Drøbak/Frogn speidergruppe
Årsberetning 2018
2018 har vært nok et meget aktivt speiderår. Det har som vanlig vært mange fellesarrangementer der speiderne har gjort seg bemerket. Først og fremst gjelder dette
vaffelserveringen gjennom en fantastisk fin vinter med mye snø og godt skiføre, og 17 mai der vi
tradisjonen tro stilte med flaggborgen i alle tre togene.
Vi deltok også på Speideraksjonen i april og på flere krets- og forbunds-arrangementer.
Årets høydepunkter er det mange av, men det er særlig to som bør trekkes spesielt frem. Årets
sommerleir på Tredalen på Hvaler var en fellesleir mellom syv speidergrupper i Follo. Fra Drøbak
stilte det totalt 55 speidere, ledere og rovere hele uka, samt 8 flokkspeidere/ledere på
døgnbesøk. Dette er ny rekord og faktisk fire flere enn forrige rekord som var landsleiren i
Bodø i fjor. Mange Drøbakledere hadde sentrale roller i staben på sommerleiren.
Dernest deltok tre av våre rovere for fjerde gang på nasjonal roverfemkamp. Etter å ha
forbedret seg hvert år gikk de i 2018 av med seieren og kunne hente hjem vandrepremien Pagos
sverd til Drøbak for første gang i historien. En fantastisk prestasjon!
Det startet 15 nye speidere og fire nye ledere i løpet av 2018, og pr 31/12-18 har gruppen totalt
95 medlemmer, en økning på fem siden i fjor.
Gruppestyret har i perioden bestått av:
Stein Ankarstrand (leder)
Jan Kristian Schønheyder
Hans Marius Ødegårdstuen
Ida Marie Hagen
Truls Birkeland
Andre sentrale verv:
Anette Hanseth Alm (Beverleder)
Hanne Sickel (Flokkleder)
Kristian Køhn (Troppsleder)
Mads Ankarstrand/Maya Celine Dahl (roverleder vår og høst)
Stein Ankarstrand (Webmaster)
Terje Hagen (Kasserer)
Lars Alm (Hyttefut)
Stein Brustad (Hytteutleie)
Lars Johansen (Kanoutleie)
Beverkolonien
Beverne har hatt et stabilt medlemsantall, og er en aktiv liten gjeng som liker å være ute, og som
viser stort engasjement på hvert møte. De har allerede vist stor interesse for merker, og det er
tatt 9 ulike merker gjennom året.

Den største endringen for beverne i år var å ta inn Karl Erik som leder, etter at han har vært
med som hjelper fra starten, når vi trengte det.
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

speidere i beverne 1.1.18: 9
ledere i bevere 1.1.18: 2 (Møyfrid og Annette)
speidere i Beverne 31.12.18: 12
ledere i beverne 31.12.18: 3 (Møyfrid, Karl Erik og Annette)
bevermøter: 16
turer: 2 hyttetur og 2 gapahukturer hvorav den ene også var småspeiderdagene.

Arrangementer/Turer:
Vaffel / Hyttetur - mars: 9 bevere + 4 ledere
Gapahuktur/småspeiderdagene - mai: 7 bevere og 3 ledere.
Huktur med flokken - oktober: 9 bevere og 3 ledere.
Flokken
Vi har det siste året hatt noe færre speidere i Flokken enn tidligere år. Våren var preget av at
enkelte hadde andre aktiviteter og interesser som gjorde oppmøte på flokkmøter og aktiviteter
varierende. Lederne gjorde godt arbeid, men tidvis fravær gjorde at også ledersituasjonen var
ustabil. I høst har vi hatt 10 speidere som kommer stabilt på møtene. Det er en fin gjeng som vi
har inntrykk av trives veldig godt med speider’n. Ved oppstart av høstsemesteret var Hanne
forhindret i å delta og vi fikk god hjelp av Terje til å komme godt i gang med nye og «gamle»
speidere. Videre utover i semesteret og nå i vårsemesteret oppleves ledersituasjonen som god.
Vi har mulighet til å dele mer på ansvaret når det gjelder ideer til opplegg, forberedelser og
gjennomføring av møter, og fungerer bra som et «team».
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

speidere i flokken 1.1.18: 8
ledere i flokken 1.1.18: 4 (Magnus, Christian, Sarah, Hanne)
speidere i flokken 31.12.18: 10
ledere i flokken 31.12.18: 4 (Mikkel, Richard, Sarah, Hanne)
flokkmøter: 30

Arrangementer/Turer:
Vinterdag (kretsarrangement), februar: 2 småspeidere
Vaffelsalg februar/mars: 8 småspeidere
Hyttetur, mars: 7 småspeidere
Vårtur med overnatting, Øvredammen, april: 7 småspeidere
Småspeiderdagene, juni: 3 småspeidere
Gapahuktur sammen med Beverne, oktober: 9 småspeidere
Jota, oktober: 5 småspeidere
Troppen
Troppen har et stabilt antall speidere varierende mellom 35 og 40, fordelt på fem patruljer samt
en aspirantpatrulje i høstsemesterer. En stor andel er speidere født i 2006, disse vil nok i
økende grad bekle vervene som ass og etter hvert peff i årene som kommer. Ledersituasjonen er
stabil og preget av noe nyrekruttering år for år. Troppsleder har vært Kristian Køhn, som
avslutter sitt lederverv til sommeren 2019. Rekruttering av ny troppsleder er en viktig oppgave
frem mot sommeren. Årets høydepunkt aktivitetsmessig var sommerleiren på Tredalen i august,
hvor de aller fleste deltok. Ellers er det stor deltakelse på pinseleir, kretskonkurranse, JOTA og
vaffelturene.






Antall speidere i troppen 1.1.18: 40
Antall ledere i troppen 1.1.18: 8 (Kristian, Håkon, Jan Kristian, Audun, Kermit, Anbjørn,
Ankar, Maya)
Antall speidere i troppen 31.12.18: 38
Antall ledere i troppen 31.12.18: 9 (Kristian, Håkon, Jan Kristian, Audun, Kermit, Anbjørn,
Ankar, Maya, John)

Det har vært avholdt 20 troppsmøter, 11 patruljemøter og 14 aspirantmøter
Deltakelse på turer (ledere ikke medregnet):
 BRUF-tur januar: 2 speidere
 BRUF-tur mars: 5 speidere
 Vaffelturer: 26 speidere
 Snøhuletur: 6 speidere
 Troppstur vinter: 16 speidere
 Kretskonkurranse: 25 speidere
 Pinsetur: 26 speidere
 Peffkurs 2: 6 speidere
 Sommerleir: 34 speidere
 Introleir: 13 speidere
 Minileir: 9 speidere
 JOTA: 28 speidere
Roverlaget
Medlemstallet i roverlaget har det siste året ligget stabilt på 13 betalende rovere. Vi håper på
en økning i 2019, særlig med tanke på at 03'erne (Hege, Lars Erik og Iver) kommer over i laget
til sommeren, men må dessverre regne med at noen faller fra grunnet studier eller folkehøgskole
til høsten. Før sommeren hadde vi et lederbytte der Maya tok over for Mads som roverlagsleder,
da Mads skulle studere. I sommer arrangerte roverne campen ved Havnefestivalen. Antall
campere var så som så, men vi satser på å jobbe med prosjektet fram til sommeren og øke
fortjenesten. Flere av Drøbaksroverne har vært aktive i planlegging og gjennomføring av
kretsarrangementer det siste året, da særlig Hans Marius, som har hatt styringen på de fleste
arrangementene i høst.
 Antall rovere 1.1.18: 13 (Mads leder før sommer, Maya etter)
 Antall rovere 31.12.18: 13
Roverne har hatt 10 møter i løpet av året
Antall oppmøtte på arrangementer:
Vaffeltur: 6 rovere
Camp Winter: 3 rovere
Tør du pulken: 4 rovere
Snøhuletur: 3 rovere
Kretskonk: 5 rovere
Pinsetur: 7 rovere
Sommerleir: 10 rovere
Havnecampen: 4 rovere
Rekruttleir/intro på Skiphelle: 2 rovere
Minileir: 3 rovere
Femkamp: 3 rovere

JOTA: 6 rovere
Follotroppen: 2 rovere + en arrangør
Førjulsdag på Follo museum: 2 rovere
Gruppestyret
Gruppestyret har avholdt fem styremøter i 2018. I tillegg til enhetenes aktiviteter nevnt over,
har gruppestyret også arrangert fellesarrangementer, der også foreldreforeningen har vært
involvert i de fleste: Gruppeting (februar/årsmøte og oktober), sommeravslutning for
speidergruppa (juni), oppstartsleir på Skiphelle (august), «Natt-i-naturen» (september),
kakelotteri (september), fire dugnader gjennom året hvorav to var dedikert bygging av
gapahuker og lysmesse/juleavslutning (desember).
I tillegg deltok to fra gruppestyret i oppstartsmøte for det nye «Frogn Friluftsråd» hvor også
GS-medlem Truls har sittet i et interimstyre på vegne av speidergruppa.
Eiendom
 Det har vært gjennomført to dugnader på speiderhytta; vår og høst. På dugnadene har
det blitt gjennomført innvendig vask og boning, og utvendig har det vært felt trær og
ryddet. Det har ikke vært utført særskilte tiltak på hytta utover normalt ettersyn og at
ny kodebasert dørlås med fjernstyring er montert på ytterdøra. Det er også montert
brannvarslingssystem på hytta.
 Hytta har vært utleid til sammen 21 døgn til andre organisasjoner eller privat. Høsten
2018 fikk hyttekomiteen inn tre nye medlemmer.
 Tre flotte gapahuker er fullført på dugnad, og ny bålplass er bygget i tilknytning til
disse. Det gjenstår litt arbeid med sittebenker, men hukene kan brukes og er mulig å låne
av både speidere og andre.
 Kanoene har vært leid ut i til sammen 179 døgn, og har hatt normal bruksslitasje. En av
hengerne har vært til service.
Større materiellinvesteringer
I tillegg til gapahukene, som gjorde et solid innhugg i gruppas pengereserve, har vi fått kjøpt inn
et splitter nytt forsamlingstelt. Dette ble finansiert gjennom økonomisk støtte fra Sparebank1,
Frifond og Heer aktivitetsklubb. Stenger til teltet er under produksjon, og forventes ferdig
vinteren 2019.
Elektronisk kommunikasjon
 Speidergruppa har i 2018 tatt i bruk Spond som kommunikasjonskanal. Her vil
terminlister og meldinger bli sendt til alle medlemmer. Spond har det første halvåret det
har vært i bruk, fungert på en utmerket måte.
 Nettsidene www.drobakspeiderne.no har fungert bra med 100 % oppetid. Sidene er
relativt godt besøkt, med rundt 50-70 treff pr dag, og langt fler når det legges ut
nyhetssaker som linkes fra Facebook.
 Facebook har fungert etter intensjonen, med å publisere små situasjonsoppdateringer
fra møter og turer. Facebook brukes også som supplement på enkelte ting, men skal aldri
erstatte nettsidene, e-post og Spond. Vi forsøker å holde type «hvor er møtet i dag»meldinger unna Facebook.
 Leverandøren vår på web – one.com – har innført autorisering av epost ved videresending
av alias. Dette betyr at nye speideres foresatte må besvare en autorisasjons-epost før
aliaset virker. Dette gjelder ikke de som allerede har alias.
Drøbak, 4. februar 2019

Stein Ankarstrand
Gruppeleder

