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KRETSSTYRET
Etter Kretstinget våren 2015 har kretsstyret hatt følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum
Nils-Martin Haugen, 1.Rykkinn
Knut Andre G Prestsveen, 1.Tanum
Andreas Gram, 1.Tanum
Knut Høie Guettler, 1.Skougum

Kretsstyret har i perioden 1. januar – 31. desember hatt 7 styremøter. Ca 65 saker er blitt
behandlet.
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. Dette har gitt oss
tilgang på et større og mer aktivt miljø for lederutvikling. Vi har sammen arrangert en
større felles kurshelg hver høst, der kretsens deltagelse har øket år for år.
Vekst – Kretsstyret har jobbet aktivt for at kretsen er representert på arrangementer
som gir medlemsvekst. Kretsens sekretær har jobbet aktivt med gruppene for å sikre
at innmelding av nye medlemmer gjennomføres. Vekst er et av hovedmålene i NSF
sin strategiplan og noe alle kretser jobber aktivt for.
Kretsstyrets (kretsleders) ansvar som arbeidsgiver – Kretsstyret jobber aktiv, i
samarbeid med NSF for å sørge for at kretsen oppfyller sine plikter og ansvar som
arbeidsgiver- Nødvendig dokumentasjon og rutiner oppdateres jevnlig. HMS og vår
ansatte er i fokus.
Dokumentering av rutiner og arbeidsoppgaver – Alle «gjeldende»
Kretstingsvedtak og kretsstyrevedtak er samlet i ett eget dokument; «Retningslinjer
for driften av ABspeiderne». Dette dokumentet inneholder også alle rutiner og
arbeidsoppgaver som utføres av kretsstyret eller kretssekretær. Hensikten med
dokumentet er å ta vare på de gode rutinene som er utviklet samtidig som dokumentet
skal være ett oppslagsverk både for dagens og kommende kretsstyrer og
kretssekretærer. Retningslinjene er oppdatert pr 2015.
Kretsleir 2015 – Kretsstyret valgte våren 2015 å avlyse årets kretsleir, grunnet
minimal påmelding. Dette var en tung avgjørelse men arrangementet hadde ingen
økonomi til å kunne gjennomføre en forsvarlig kretsleir med så få påmeldte. På tross
av kort varsel ser det ut som om de fleste gruppene fikk omkalfatret seg og dratt på
leir.
Kretsens utstyr – Kretsen har mye meget bra utstyr. Det legges ned mye arbeid i
oppfølging av utstyret og ikke minst vedlikehold. Kretsstyret har også lagt ned mye
arbeid i å få ferdig utarbeidet presentasjonslister av utstyret. Kretsstyret håper at flere
av gruppene vil bruke utstyret på egne møter etter tropps-/patruljeturer.
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ØKONOMI
Den offentlige støtten for 2015 ble på 513 782kr. I tillegg hadde kretsen andre inntekter på
til sammen 121 516kr (de største postene er egenandel Hiorthen, Momskompensasjon,
Renter og Grasrotandelen). Regnskapet kan i sin helhet leses på www.abspeiderne.no

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 ett 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.

SPEIDERKONTORET
Kretskontoret ligger på Wøyen gård. Gamle Lommedalsvei 33, 1339 Vøyenenga.
Mobil: 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 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 loftet/Stabburet.
Lokalene på Wøien Gård blir benyttet til møter og samlinger, samt kontorplass for ledere
som har tillitsverv i kretsen. Kontoret kan lånes ut til grupper etter avtale.
Wøien gård eies av Bærum Kommune, og ABspeiderne har skriftlig leiekontrakt. Deler av
stabburet lånes ut uten vederlag til både Bærum Husflidsforening og Bærum Radio Ræle.
Eier av Wøien Gård er informert om bruksdelingen.

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 eieren av nabohytta). Utleie/bruken av Grønland har i 2015 dessverre vært
noe lavere enn fjoråret.
Hyttevokterne har målrettet vedlikeholdet for å prøve å heve standarden på hytta. I 2015 er
det solcelle/batteridrevne elektriske anlegget totalrenovert. Det er også montert utvendig
antenne og trådløs ruter for internett. Det er anskaffet nye stoler og ett mindre antall nye
bord. Ytterligere vedlikehold og utbedring planlegges for 2016.
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ARRANGEMENTER
Hiorthpokal-konkurransen m/tilhørende Hiorthaften
13. – 15 mars.
Hiorthpokalkonkurransen er ett av årets viktigste arrangementer i kretsen. Her brukes det
store ressurser, både i form av ledere, sikkerhet og økonomi.
Den 70. Hiorthpokalkonkurransen gikk av stabelen under strålende sol på Geilo.
Hele 70 deltagere, og 21 ledere stilte på Hiorthen i år!
Fredag ble alle busset opp til Geilo skole, for kveldsmat og overnatting. Lørdagen startet
med frokost før speiderne gikk til snøhuleområdet. Snøforholdene var litt variable, så noen
grov i betong mens andre hadde det litt lettere.
Søndag ble det rundløype, før speiderne gikk til bussene og satte kursen hjemover.
Årets vinnere ble 1.pl; 1 Skougum ,2pl; Høvik Verk, 3pl; Asker 1. Debutantskia; 1. Haslum.
Som et Hiorths-nachspiel ble det avholdt Hiorthaften i Helgerud menighetshus 19. mars. Der
fikk deltagere og stab muligheten til å treffe hverandre igjen og se et multimediashow fra
arrangementet.

Kretsbannerkonkurransen
25- 26. april
Kretsbannerkonkurransen er de siste årene blitt ett samarbeidsprosjekt mellom ABspeiderne
og Asker og Bærum krets av KFUK/M. Arrangementet ble gjennomført ute på Skogsborg i
Røyken, ett sted som begge kretser ønsker å bruke til KK også i fremtiden.
Samarbeidet om arrangementet fungerer bedre år for år, både selve konkurransen og
rammene rundt.
Hensikten med kretsbannerkonkurransen er ikke bare å kåre den beste patruljen eller
utvelgelse av patruljene som skal representere ABspeiderne i NM i speiding. Vel så viktig er
det å gi alle speidere et tilbud hvor patruljen kan møte andre patruljer i en vennskapelig
atmosfære og skape grobunn for samarbeid med andre patruljer, på tvers av både
gruppetilhørighet og kretstilhørighet.
Prosjektkomiteen har lagt vekt på at arrangementet og postene skulle utfordre alle speiderne
og bringe kjente elementer fra hver av kretsenes tidligere arrangementer. Postene var teori,
orientering, praktiskoppgave. Rundløypen søndag bestod av pionering, førstehjelp,
naturkjennskap og hemmelig oppgave. I tillegg ble patruljene bedømt på hygiene, orden og
patruljesærpreg.
Fra oss deltok 22 patruljer med tilsammen 134speidere og 30 ledere.
Delfin, Asker 1 ble kretsmestre, Asker 1 vant kretsbanneret samt Skougumpokalen Asker.
Skougumpokalen Bærum gikk til 1.Tanum.
De fire beste patruljene fra ABspeiderne ble Asker 1 Delfin, 1.Haslum Røyskatt, 1.Skougum
Ravn og 1.Skougum Falk. Tre av disse representerte kretsen i NM i Speiding i Ryfylke. NMhelgen bød imidlertid på en del utfordringer i forhold til muntlig eksamen på skolene og
skoleturer, og 1.Skougum Falk måtte dessverre trekke seg i siste liten.
1.Skougum Ravn ble beste patrulje på en solid 8. plass, Asker 1 Delfin fikk 39 plass og
1.Haslum Røyskatt fikk 49. plass.
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Kalvøyadagen
10. mai
Dette er et felles arrangement for småspeidere (NSF) og stifinnere (KFUK-KFUM). Ett
samarbeidsprosjekt mellom ABspeiderne og K/M. Arrangementet har de siste årene endret
litt på formen. Det er en balanse mellom konkurranse og lek og moro.
Fra vår krets deltok 75 småspeidere. 1. Skougum vant rød løype og Skinnet. Like bak kom
1. Høvik på 2. pl og Eiksmarka Waingunga på 3 pl.

Peffkurs 3
13. – 14. juni
Peffkurs 3 er det siste kurset i peffkursrekken i kretsen. På dette kurset tar peffene med
seg hele patruljen sin, og får bekreftet en gang for alle at de har det som trengs for å lede
patruljen på tur.
I 2015 ble Peffkurs 3 flyttet til juni, så forkvelden, der de planlegger turen, måtte derfor skje
i deltakernes grupper. Selve turen gikk til Nordmarka, og 7 peffer fra 3 grupper deltok på
dette kurset denne gangen.

PLH: Peffenes lille hemmelighet
23. august
I år var Curling på Snarøya Curlingklubb. Hele 30 peffer fra 8 grupper var møtt opp for å
spille curling. Etter innføringen ble de delt i lag slik at alle fikk prøve seg. Peffene fikk en
flott kveld til tross for at bevertningen uteble. Det viste seg at det ikke var noen
pizzabunner å oppdrive denne søndagskvelden!

LLH: Lederens lille hemmelighet
26.august
Årets LLH var en uformell Frisbeegolf-turnering på Frisbeebanen i Hauger idrettspark.
Bærum Frisbeeklubb stilte velvillig opp med både instruktører og frisbeer i det som best kan
beskrives som friskt regn.
LLH er et arrangement for å bygge bånd og relasjoner mellom lederne utover
gruppetilhørigheten og hele 26 ledere deltok. Kvelden ble avsluttet med pizza og prat på
Wøyen Gård.

Peffkurs 1
29.-30.august
Peffkurs 1 er første kurs av peffkursrekken. Hensikten med kurset er å gi peffer og asser
nyttige tips og erfaring i å gjennomføre og lede gode patruljemøter. I år deltok hele 32 peffer
og asser fra 7 grupper på og rundt Grønland. Dette lover meget godt for patruljelivet, og
kretsens rover- og lederfremtid.

Peffkurs 2
10-11. oktober
Peffkurs 2 er beregnet på peffer og asser som tidligere har gjennomført peffkurs 1. Hensikten
med kurset er å lære opp peffer og asser i å planlegge, gjennomføre og lede gode
patruljeturer. Kurset er praktisk rettet og foregår utendørs. Hele 28 peffer og asser fra 7
grupper var med på tur i Bærumsmarka. Dette er meget positivt og vi håper på mange
patruljeturer i kretsens grupper.
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JOTA/JOTI
17- 18. oktober
I år som i fjor tilbød kretsen både JOTI og JOTA, som overlappende arrangementer.
JOTI startet lørdag formiddag på Fornebu, hvor prosjektkomiteen hadde leiet både lokale,
nettilgang og PCer. Speiderne skulle blant annet nettprate med så mange speidere fra flest
mulige land på en time. Videre skulle de lage en video om patruljens/gruppens Joti. Jotien
ble avsluttet med at patruljenes/gruppenes videoer ble avspilt fra YouTube
Speiderne som også skulle delta på Jota ble busset fra Fornebu opp til Grønland
speiderseter.
JOTA startet lørdag morgen på Grønland, med den nordiske JOTA-stafetten sendt over
høyttaler. Deretter kunne speiderne snakke med andre speidere rundt om i Norge og andre
land, med god støtte fra Asker- og Bærums-avdelingen av NRRL (Norsk Radio Relé Liga),
kallesignal LA2AB/p. Nytt av året er at kretsen har fått eget kallesignal; LA1ABS/p.
Patruljene fikk utdelt mat til bålgryte og det ble leirbål på kvelden. På søndagen ble det en
rundløype, med diverse aktiviteter som radiostyrt blindebukk, geocaching, revejakt og
støvelkast, i tillegg til JOTA-stasjonen.
74 speidere deltok på årets JOTI/JOTA, noen kun ett sted men de fleste begge steder.

Morodagen
20 september
50 småspeidere, deres familier og ledere hadde en flott dag på Haugsvollen. På veien opp
løste de en naturoppgave. På Haugsvollen fikk alle steke pinnebrød og kost seg med mat
rundt bålet. Deretter var det en rundløype med varierte morsomme speideroppgaver, hvor
lek og moro var i fokus.

Camp Education – ledernes kurshelg
13- 15. november
Dette var den fjerde felles kurshelg for samarbeidet mellom kretsene i AB, Oslo, Follo,
Romerike, Indre Østfold og Fredrikstad («Oslogjengen»). Som foregående år ble kursene
holdt på og rundt Sørmarka kurs & konferansesenter.
Helgen inneholdt et variert kursinnhold fra trinn 1 og 2 av grunntreningen, et eget
førstehjelpskurs og flere dags- og emnekurs som blant annet kniv, pil&bue, skadesminke,
presenningsbåt og geocaching. Frokost spiste man inne, mens middagen ble nytt i en stor
lavvo.
Tilbakemeldingene er svært positive og kretsen ser at et slikt samarbeid er både nyttig og
helt nødvendig for å sikre god kvalitet på ledertreningen vår.
I 2015 deltok 15 ledere og rovere fra vår krets. ABspeiderne er fornøyd med at gruppene
benytter seg av dette flotte tilbudet og håper på enda større oppslutning i 2016. Se
http://speidermetoden.no for detaljer.

ÆRESBEVISNINGER
Kretsstyret er ikke kjent med utdelinger av verken NSF Æreskniv eller NSFs Hederstegn i 2015.
Vi oppfordrer gruppene til å gjøre seg kjent med æresbevisningene og finne verdige kandidater.
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SLUTTORD
Kretsstyret har satt stor pris på den gode dialogen mellom gruppelederne og kretsstyret. Vi
har prøvd å aktivt lytte til gruppelederne og tatt åpent imot deres råd.
Gruppeledersamlingene har gitt kretsstyret både motivasjon og en retning å arbeidet mot.
Patruljesystemet er basis for speidingen. Patruljefører og assistent er dermed våre viktigste
ressurser. Disse speiderne må vi ta vare på, støtte og veilede. I 2015 fikk vi utdannet mange
rovere og unge ledere innenfor NSFs leder og kursprogram. Lederutdanning er den viktigste
pilaren for en bærekraftig rover- og lederfremtid.
Kretsstyret ønsker å takke alle gruppeledere, enhetsledere, aktive ledere og spesielt de
ledere som har påtatt seg verv eller oppgaver for kretsen, eller kretsens arrangementer.
Kretsstyret er også i år meget imponert og stolt over våre særdeles aktive ledere. Uten slike
ledere hadde vi ikke hatt særlig aktivitet i vår krets.
La deg inspirere av disse og delta aktivt i kretsen vår du også!

Med speiderhilsen,

Kjetil Andreas Andersen, Kretsleder

