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Speiderne i Drøbak har lagt bak seg nok et aktivt år, med landsleiren i Stavanger som høydepunkt, med samtlige 

av våre speidere fullførte turen til Preikestolen.  I tillegg har vi gjort oss bemerket i lokalsamfunnet spesielt i 

borgertoget 17.mai. Vi hadde for fjerde året på rad vaffelservering på Speiderhytta i skisesongen, og det var et 

populært tiltak, for både gjester og speidere. Vi deltok på Speideraksjonen i april og vårt innsamlede beløp viste 

seg å være blant de beste i Follo, nok en gang! 

Det startet 30 nye speidere i høst. Pr 31/12-13 har gruppen totalt 85 medlemmer. 

 

Gruppestyret har i perioden bestått av (fra årsmøtet 280212): 

 

 Terje Hagen    Gruppeleder 

 Lars Alm         Gruppeassistent, hyttefut 

 Stein Brustad    Gruppeassistent 

 Tore J Rosseid  Kasserer 

 Audun Torsdalen  Foreldreforeningens leder, kun starten av året 

 

Andre sentrale verv: 

 

 Pål Brikt Olsen  Flokkleder Vår 

 Hege Rønning Johansen Flokkleder Høst 

 Per Eivind Hagen Hansen Roverleder 

 Stein Ankarstrand Troppsleder, webmaster 

 Stein Brustad  Hytte- og kanoutleie, prosjektleder  

 Bjørn Brekke  revisor 

 

  

  

  

Det har vært 4 egne gruppestyremøter og 3 felles ledermøter i tillegg til enhets- og planleggingsmøter. 

Hovedfokus for gruppestyret har vært prosjektet med å planlegge, og finansiere skifte av gulv på speiderhytta. 

Dette er planlagt fullført sommeren 2014.  

Ett foreldremøte for nye speidere og ett Foreldreforeningsmøte har også blitt avholdt. To dugnader på hytta er 

blitt gjennomført, den ene som et felles foreldre- og speiderarrangement. 

Flokken har hatt fire overnattingsturer, tre ute og en inne. Troppen har hatt 6 turer i tillegg til sommerleir og 

kretsarrangementer, samt 2 samlinger for førerpatruljen og 4 egne patruljeturer. 5 stk har deltatt på peffkurs.  

23 speidere og 6 ledere deltok på landsleiren. Vi delte leirområde med 5+2 Vestbyspeidere.  

Tre rovere gjennomførte opptakstur og to rovere deltok på landsleiren. 

 

Etter at Foreldreforeningen ble omorganisert i 2011, har vi jobbet med å få foreningen til å fungere igjen. Høsten 

2013 ble det valgt en ressursgruppe med hver sine arbeidsoppgaver, men ingen leder. FF har i høst arrangert 

juleavslutning, kakelotteri, dorullsalg og søkt penger til gruppa. 

Nettsidene våre www.drobakspeiderne.no blir jevnlig oppdatert og er sammen med facebook blitt infokilden til 

speidergruppa.  Gruppeavisa DS har ikke utkommet i 2013.  

 

Drøbak , 18/2-2014 

Terje Hagen 

Gruppeleder 
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