
  DRØBAK/FROGN SPEIDERGRUPPE        
 

www.drobakspeiderne.no 

  

 

 

 
ÅRSRAPPORT DRØBAK/FROGN SPEIDERGRUPPE 2014 

 

 

Speiderne i Drøbak har lagt bak seg nok et aktivt år, med mange nye speidere og hytterenovering som 

hovedpunkter. I tillegg har vi, som vanlig, gjort oss bemerket i lokalsamfunnet spesielt i borgertoget 17.mai, og, 

for femte året på rad, vaffelservering på Speiderhytta i skisesongen. Dette er et populært tiltak, for både gjester 

og speidere. Vi deltok på Speideraksjonen i april og arrangerte et førstehjelpskurs for ledere og rovere på 

Oscarsborg, med god servering og overnatting. Dette miniseminaret ble finansiert av FriFondmidler. 

 

Det startet 30 nye speidere i høst, og dette har også generert flere foreldre som assistenter og i 

Foreldreforeningen.   

Pr 31/12-14 har gruppen totalt 89 medlemmer. 

 

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

 

 Terje Hagen    Gruppeleder 

 Lars Alm         Gruppeassistent, hyttefut, kanoutleie 

 Stein Brustad    Gruppeassistent, hytteutleie, prosjektleder 

 Tore J Rosseid  Kasserer 

  

Andre sentrale verv: 

 

 Hege R. Johansen Flokkleder Vår 

 Nina Strøm  Flokkleder Høst 

 Per Eivind Hagen Hansen Roverleder 

 Stein Ankarstrand Troppsleder, webmaster 

 Bjørn Brekke  revisor 

  

  

Det har vært 6 egne gruppestyremøter og 4 felles ledermøter i tillegg til enhets- og planleggingsmøter. 

Hovedfokus for gruppestyret har vært prosjektet med å skifte av gulv på speiderhytta. Selve gulvet er fullført, 

men litt arbeid med innredning og rydding gjenstår. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, 

Gjensidigestiftelsen, Heer Aktivitetsklubb, Ungdommens Kommunestyre i Frogn og Sparebank1.  

To foreldremøter for nye speidere har blitt avholdt. En stor og flere små dugnader på hytta er blitt gjennomført, 

den ene som et felles foreldre- og speiderarrangement.  

Det startet ca 30 nye speidere høsten 2014, 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 3 egne 

patruljeturer. 6 speidere har deltatt på ett eller to peffkurs, mens Mads og Turil også fullførte jubileumsutgaven 

av Follo-troppen. 

13 speidere og fire ledere deltok på årets sommerleir, som var en kano/dressintur i Sverige. 

Det har kommet mange nye roveraspiranter, og flere av disse har vært assistenter i enhetene. Roverlaget har hatt 

to egne turer og hadde ansvaret for troppens kanotur. 

 

Foreldreforeningen har bestått av en selvutnevnt ressursgruppe med hver sine hovedoppgaver. Erik Eide Hilmen, 

Rolf Erik Bugge, Heidi Huseby, i tillegg Per Chr Hoel og Turi Bakstad (vår) og Bjarne Mørck og Linn Dalen 

Rosie (høst). 

 

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

speidergruppa. Flere av enhetene har egne sider på facebook, hvor man diskuterer og avtaler. 

 

Drøbak , 16/2-2015 

Terje Hagen 

Gruppeleder 
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