
Drøbak/Frogn speidergruppe 
 

Årsberetning 2019 
 

Som vanlig har 2019 vært et meget aktivt speiderår. Alle enheter driver bra, det er mange turer 

og det er speidermøter hver uke unntatt feriene.  

Gruppen har også bidratt på de vanlige fellesarrangementene: Vaffelserveringen i januar-mars, 

Speideraksjonen i april, tre flaggborger, flaggheis og moroinnslag i Borgertog på 17 mai. 

  

Sommeren høydepunkt er som vanlig sommerleir for tropp og rover. I år deltok 32 på regionleir 

på Kragenäs i Sverige mens 12 deltok på World Scout Jamboree i USA.  

 

Årets enkeltprestasjon er nok patruljen Rev som i kretskonkurransen ble nummer tre, og ble 

dermed den første patrulje fra Drøbak som noen gang har representert Follo krets i 

norgesmesterskapet siden dette startet i 1989. NM gikk i Skien i juni, og patruljen klarte der en 

meget respektabel 41. plass blant 120 patruljer. 

I tillegg til patruljen Rev, er det verdt å nevne at beverne fikk en flott andreplass på 

Småspeiderdagene. 

Hans Marius Ødegårdstuen ble tildelt NSFs æreskniv på sommeravslutningen for sin innsats i 

kretsen og gruppa. 

 

Pr 31/12-19 har gruppen totalt 94 medlemmer, en mindre enn på samme tid i 2018. 

 

Gruppestyret har i perioden bestått av: 

Stein Ankarstrand (leder) 

Jan Kristian Schøneyder 

Karen M B Hoel 

Ida M Hagen 

Truls Birkeland 

 

Andre sentrale verv: 

Beverleder: Anette Hanseth Alm  

Flokkleder: Hanne Sickel 

Troppsleder: Kristian Køhn (vår) og Rune Kermit Røsrud (høst)  

Roverleder: Maya C Dahl (vår) og Turil Bakstad (høst) 

Webmaster: Stein Ankarstrand  

Kasserer: Terje Hagen  

Hyttefut: Jan Kr Schøneyder 

Hytteutleie: Stein Brustad  

Kanoutleie: Lars Johansen  

 

Beverkolonien 



Beverne har hatt møte ca. annen hver uke. Litt variert oppmøte med 5-11 deltakere. Merker vi 

har jobbet i løpet av våren var kreativitet, førstehjelp, flagg, samfunnsengasjert, jeg er beredt 

og friluftsliv.  Høsten har vi jobbet med bål, kniv og knuter.  

 
• Antall speidere i beverne 1.1.19: 11 

• Antall ledere i bevere 1.1.19: 2 (Møyfrid og Annette) 

• Antall speidere i Beverne 31.12.19: 11 

• Antall ledere i beverne 31.12.19: 2 (Erik og Annette) 

• Antall bevermøter: 17  

  

Arrangementer:  

Mars: vaffel / hyttetur. 11 deltakere 

April: dagstur på St. Georgsdagen. 10 deltakere 

Mai: Småspeiderdagene. 12 deltakere 

September: Dagstur til gapahukene. 6 deltakere 

 

 

Flokken 

Vi har det siste året hatt omtrent samme antall speidere i Flokken som året før, dvs. 10-11 

småspeidere. Oppmøtet har generelt vært meget godt hele året. Ledersituasjonen har vært god, 

med tre faste ledere hvert semester samt hjelp fra rovere nå og da. Vi har delt på ansvaret når 

det gjelder ideer til opplegg, forberedelser og gjennomføring av møter.  
 

• Antall speidere i flokken 1.1.19: 10 

• Antall ledere i flokken 1.1.19: 4 (Mikkel, Richard, Sarah, Hanne) 

• Antall speidere i flokken 31.12.19: 11 

• Antall ledere i flokken 31.12.19: 3+1 (Hanne, Karl Erik, Ailin og roveraspirant Hege) 

• Antall flokkmøter: 29 
 

Arrangementer:  

Februar: Vinterdag (kretsarrangement). 3 deltakere 

Februar: Vaffelsalg februar. 3 deltakere 

Mars: Hytte/vaffeltur. 11 deltakere 

April: St. Georgstur med troppen. 10 deltakere 

Mai: Småspeiderdagene. 10 deltakere 

September: Flokktur. 13 deltakere 

Oktober: Jota. 3 deltakere 

 

Troppen 

Troppen har et stabilt antall speidere på rett under 40, fordelt på fem patruljer samt en 

aspirantpatrulje i høstsemesteret. En stor andel er speidere født i 2006, disse har nå begynt å 

bekle vervene som assistenter i patruljene. Ledersituasjonen er stabil og preget av noe 

nyrekruttering år for år. Troppsleder har vært Kristian Køhn før sommeren og Rune Kermit 

Røsrud etter sommeren. Årets høydepunkt aktivitetsmessig var regionleiren i Sverige og World 

Scout Jamboree i USA. Ellers er det stor deltakelse på pinseleir, kretskonkurransen, JOTA og 

vaffelturene.  

 

• Antall speidere i troppen 1.1.19: 38 

• Antall ledere i troppen 1.1.19: 8 (Kristian, Håkon, Jan Kristian, John, Audun, Kermit, 

Anbjørn, Ankar) 



• Antall speidere i troppen 31.12.19: 39 

• Antall ledere i troppen 31.12.19: 8+2 (Kristian, Håkon, Jan Kristian, Kermit, Anbjørn, J

 ohn, Richard, Mikkel + roveraspirantene Iver og Lars Erik) 

 

Det har vært avholdt 14 troppsmøter, 10 førerpatruljemøter, 9 patruljemøter og 14 

aspirantmøter 

 

Arrangementer:  

Januar: Kretsens nyttårsball. 9 deltakere 

Januar/februar: 5 x patruljetur vaffel. Til sammen 24 deltakere 

Mars: Camp Winter. 6 deltakere 

Mars: Troppstur vinter. 20 deltakere 

Mars: Kretsens snøhuletur. 6 deltakere 

Mai: Kretskonkurranse. 24 deltakere 

Juni: Pinsetur. 27 deltakere  

Juni: NM. 1 patrulje/8 deltakere + 2 ledere 

Juli: Regionleir. 28 deltakere 

September: Kretsens Minileir. 6 deltakere. 

September: Troppstur. 16 deltakere 

Oktober: JOTA. 31 deltakere 

Oktober: Peffkurs 1. 5 deltakere 

November: Patruljetur. 23 deltakere 

 

Roverlaget 

Medlemstallet i roverlaget har det siste året ligget stabilt på 13 betalende rovere før sommeren 

og med tre nye aspiranter er tallet nå 16. Det har vært mindre aktivitet blant roverne på 

gruppeplan. To har reist på folkehøgskole, andre har jobbet mer, og de eldste er rett og slett 

eldre.  Flere av Drøbaksroverne har imidlertid vært aktive i planlegging og gjennomføring av 

kretsarrangementer det siste året.  

• Antall rovere 1.1.19: 13 (Maya leder før sommer, Turil etter) 

• Antall rovere 31.12.19: 16 

  

Roverne har hatt 8 møter i løpet av året  

 

Arrangementer:  

Januar: Vaffeltur. 7 deltakere 

Januar: Kretsens nyttårsball. 2 deltakere  

Mars: Camp Winter. 2 deltakere 

Mars: Kretsens snøhuletur: 3 deltakere 

Juni: Pinsetur. 8 deltakere 

Juli: Sommerleir. 4 deltakere 

September: Minileir. 6 deltakere  

Oktober: JOTA. 11 deltakere 

Desember: Kretsens julemøte: 2 deltakere 

 

Gruppestyret 

Gruppestyret har avholdt fire styremøter i 2019. I tillegg til enhetenes aktiviteter nevnt over, 

har gruppestyret også arrangert fellesarrangementer, der også foreldreforeningen har vært 

involvert i de fleste:  

• Tur til Solstølen for ledere og rovere (januar) 



• Gruppeting (februar/årsmøte og oktober) 

• Speideraksjonen for tropp, flokk og bevere (april) 

• Sommeravslutning for speidergruppa (juni) 

• Rekrutteringsleir i Badeparken (august) 

• Leirbålspraten for gruppens ledere i november 

• Kakelotteri (september) 

• To dugnader gjennom året (april og november) 

• Lysmesse/juleavslutning for speidere og foresatte (desember).  

I tillegg har Truls representert gruppa i «Frogn Friluftsråd». 

 

Eiendom og utleie 

• Det har vært gjennomført to dugnader på speiderhytta; vår og høst. På dugnadene har 

det blitt gjennomført innvendig vask, og utvendig har det vært felt noen trær og ryddet. 

Det har ikke vært utført særskilte tiltak på hytta utover normalt ettersyn. 

• Hytta har vært utleid til sammen 31 (2018: 21) døgn til andre organisasjoner eller privat. 

Hyttestyret har ikke fungert i 2019, men i desember ble i hvert fall et nytt hyttestyre 

oppnevnt. 

• Gapahukene har vært forholdsvis flittig i bruk. De har vært reservert 8 døgn i egen regi, 

og 7 dager til bursdager og skoleklasser. I tillegg observeres det besøkende på dagstur 

som tenner bål og koser seg mange helgedager. 

• Kanoene har vært leid ut i til sammen 29 (2018: 179) døgn, og har hatt normal 

bruksslitasje.  

• Det store nye teltet har vært leid ut 3 dager til speiderleder i nabogruppe 

• Gruppas partybenker og bord har vært utlånt til privat bruk to ganger til medlemmer av 

gruppa. 

 

Større materiellinvesteringer 

• Det har ikke vært investert i vesentlig nytt materiell i 2019.  

• I desember mottok gruppen 28.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av nye 

lavvoer, men disse blir anskaffet i 2020.  

• Gruppa har fått kr 30.000 i støtte fra Frogn kommunen til å sette opp gapahuk ved 

Øvredammen. Denne ble levert såpass sent at den ikke vil bli satt opp før våren 2020. 

 

 

Elektronisk kommunikasjon 

• Speidergruppa har i 2019 fortsatt å utvikle Spond som kommunikasjonskanal. Her vil 

terminlister og meldinger bli sendt til alle medlemmer. Spond har fungert på en utmerket 

måte. 

• Nettsidene www.drobakspeiderne.no har fungert bra med 100 % oppetid. Det har vært 

2992 unike brukere (-26% fra 2018) som har hatt 6136 sidevisninger (-21% fra 2018). 

Gjennomsnittlig besøkte sider har imidlertid økt fra 1,75 til 2,0 sider. 

• På Facebook har det vært stor aktivitet gjennom året: 

o «Drøbakspeiderne» 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.  

o «Drøbak Speiderhytte» på Facebook brukes stort sett til å annonsere vaffelsalg, 

og hadde ved utgangen av året 326 «følgere». 

o «Salg/kjøp/bytte/gi bort - Speider- & turutstyr» er en Facebookgruppe som ble 

opprettet av Drøbakspeiderne i 2016, og var ment som et tilbud for Follo. 

http://www.drobakspeiderne.no/
https://www.facebook.com/groups/1421407687873271/?ref=group_header


Imidlertid har mange utenfor Follo meldt seg inn, og har pr i dag 309 medlemmer 

fra hele landet.  

o «Drøbakspeiderne i 100» ble opprettet i mai 2019, og skal gi oppdatert info om 

jubileet i 2020. Har 30 «likes» ved utgangen av 2019. 

• 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 også hver gang noen flyttes til eller mellom grupper. Dette 

er litt mer tungvint, men gir i hvert fall et sikrere e-postsystem. 

 

Drøbak, 5. februar 2020 

Stein Ankarstrand 

Gruppeleder 


