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Speiderne i Drøbak har lagt bak seg nok et aktivt år, med troppens flåteleir på Klarälven i Sverige som 
høydepunkt. I tillegg har vi, som vanlig, gjort oss bemerket i lokalsamfunnet, spesielt i flaggborgen og 
borgertoget 17.mai, og, for syvende 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 på en del krets- og 
forbundsarrangementer, der våre rovere også var med i arrangementskomite.   
Det startet 23 nye speidere og to nye ledere i høst, og pr 31/12-16 har gruppen totalt 78 medlemmer. 
Gruppestyret har i perioden bestått av (fra årsmøtet feb 16): 
 
 Tor Linchausen    Gruppeleder feb-mai) 
 Patrik Mandelin  Gruppeleder høst  
 Lars Alm         Gruppeassistent, hyttefut, kanoutleie 
 Lars Johansen  Gruppeassistent, kanoutleie 
 Hanne Sickel  Gruppeassistent 
 Ida Marie Hagen  Gruppeassistent 
  
Andre sentrale verv: 
 
 Hanne Sickel  Flokkleder 
 Terese Hagen  Roverleder Vår 
 Mads Ankarstrand Roverleder Høst 
 Turi Bakstad  Troppsleder 
 Stein Ankarstrand webmaster 

Tore Rosseid  kasserer  
Stein Brustad  hytteutleie 

  
I tillegg til egne gruppestyremøter og 2 felles ledermøter har selvsagt enhetene hatt egne møter. Hovedfokus for 
gruppestyret har vært vedlikehold på speiderhytta, og prosjekt oppussing av Nyhytta kan nå sies avsluttet. Vår og 
sommer ble en litt utfordrende tid da valgt leder trakk seg fra gruppelederrollen, og det tok tid før valgkomiteen 
fant en ny leder.  
To foreldremøter har blitt avholdt, samt to dugnader på hytta.  

Flokken har hatt tre overnattingsturer, to ute og en inne. To lag deltok på Småspeidernes Dag i Ski. Det 
begynte få nye i høst, men det har vist seg å være en stabil gjeng, med nye ledere/foreldre tilstede også. 

Troppen har hatt fire turer i tillegg til sommerleir og kretsarrangementer, samt en samling for 
førerpatruljen og tre egne patruljeturer. De har vært preget av mange nye aspiranter i høst, og har fokusert mye 
på patruljearbeid og opplæring av nye speidere.  

27 speidere og ledere deltok på årets sommerleir, som foregikk på selvlagde flåter på Klarälven. En flott 
opplevelse for de som deltok, ikke minst ble vi godt kjent med en del knott. Patruljene tilbrakte det meste av 
dagen alene på flåtene og det ble en unik anledning til å pleie samarbeid og kameratskap i god speiderånd.  

Fire patruljer deltok på Kretskonk. 
Roverlaget Budt er mer aktivt enn på lenge, og har bidratt mye i gruppa og i kretsen. Fem rovere var 

med på flåteleiren, hvor de utmerket seg som god fortropp. De har deltatt på flere krets- og 
forbundsarrangementer og vært med på å arrangere mange av dem. Tre av dem deltok på nasjonal 5-kamp i 
Stavanger hvor de endte på en meget respektabel 11 plass. De arrangerte MiniLeir for hele kretsen og startet en 
ny tradisjon, nyttårsball for rovere og vandrere. Roverne arrangerte også kanotur for gruppa i pinsen og bidro på 
Jota-arrangementet i høst. Tre stk gjennomførte den hemmelige og tradisjonsrike opptaksturen i 2016, og i 
tillegg har tre nye aspiranter i høst hjulpet til som enhetsassistenter. I tillegg har roverne hatt egne turer. 

Foreldreforeningen har bestått av en selvutnevnt ressursgruppe med hver sine hovedoppgaver. Erik Eide 
Hilmen, Heidi Huseby og Bjarne Mørck.  

Nettsidene våre www.drobakspeiderne.no ble kraftig oppgradert i høst og er sammen med facebook blitt 
infokilden til speidergruppa. Flere av enhetene har egne sider på facebook, hvor man diskuterer, informerer og 
avtaler. 
 
Drøbak , 22/2-2017 
Patrik Mandelin 
Gruppeleder 


