD v/ KRETSLEDER
Det siste året har vært et speiderår med mange utfordringer. Ved siste kretsting
ble det fokusert mye på kretsens økonomi. En av de dystre utsiktene var
redusert aktivitet og reduksjon i kretskontoret. Vi signaliserte sterkt ved å måtte
ta avsetninger for å bringe budsjettet på den positive siden.
Den raskeste veien for kretsen å øke inntektene sine er å øke antall
medlemmer. I den forbindelse er det og var det viktig at alle som kommer innom
speideren i løpet av året blir presentert med en faktura og krav om å betale
medlemskontingent. For de som starter i årets siste måneder går innbetalingen
uavkortet tilbake til gruppen. Det burde være en motivator.
Kretsens vanskelige økonomiske situasjon gikk dessverre i den oppfyllelse vi
håpet og jobbet for at vi ikke skulle havne i. Å drive speideraktiviteter burde
være primærfokuset til kretsen. Vi beveget oss mot et nivå hvor vi ville måtte
legge ned aktivitet for å ha råd til å betale lønn, en utgift vi hadde forpliktelser
for. Vi var derfor tvunget til å starte en med å redusere stillingen kretssekretær.
Stillingen ble redusert til en 40% stilling og tilbudt vår ansatt, som valgte å takke
nei til den. I løpende stund kjører vi prosess for nyansettelse av en ny person i
stillingen.
Reduksjonen av stillingsprosenten frigir en del kapital i tiden som kommer, jeg
håper at kretstinget forstår viktigheten av å sette tilside penger for å sikre
optimal drift også i fremtiden.
I det inneværende året har vi jobbet en del med strategi. Jeg ser det som
essensielt at arbeidet til kretsen er knyttet opp mot mål. Kretsstyrets ansvar er
større enn å arrangere møter, kurs og turer. Kretsstyret bør styre prosessen og
motivere gruppene i kretsen til sammen å trekke i en felles retning. Vi har jobbet
med dette.
For å arrangere gode arrangementer behøves det motiverte ledere som synes
arrangementet er artig. På to av kretsens arrangementer finnes det slike
gjenger som stadig fornyer seg selv. Hiorthen og Kretskonken er disse. På
disse arrangementene er det langt flere leder engasjert enn på noe annet
arrangement. Vi har sett på hva som kan være nøkkelen til disse suksessene
og hvordan vi kan benytte den nøkkelen på andre arrangement.
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Kretsen vår har mange gode ressurser, både i speidere og ledere. Noen
grupper har styrker andre mangler, det er viktig å se på helheten av speidingen
som bedrives. Både store og små grupper kan lære av hverandre. Å være
størst er ikke det ultimative mål. Andelen små grupper som sliter er større enn
store. Små grupper tenker ofte mer felleskap med andre grupper, mens de
store er mer introverte. For å bli en sterk krets er det viktig å se de positive
egenskapene alle gruppene har og trekke sammen for fellesskapet. Speideren
markedsføres som verdens største vennegjeng. Det er viktig at vi ser dette i
hverdagen vår.
Identitetsbygging både internt i gruppen og innad i kretsen, vil kunne bidra til et
sterkere samhold. Det er ingen motsetning mellom å ha en sterk forståelse av
hva gruppen står for og samtidig arrangere kurs for speiderne i kretsen. I de
tidligere omtalte arrangements gjengene finnes det mange slike speidere. Det
er en holdning og tanke som ville gjøre godt om den gjennomsyret alt av
kretsens arbeid.
Det er mitt håp at vi alle kan trekke i samme retning for vårt felles beste, som
ABspeidere i årene som kommer.

