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ÅRSRAPPORT DRØBAK/FROGN SPEIDERGRUPPE 2017 

 

Speiderne i Drøbak har lagt bak seg nok et aktivt år, med landsleir i Bodø (Nord2017) som høydepunkt. 

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

og, for åttende 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. 

Nytt for dette året er att gruppen nå også har en beverkoloni. Det startet 21 nye speidere og to nye ledere i høst, 

og pr 31/12-17 har gruppen totalt 90 aktive medlemmer. 

 

Gruppestyret har i perioden bestått av: 

 

 Patrik Mandelin   Gruppeleder 

 Jan Kristian Schønheyder  Gruppeassistent 

 Lars Johansen   Gruppeassistent 

 Hans Marius Ødegårdstuen Gruppeassistent 

 Ida Marie Hagen   Gruppeassistent 

 

Andre sentrale verv: 

 

 Anette Hanseth Alm  Beverleder 

 Hanne Sickel   Flokkleder 

 Kristian Køhn   Troppsleder 

 Mads Ankarstrand  Roverleder 

 Stein Ankarstrand  Webmaster 

Terje Hagen   Kasserer  

Lars Alm   Hyttefutt 

Christian Askildsen  Hyttefutt 

Stein Brustad   Hytteutleie 

Lars Johansen    Kanoutleie 

 

Landsleir 

I år var det landsleir i Bodø – Nord2017. Drøbak/Frogn Speidergruppe stilte med bra oppmøte: 51 deltagere, 

derav 7 ledere. Dette var definitivt årets høydepunkt og leiren ble gjennomført med stor entusiasme til tross for 

fuktig vær. Det var flere aktiviteter av ulik vanskelighetsgrad, og alle fant noe som passet den enkelte. Det var 

også gode muligheter for utbytte med ulike speidergrupper, både for speiderne og lederne. De nye patruljeteltene 

fikk sin innvielse på denne turen og viste seg å være godt egnede for slik bruk. Vi har stor tro på at disse kommer 

til å tjene oss godt i fremtiden.   

 

Roverlaget 

Roverlaget BUDT har vært aktive i år også i både gruppe og krets, til tross for at stadig flere dessverre må slutte 

som følge av skole. Fire roveraspiranter arrangerte kanotur for både Drøbak/Frogn og Rygge i pinsen og tre av 

dem ble tatt opp som rovere på den hemmelige og tradisjonsrike opptaksturen. Sistemann fikk ikke vært med på 

turen. 9 av 11 rovere som var med til landsleir i Bodø hjalp til i enten Åpen tropp eller i Sør-kroa og det ble tatt 

opp to nye roveraspiranter under leiren. I tradisjon tro dro tre av roverne på Rovernes 5-kamp som ble arrangert 

på Nøtterøy, noe som resulterte i en 10. plass. Det ble også en liten juletur samme helg som lysmessa. Roverne 

har også flere verv: Noen har hjulpet til som troppsassistenter, en er flokkassistent, en er med i speiderombudet 

og en sitter i kretsstyret. 

 

Troppen 

Troppen startet 2017 med fire patruljer med til sammen 37 speidere og avslutter med 39, hvorav 11 har vært 

aspiranter høsten 2017. I løpet av året har det vært speidere på følgende turer (ledere ikke medregnet):  

 Førerpatruljetur 6-7 januar (3 speidere) 

 Vaffelturer januar og februar (26 speidere fordelt på fire patruljeturer) 

 Peffkurs 1 (kretsarrangement) 13-15 januar (3 speidere) 

 Speiderball (kretsarrangement) 28 januar (4 speidere) 
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 Camp Winter (kretsarrangement) 10-12 februar (3 speidere) 

 Vintertur (26 speidere) 

 Førerpatruljetur 31 mars-2 april (3 speidere) 

 Peffkurs 2 (kretsarrangement) 21-23 april (2 speidere) 

 St. Georgstur 22-23 april (23 speidere) 

 Kretskonkurranse (kretsarrangement) 12-14 mai (30 speidere) 

 Pinsetur 3-5 juni (31 speidere) 

 Landsleir Bodø (32 speidere) 

 Minileir (kretsarrangement) 8-10 september (9 speidere) 

 Patruljeturer i september (37 speidere fordelt på 4 patruljeturer og en aspiranttur) 

 Førerpatruljetur 20-21 oktober  

 Jamboree On The Air 21-22 oktober (41 speidere) 

 Peffkurs 1 (kretsarrangement) 17-19 november (4 speidere) 

 Førerpatruljetur 24-25 november (3 speidere) 

 Troppstur 25-26 november (29 speidere) 

Det har i 2017 vært ukentlige møter hver mandag. Det har blitt holdt til sammen 19 troppsmøter, 12 

patruljemøter og 4 førerpatruljemøter. Aspirantene høsten 2017 hadde til sammen 16 egne aspirantmøter. 

 

Flokken 

Våren 2017 var det 14 barn med i Flokken, fire jenter og ti gutter. Høydepunktet i vårsemesteret var selvfølgelig 

Småspeiderdagene som denne gangen ble arrangert på Langhus. Drøbakspeiderne kom på en fin 3. plass i den 

vennskapelige postløypekonkurransen. I løpet av våren hadde vi også en hyggelig overnatting på hytta i mars og 

en eksklusiv omvisning i Drøbak Akvarium. De fleste i Flokken skulle over i Troppen til høsten, men to gutter 

fortsatte og syv nye småspeidere kom til hvorav en jente. De ble godt kjent og trygge på hverandre i løpet av 

høstsemesteret, der Gapahukturen i september og opptakelsen på Lysmessen i desember var to fine 

høydepunkter. Takk til foreldrene Jan Kristian, Benny og Stian, samt roverne Sarah og Christian for deres 

innsats som flokkassistenter i 2017. 

 

Beverne 

Beverne hadde oppstart i september 2017. Oppslutningen har vært god med et gjennomsnitt på 10 bevere per 

møte som ble holdt annenhver uke. Åtte bevere ble tatt opp på lysmessen og to nye tas opp i februar 2018.  

Vi har jobbet oss gjennom Bevereventyret samt startet på et par merker: kniv, lek og natur. Det er også jobbet 

mye med vennskap, samarbeid og inkludering i gruppen. 

 

 

 

 

Drøbak , 11/2-2018 

Patrik Mandelin 

Gruppeleder 


