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KRETSSTYRET
Etter Kretstinget våren 2011 har kretsstyret hatt følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Leif Egil Hegdal, 1.Skougum
Tor Bergersen, 1.Tanum
Nils-Martin Haugen, 1.Rykkinn
Morten Haakonsen, 1.Skougum
Mats Grimsgaard, 1. Nadderud
Kaja Bjølgerud, 1. Nadderud

Kretsstyret har i 2011 hatt 13 styremøter, og 88 saker er blitt behandlet. Alle referater ligger
ute på www.abspeiderne.no
I den inneværende perioden har noen av hovedsakene til kretsstyret vært:


Grønland – Kretsstyret, kretssekretær og ildsjel Kjetil Andreas Andersen har fungert
som hyttevoktere og gjennomført både sjekk og vedlikehold av speiderseteren vår.
Grønland har de siste årene vært gjennom omfattende oppussing og fremstår nå i
meget bedre stand enn tidligere. I 2011 ble det gjennomført to dugnader, dette har
gitt stedet et greit vedlikehold av tidligere oppussing. Oppussingen som ble
gjennomført i 2010 har ført til at det er enklere å renholde hytten enn tidligere. Det
er allikevel tydelig at hytten krever et økt fokus på vedlikehold og det er viktig å
finne dedikerte hyttevoktere.
2011 var jubileumsår for Grønland, idet låneavtalen med Bærum kommune ble
etablert i 1961. Feiring av dette jubileet fant sted samme helg som JOTAen, med
speidere, ledere, representanter fra Asker og Bærum kommuner, samt andre
organisasjoner til stede.
Kretsstyret har i 2011 regulert leieprisene til Grønland. Kretsstyret har også innført
et straffegebyr for leietakere som ikke klarer å rette seg etter leieregelementet.



Samarbeid med K/M – Vi har et samarbeidsprosjekt sammen med K/M i Asker og
Bærum om å arrangere felles kretsbannerkonkurranse i mai 2012. Arbeidet har så
smått kommet i gang, med første møte i januar 2012. Fra vår side består
prosjektkomiteen av Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum og Leif Egil Hegdal,
Kretsleder.
Det er uttalt intensjon fra begge kretsene om at vi skal delta mer på hverandres
arrangement, og K/Ms kretskonkurranse våren 2011 var for første gang åpen også
for NSF.



Ledertrening – Kretsstyret ser det som prekært at vi øker fokus og
gjennomføringsevnen innen ledertrening. Mats Grimsgaard, kretsstyret, er utnevnt
til Lederombud for ABspeiderne. Mats har endret fokus for påmelding til kurs og har
gjennomført to vellykkede kurshelger, dette både i forhold til økt deltakelse, men
også
i
forhold
til
å
arrangere
større
variasjon
av
kursene.
ABspeiderne, har sammen med kretsene Romerrike, Oslospeiderne, Østre Viken,
Fredrikstad og Follo inngått en intensjonsavtale om nærmere samarbeid om

ledertrening, med en konkret avtale om at kretsledere og lederombud skal møtes 4
ganger i året for samtale om emnet.
I 2012 har Leif Egil Hegdal, 1.Skougum gjennomført Norges Speiderforbund sitt
ledertrenerkurs og er nå kretsens andre godkjente ledertrener.


Vekst – Kretsstyret har jobbet aktivt for at kretsen skal være representert på
arrangementer som gir medlemsvekst. Kretssekretæren har lagt ned mye arbeid for
å sikre at innmelding av nye medlemmer gjennomføres hurtig og nøyaktig av
gruppene. Vekst er et av hovedmålene i NSFs inneværende strategiplan og noe alle
speiderkretser jobber aktivt for å oppnå. ABspeiderne har da også fortsatt
medlemsveksten fra forrige år.
Kretsen er nå 797 betalende medlemmer, det er vekst fra i fjor som er veldig bra.
Det som desverre ikke er fullt like bra er at vi har 865 registrerte medlemmer, med
andre ord er det 68 registrert medlemmer som ikke betaler kontigenten sin, av disse
er
49
under
26
år.
For kretsen, for forbundet og for den enkelte gruppe fører dette til redusert støtte.
Støtteordningen for frivilllige organisasjoner er basert på medlemstallet per 31.12.
foregående år. Kretsstyret oppfordrer alle speidergrupper til å huske å melde inn de
som starter om høsten med en gang, samt ikke melde speidere som har sluttet ut
før etter 31.12. Det er verdt å merke seg at kontingenten for speidere som melder
seg inn i årets siste to kvartaler i sin helhet går tilbake til speidergruppen.



Økonomi – For at kretsen skal kunne tilby flest mulig speidere best mulig aktivteter,
er er det viktig for oss med stabile og gode inntekter. For vår del kommer inntektene
i all hovedsak gjennom støtte fra Asker og Bærum kommune, samt Akershus
Fylkeskommune gjennom Akershus barne- og ungdomsråd. Kretsen forsøker å
skaffe ekstrainntekter ved å søke om støtte for egne prosjekter.
Kretsstyret har i 2011 utnevnt Kjetil Andreas Andersen til
regnskapsfører for ABspeiderne. Valget falt på Kjetil Andreas
periode fungerte utmerket i rollen som økonomiansvarlig, og da
kjennskap
til
kretsens



å fungere som
da han i forrige
hadde inngående
regnskapsføring.

Kretsleir – I år var det fire år siden sist, derfor var det tur for kretsleir. Denne leiren
ble ledet av Preben Fagerholt og hans stab. Kretsstyret har hatt et nært samarbeid
med kretsleirkomiteen før, under og etter leiren. Kretsstyret har med glede sett at
leirkomiteen har hatt god styring og kontroll, og har gjennomført en meget vellykket
leir, med over 250 fornøyde deltakere.

Årets Arrangementer
KRETSTING 2. mars
Det stilte 32 stemmeberettigete, herunder 5 fra sittende kretsstyre.
Kretstinget hadde disse sakene på agendaen.
 Konstituering
 Årsmelding 2010
 Regnskap og fordeling av ubenyttede midler
 Ansvar for retningslinjer til Hiorth og Kretsbannerkonkurranse overføres kretsstyret
 Endring i retningslinjer for Hiorth
 Terminliste 2011
 Budsjett 2011
 Valg
Se for øvrig protokoll utlagt på www.abspeiderne.no
HIORTHEN 11-13.mars på Geilo
Hiorthen ble arrangert av en stab ledet av Espen Svendsen fra 1.Sandvika. Konkurransen
hadde 9 deltakende lag i konkurransen og 4 lag deltakende på Debutanthiorthen.
Det deltok 99 speidere og ledere.
Konkurransen ble arrangert tro mot sin historie. Fredag kjørte speiderne til Geilo skole,
hvor de overnattet til lørdag. Lørdag ble benyttet til graving av hule. Søndag ble speiderne
testet i vinterspeiderferdigheter.

Konkurransen ble avgjort som følger:
Vinner av Hiorthpokalen 1.Skougum Lag 1
Andre plass med K-Kruset 1.Tanum Lag 2
Tredje plass med Vandreskien 1.Skougum Lag 2
Vinner av Debutanthiorthens Vandreski 1.Høvik Verk Rekrutt
Vinneren av gullspade (beste snøhule) i de ulike underleirene:
UL1 1.Skougum Lag 1
UL2: 1. Tanum Lag 2
For hele resultatlisten se under:

PRAKTISK PEFFKURS 25 – 27. mars
Peffkurset hadde 33 deltagere og ble holdt av 1. Skougum ved Kjetil Andreas Andersen.
Jonas Loe Kvalberg, Johan Loe Kvalberg, Christoffer Olafsen, Edvard Grødem, Jan
Henrik Vedeler og Nina Dæhli..
ÅRSMØTE I ABUR 27. april
Kretsen ble representert av Nils-Martin Haugen fra kretsstyret. Leif Egil Hegdal, kretsleder,
var tilstede i kraft av vervet som nestleder i ABUR styret. Under årsmøtet ble Leif Egil
Hegdal valgt til ny styrelder for ABUR.
K/M-SPEIDERNES KRETSKONK 07-08.mai
Kretsen var invitert til å delta på K/Ms kretskonkurranse ved Tvetersetra, i forkant av
konkurransesamarbeidet i 2012.
Tre patruljer fra kretsen deltok i konkurransen som totalt hadde 18 lag: Falk, 1.Skougum
endte på en 2. plass. Hauk, 1.Skougum endte på 6. plass. Lemen, 1.Rykkinn endte på 17.
plass.
KALVØYADAGEN 08.mai
Vårens store småspeiderarrangement ble arrangert av Tor Bergersen og Nina Dæhli,
1.Skougum.
I alt 142 speidere fordelt på 16 grupper deltok denne søndagen. Etter en cubs own med
tema “En speider er en god venn” fulgte skattejakten. Skattene ble funnet av 3.Eiksmarka
KFUM/KFUK og 1.Rykkinn.

”Det store kretsløpet” bestod av tre ulike rundløyper med åtte poster hver. Speiderne ble
testet innen naturkjenskap, flaggregler, speiderhistorie, avstandsbedømmelse,
knutesamarbeid og livelinekasting.
Rød løype ble vunnet av 1. Skougum Ulver ( 102 poeng)
Gul løype ble vunnet av 1. Skougums Aspiranter ( 105 poeng)
Blå løype ble vunnet av 1. Høvik Gaupe ( 90 poeng)
Kalvøyaskinnet NSF gikk til 1. Skougum Aspiranter
Kalvøyaskinnet KM ble vunnet av Askerspeiderne Ekorn ( 88 poeng.)

GRUPPELEDERSAMLING 11.mai
10 grupper var representert, dette inkluderte KS.
Temaer:
Hvordan få grupper til å fungere bedre?
Info om leiren: 100-årsmarkering. Spørsmål og ønsker fra gruppene. Informasjon om KS’
tilstedeværelse på leiren.
50-årsjubileum for Grønland & JOTA til høsten.
LEDERENS LILLE HEMMELIGHET 08. juni
Lederens lille hemmelighet ble arrangert på Snarøya Curling. Det deltok 6 lag og 26 ledere
som hadde det morsomt på isen.
NM I SPEIDING 10-13.juni
NM i speiding ble i år avholdt i Moss. Konkurransen var i år lagt til en langhelg, med stor
markering av jubileet for 100år med speiding i Norge. NM ble i år arrangert av Asker og
Bærum KFUK/M og Follo krets av NSF. ABspeidernes Kjetil Andreas Andersen,
1.Skougum, var med som et meget aktivt medlem av programstaben.
Det var tøff konkurranse og ABspeiderne markerte seg i år også som kanskje den beste
speiderkretsen i Norge.
Falk, 1.Skougum 2. plass
Delfin , Asker 1 12. plass
Blekksprut , Asker 1 30. plass
Hauk, 1. Skougum 48. plass
NM ble vunnet av Tiur fra 1.Fjøsanger Speidergruppe, Hordaland krins. Tredje plass gikk til
Elg fra 1.Grimstad MSK Speidergruppe, Aust Agder krets.
Totalt deltok 117 patruljer fra hele landet.
For de som ønsker hele resultatlisten, så finnes den på kretskontoret.
KRETSLEIR “PÅ GRENSEN” 6 – 13. august
6. - 13. august ble ABspeidernes kretsleir arrangert på leirstedet Kvernmoen i Aremark i
Østfold. Over 280 speidere fra 14 tropper deltok, av disse var en tropp fra Finland og to
britiske tropper. Også småspeidere fra 3 flokker fikk også overnatte ett døgn på leiren for å
bli med på bursdagsfesten for speiding i Norge.

Tema for leiren var "På grensen", og leirens aktiviteter inkluderte haik langs
grensetrasseen mellom Norge og Sverige, 100-års bursdagsfest, flåterace, hinderløp,
bueskyting, smuglerløp, talentshow, internettcafé, kiosk og mye annen moro. Flotte og
stjernespekkede leirbål, godt humør, og strålende engasjement fra både speidere og
ledere bidro til at kretsleiren ble et høydepunkt blant årets aktiviteter. Mange grupper og
speidere fikk god kontakt og vi fikk knyttet og styrket vennskap på tvers av troppene i
kretsen. Leiren ble avsluttet med et fantastisk fyrverkeri.
GRØNLANDSDUGNAD 4.september
19 personer stilte opp til vedsjau, rundvask og rydding, og Grønland ble riktig så flott. Det
ble servert kretsburgere med rikelig tilbehør til alle de frivillige.

PEFFENS LILLE HEMMELIGHET 14.september
Peffens lille hemmelighet ble en braksuksess. Årets arrangement var bowling med hele 63
deltagere på Hauger bowling, mange flere enn opprinnelig påmeldt. Peffer, asser og ledere
hadde et flott arrangement!
PEFFKURS, DEL 1 23-25 september
Patruljeførerkurset ble arrangert av 1.Tanum. Kurset hadde 52 deltagere. Kursmanus var
NSFs nye opplegg for peffkurs og alle fikk peffmerke 1 samt to fordypningsmerker. Et flott
arrangement med glade og inspirerte peffer.
JOTA OG 50-ÅRSFEIRING AV GRØNLAND I KRETSEN 15 – 16 oktober
Lørdagen startet med JOTA. 1.Rykkinn, som arrangør, hadde laget en GPS løype. Her var
det innlagte oppgaver som skulle teste speidernes kunnskaper om kommunikasjon.
Når speiderne ankom Grønland disket NRRL opp med radiospeiding. I tillegg var det
muligheter for aktiviteter som bruskassestabling, abukk, og revejakt.
På kvelden gikk arrangementet over i 50 års jubileum for Grønland; det vil si 50 år
sammenhengdende i kretsens disposisjon. Det ble servert grillmat til alle deltakerne.
Kokken Agnes Andersen og hennes gode hjelpere briljerte med mye god mat.
Senere på kvelden var det konsert. På stor innleid scene med stort lydanlegg spilte
bandene Evig Poesi, Shepherd+Definite og til slutt Robin og Bugge. Det ble et
uforglemmelig arrangement.
På søndagen var det 50 års jubileum med inviterte gjester, småspeidere og foreldre i
tillegg til de allerede 137 speiderne som var der fra dagen før, som brakte deltagerantallet
opp i over 240. Det ble servert hjemmebakte boller og brus.
Det var underholdning fra scenen og Askerordfører Lene Conradi åpnet jubileet. Morten
Skauge, formannskapsmedlem og leder av Sektor for frivillighet, idrett, kirke og kultur i
Bærum kommune, Daglig leder Hans Kristian Solberg i Akershus barne- og ungdomsråd
og Kretsleder Leif Egil Hegdal holdt tale for de fremmøtte og jubilanten.
Arrangementet ble avsluttet med premiering av deltagerne fra konkurransen dagen før.
Det var premier til beste patrulje på hver post. Blekksprut, Asker 1 (post 1), Bever,

Nadderud (post 2), Gaupe, 1.Tanum (post 3) og Hauk, 1.Rykkinn (post 4) vant alle en
kikkert og en twistpose. Beste lag sammenlagt og vinner av «JOTA-koppen» 2011 ble
Gaupe, 1. Tanum.
MORODAG 16. oktober
Morodagen for bevere og småspeidere ble arrangert på Grønland av Tor Bergersen, 1.
Tanum og Nina Dæhli 1. Skougum. I år deltok over 100 speidere med foreldre og søsken.
På veien opp til Grønland skulle flokkene løse diverse oppgaver.
Etter matpausen var det klart for testing av speiderferdigheter i en rundløype. Både
småspeidere, foreldre og ledere syntes dette var gøy. Småspeiderne deltok så i Grønlands
gebursdagsfeiring sammen med resten av kretsen.

GRUPPELEDERSAMLING 09. november
9 grupper representert, inkludert kretsstyret. Kretsens nye hjemmesider og større satsning
på kommunikasjon mot gruppene ble presentert. Vi tok opp forskjellen mellom informasjon
og kommunikasjon. Gruppene tok opp utfordringer, egne webløsninger og
informasjonskrav. Representant fra Norsk Folkehjelp informerte om førstehjelpssekker.
Kretsstyret synes det var bra at såpass mange kom, men ønsker seg 100 % oppmøte til
våren.
LEDERKURSHELG 19-20 november
Denne helgen ble det holdt to dager med kurs. Lokasjon for kursene var på Wøyen gård.
Lørdagen ble det holdt to kurs: Sikkerhet på tur og Innføring i treningsprogrammet
(programkurset modul 1). På søndagen ble det avholdt Norsk grunnkurs i førstehjelp ved
Norsk folkehjelp. Kursene hadde flere deltakere enn påmeldte, totalt sett 18 deltakere på
kursene.

KRETSENS RESURSER I 2011
Kretsen har hatt følgende kursledere i perioden:
Godkjent ledertrener
Anne Margrethe Himle, 1.Nesøya Sjø
Godkjent ledertrener
Leif Egil Hegdal, 1.Skougum
Lederombud
Mats Grimsgaard, Nadderud
Oppnevnt kursholder Tor Bergersen, 1. Tanum
Oppnevnt kursholder Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum
Oppnevnt kursholder Nina Dæhli, 1.Skougum
Oppnevnt kursholder Kaja Bjølgerud, Nadderud

Hyttevoktere
Ansvaret for Grønland har i kalenderåret 2011 ligget på kretsstyret grunnet manglende
hyttevoktere.
Utførende ildsjel
Nina Dæhli, Kretssekretær
Utførende ildsjel
Tor Bergersen, Visekretsleder
Utførende ildsjel
Kjetil Andreas Andersen, Tidligere hyttevokter

Hiorthstab
Hiorthsjef
NK
Samband
Transport
Buss/Skole
Programsjef
Sjef UL 1
Sjef UL 2

Espen Svendsen, 1.Sandvika
Jørgen T Walnum, 1. Sandvika
Lars Foyn Ranheimsæter 1.Haslum
Preben Fagerholt, 1.Sandvika
Steinar Svalesen, Høvik Verk
Hanne Kjoelseth Sunde
Gaute Lye, 1.Tanum
Anine Bryn Lange, Asker 1

JOTA & Grønland 50-årsjubileum
Prosjektleder
Scene & artister
Teknisk
Festmiddag
Bruskasseklatring
Morrodag
Søndag

Tor Bergersen, Visekretsleder
Mats Grimsgaard, Kretsstyret
Morten Haakonsen, Kretsstyret
Kjetil Andreas Andersen & Agnes
Lars F. Ranheimsæter, 1.Haslum
Nina Dæhli, 1.Skougum
Leif Egil Hegdal, Kretsleder

Leder JOTA
JOTA Stab

Per Hansen, 1.Rykkinn
Nils-Martin Haugen, 1.Rykkinn

JOTA Stab
JOTA Stab
JOTA Stab

Thor Ivar Johansen, 1.Rykkinn
Tor Bernhard Hansen, 1.Rykkinn
Victoria Magelssen, 1.Rykkin

Kretsleirkomité 2011
Leirsjef
NK/Økonomi
Programsjef
Driftssjef
Forsyningssjef
Haikesjef

Preben Fagerholt, 1.Sandvika
Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum
Mats Grimsgaard, Nadderud
Morten Haakonsen, 1.Skougum
Espen Svendsen, 1.Sandvika
Lars F. Ranheimsæter, 1.Haslum

Valgkomité
Leder
Medlem

Preben Fagerholt, 1.Sandvika
Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum

Æresbevisninger
Kretsens trekopp og blomster
Kretsens trekopp
Gavekort fra kretsen

Anne Margrethe Himle
Kristian Magnus Hoffstuen
Kjetil Andreas Andersen

Gavekort fra kretsen
Gavekort fra kretsen

Preben Fagerholt
Kjetil Andreas Andersen

To perioder som Visekretsleder
En periode i kretsstyret
To perioder i kretsstyret som
Økonomiansvarlig
Kretsleirsjef
NK/Økonomi kretsleir

SPEIDERKONTORET
Speiderkontoret for Asker og Bærum krets har adresse Wøyen gård,
Gamle Lommedalsvei 33, 1339 Vøyenenga.
Tlf. 917 32 729
E-post: post@abspeiderne.no

.
Hjemmeside: www.abspeiderne.no

Kontortiden er
Mandag: 09:00-15:30
Onsdag: 15:30-20:00
Torsdag: 10:00-14:30
.
Speiderkontoret har en ansatt i 40%:

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.
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.

KONTAKT MED MYNDIGHETENE
Kretssekretær har vært i jevnlig kontakt med begge kommuner og fylket. Visekretsleder
har hatt dialog med Bærum kommune i forhold til hytter og eiendommer. Kretsleder har
samtalet med Askerordfører Lene Conradi og Morten Skauge, formannskapsmedlem og
leder av Sektor for frivillighet, idrett, kirke og kultur i Bærum kommune om våre
utfordringer og aktivitetstilbud.
.

KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER
KFUK/KFUM har deltatt med sine småspeiderflokker på Kalvøya.
Kretsstyret har hatt dialog med kretsstyret i Asker og Bærum K/M speidere for å avklare
samarbeide om fremtidige arrangementer.
Kretsen samarbeider videre med Røde Kors, Frifo, Studieforbundet Natur og Miljø,
NAKUHEL samt Asker og Bærum gruppen av Norsk Radio Ræle Liga.
Kretsleder har gjennom sitt verv som styreleder i ABUR representert kretsens interesser,
spesielt i forhold til endring av tilskudsregler. Forslag om tilskuddsendringer blir
ferdigbehandlet i ABUR styret i januar 2012 og deretter oversendt til Fylkeskommunen for
behandling. Endringene trer tidligst i kraft i 2013.

Sluttord v/ kretsleder
Kjære ABspeidere
Robert Baden-Powell sa «It is a movement, because it moves forward. As soon as it stops
moving, it becomes an Organization, and is no longer Scouting.”
I året som nå er omme har det vært mye «movement» i ABspeiderne. Det har vært flere
jubileum, det har vært kretsleir, vi har hatt medlemsvekst og vi har sprengt tidligere
deltakerrekorder på kursene våre.
Vi har fått til samarbeid med våre omliggende kretser, og vi har knyttet tettere bånd med
Asker og Bærum krets av KFUK/M. Vi har også hatt bedre kommunikasjon med politikere
og administrasjon enn tidligere.
Allikevel ser vi alltid ting vi ikke er fornøyde med, og det er vel noe av det som ligger i at
speideren er en bevegelse, «a movement». Vi ønsker å forbedre våre aktiviteter og vi
ønsker mer ut av lederne våre. Vi vender på ressursene og ser om vi kan få mer ut av
dem.
I år synes jeg oppriktig at vi som krets kan være godt fornøyde med oss selv. Vi er en
fantastisk gjeng, alle speiderne og alle lederne. Se hva vi har fått til sammen dette året!











Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

har hatt 85 eksisterende og vordende patruljeførere på kurs
har hatt 100 speidere på vinterfjellet i snøhule
har tatt 2., 12., 30. og 48. plass i NM – av totalt 117 patruljer
har arrangert kretsleir med over 250 deltakere
har hatt patruljestyrt matutlevering på kretsleiren
har feiret at det har vært speiding i Norge i 100 år
har feiret at vi har disponert Grønland i 50år
har hatt utendørskonsert på Grønland
har grillet i oktober
har nå nesten 800 medlemmer i kretsen

Vi har oppnådd mye. Vi har startet å tenke anderledes. Bevege oss. For meg er det klart,
det arbeidet vi som ledere på alle nivå gjør i kretsen bærer effekt.
Det som er viktig og som gjør oss til speidere er at vi går videre. Vi tar nye steg. Når vi nå
går inn i 2012 la oss huske alt vi oppnådde i 2011 og la dette være en ny standard for våre
neste mål.

Speiderhilsen
Leif Egil Hegdal
Kretsleder
ABspeiderne

