
Drøbak/Frogn speidergruppe 
 

Årsberetning 2020 
 

2020 har som alle vet vært et helt eksepsjonelt speiderår, helt ulikt alle andre. Koronaepidemien 

traff oss knallhardt i mars, og lammet alle aktiviteter før og under sommeren. 2020 var jo også 

speidergruppas 100-års jubileum, og mange av de planlagte arrangementene måtte enten utgå 

eller bli redusert i omfang og endret i innhold.  

Før koronaen stengte samfunnet 12. mars, fikk vi gjennomført nok et vellykket vaffelsalg på 

speiderhytta. Til tross for en begredelig snøvinter lokket vaflene frem desto flere turgåere, og 

det økonomiske resultatet ble veldig bra, og alle patruljer samt flokken fikk sine 

serveringsdager. Årets salg hadde for øvrig 10-års jubileum. 

Til tross for nedstengningen og senere restriksjoner fikk vi gjennomført en god del i år. NSF 

sentralt arrangerte konseptet «hjemmeleir» og mange Drøbakspeidere deltok i dette og 

overnattet ute.   

Selv om den store interne jubileumsmarkeringen på stiftelsesdagen 31. mars ble avlyst, ble 100-

stafetten dratt i gang samme dag og viste seg å være svært så koronavennlig. I 100 netter 

overnattet en nåværende, tidligere Drøbakspeider eller Drøbakspeidervenn, ute. De fleste i 

hagen, men også en del på mer eller mindre andre spektakulære steder. Kun tre reserver måtte 

settes inn, og det var ingen brudd i etapperekkefølgen. Alle deltakerne har fått sine spesielle og 

unike jubileumsmerker. 

Utover våren ble det gjort flere kreative tiltak for å få til noe speideraktivitet. Gruppen tok 

initiativ til noen aktiviteter. Første uka i mai deltok alle enheter på en lokal «Rusken»-aksjon der 

speiderne ryddet søppel langs nesten alle kommunale veier utenfor selve sentrumskjernen. 

Kommunen ble veldig glad for dette, og speiderne fikk bidratt med et viktig 

samfunnsengasjement. 

Omtrent samtidig gjennomførte alle enheter «Speideraksjonen». Denne gang kunne man ikke 

oppsøke husstandene i Frogn. Men mange av speiderne tok oppfordringen og gjennomførte 

«speiderjobben» hjemme. Alle som samlet inn penger på denne måten fikk årets merke. 

Senere i mai ble kretsens kretsting avhold digitalt, og for første gang har Drøbakspeiderne fått 

inn to medlemmer da Kristiane ble valgt som styremedlem og Ankar som visekretsleder. 

Så kom 17. mai. Det vanlige opplegget var avlyst, men i stedet for å arrangere flaggborgene 

stilte mange speidere opp slik at speidergruppen fikk heist flagg nøyaktig kl 0800 på samtlige 16 

kommunale flaggstenger i kommunen. I tillegg ble flagget for første gang på 17. mai heist også på 

Speiderhytta. Også dette tiltaket ble meget godt mottatt i kommunen og vel dekket i Amta. Å 

heise flagg på speiderhytta bør innføres som en fast tradisjon, om det er korona eller ikke. 

Før sommeren fikk gruppen spørsmål om man kunne påta seg å male Akvariet. Roverlaget rakk opp 

hånda, og har gjennom sommeren jobbet mye for å endre fargen fra rød til hvit. Det var bare 

mot slutten når roverne reiste av gårde til skoler og militæret at foreldre overtok den siste 

delen. Samlet ga malejobben den største dugnadsinntekten i en enkeltdugnad noensinne. 



12. juni holdt gruppens ledere og rovere sin tradisjonelle sommeravslutning hos Hanne. 16 rovere 

og ledere koste seg med koronavennlig grilling, leker, moro og sosialt samvær på en meters 

avstand. 

Sommerleiren for tropp og rovere ble avlyst, men aktiviteten tok seg opp etter sommeren og fra 

september var alle enheter i gang.  

Søndag 6. september ble hoved-jubileumsarrangementet avhold ved speiderhytta. Det kom 

celebert besøk fra speidersjefen, ordfører, veteraner fra Drøbakspeiderne og selvsagt dagens 

speidere med foreldre og søsken. En del holdt seg hjemme, men til sammen ble det ca 150 som 

var med i flott vær. Det ble avhold en quiz-løype, det var taler, pølseservering og bursdagskake. 

En eldgammel tradisjon med æresmedlemmer ble gjenopptatt, og seks nye æresmedlemskap ble 

tildelt.  

To uker etterpå arrangerte speidergruppa kretskonkurranse for patruljer fra hele Follo. 

Arrangementet ble holdt på gressletta bak Montessori ungdomsskole. Dette skulle egentlig vært 

avholdt i april, men ble utsatt. I tillegg ble det redusert til en dag for å redusere smittefare. 

Arrangementet ble svært vellykket takket være en dedikert stab og godt vær. I underkant av 

200 speidere fra hele Follo deltok. Våre egne rever kom på en flott 6.plass, kun tre poeng bak 

«NM-plass» (NM var avlyst i år). 

23. oktober møttes lederne i gruppen til det siste jubileumsarrangementet. Pølsemiddag med 

lansering av jubileumsskrift samt foredrag av Ankar. Foredraget ble også overført via internett. 

På festen møtte også to skikkelige superveteraner som hadde misset arrangementet i 

september. 

Speideråret 2020 ble avsluttet med en alternativ lysmesse. Denne ble avhold på gressletta bak 

Montessori ungdomsskole i to omganger. Flankert av masse fakkelbokser og speidere med fakler 

møtte først flokken og troppen med familier og hadde en kort gudstjeneste under ledelse av 

sogneprest Dag-Kjetil Hartberg. Opptakelse av mange småspeidere og to speidere var en del av 

seremonien. Så roterte de og på runde to deltok beverne, roverne og ledere for øvrig med samme 

gudstjeneste. Beverne avla sitt beverløfte, og ett æresmedlem som ikke var tilstede i 

september fikk overrakt sitt æresmedlemdiplom. 

I tillegg til ovennevnte har ledere deltatt på ulike ledersamlinger og -arrangementer i kretsregi. 

Pr 31/12-20 har gruppen totalt 117 medlemmer, 23 flere enn på samme tid i 2019. 

 

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 (før sommeren) og Ailin Madsen (etter sommeren) 

Troppsleder: Rune Kermit Røsrud  

Roverleder: Karen Hoel (før sommeren) og Maya C Dahl (etter sommeren) 

Webmaster: Stein Ankarstrand  

Kasserer: Terje Hagen  

Hyttefut: Jan Kr Schøneyder 

Hytteutleie: Stein Brustad  



Kanoutleie: Lars og Simen Johansen  

 

Beverkolonien 

Beverne har fortsatt med møter ca. annen hver uke. Noen møter ble dessverre avlyst pga 

korona. På vårparten varierte deltakelsen fra 2- 6 bevere.  Vi jobbet med samfunnsengasjement, 

friluftsliv, jeg er beredt, naturkjennskap og dyreliv i nærområdet.  Høsten var det større 

oppmøte, varierte mellom 15-23 bevere pluss ledere og foreldre som støttespillere. Vi jobbet 

med bål-, kniv- og lekemerket. Grunnet avstand og kohort-regler har vi brukt mer tid på å komme 

igjennom merker denne høsten. Overnattingsturer utgikk dessverre i 2020 for beverne.  

 
• Antall speidere i beverne 1.1.20: 11 

• Antall ledere i bevere 1.1.20: 2 (Erik og Annette) 

• Antall speidere i Beverne 31.12.20: 20 

• Antall ledere i beverne 31.12.20: 1 + to roveraspiranter (Annette + Kristoffer og Maria) 

• Antall bevermøter: 14 (4 avlyst pga korona)  

  

Arrangementer:  

Februar: Vinterdag (kretsarrangement). 4 deltakere  

Juni: Sommeravslutning sammen med flokken. 7 deltakere 

 

 

Flokken 

Vi har det siste året hatt en stor økning med speidere i Flokken. Vi startet 2020 med 11 

ulvunger, men etter sommerferien økte flokken til en gruppe på 25. Våren ble sterkt preget av 

pandemien og vi måtte avlyse 10 møter. Vi fikk 13 gode møter før og etter nedstengningen. 

Høsten har derimot hatt stor speideraktivitet i skogen, og oppmøtet har nærmest vært fulltallig 

hver gang. Selv med koronarestriksjoner har møtene gått bra, og ulvene har imponert på alle 

områder. 

Vi startet året med tre ledere og en rover. Etter sommeren økte vi med to nye ledere og fikk 

nye rovere. I alt fem ledere og tre rovere. Vi har alle delt ideer til møter og aktiviteter, og alle 

har tatt ansvar for ulike aktiviteter på og etter møtene. 

 

• Antall speidere i flokken 1.1.20: 11 

• Antall ledere i flokken 1.1.19: 3+1 (Hanne, Karl Erik, Ailin og roveraspirant Hege) 

• Antall speidere i flokken 31.12.20: 22 

• Antall ledere i flokken 31.12.19: 5+3 (Ailin, Hanne, Karl Erik, Erik, Jan Kristian pluss 

roveraspirantene Ingrid, Liam, Linnea) 

• Antall flokkmøter: 13 (10 avlyst pga korona) 
 

Arrangementer:  

Februar: Vinterdag (kretsarrangement). 1 deltaker 

Mars: Vaffelsalg. 7 deltakere 

Mars: Hytte/vaffeltur. 15 deltakere 

Oktober: Gapahuktur. 27 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. Fra oppstart høsten 

2020, er de fleste av 2006-kullet i førerpatruljen. Det er flere av de 5 patruljene som opererer 

med flere assistenter. Ledersituasjonen er stabil og preget av noe nyrekruttering år for år. 



Troppsleder har vært Kermit. Mye av aktivitetene i 2020 har vært preget av koronapandemien. 

Pinse- og sommerleir ble avlyst, og flere troppsmøter ble også avlyst. Troppen satte søkelys på å 

holde aktivitetene i gang, ved å satse på patruljemøter fremfor troppsmøter. 

Førerpatruljen BRUF, hadde noen nettmøter tidlig i pandemien, hvor de jobbet med et 

alternativt tropps-program. Opplegget fikk navnet Patrulje-Challengen. BRUF definerte en bra 

mengde aktiviteter. Det ble utarbeidet et poengsystem basert på aktivitetenes 

vanskelighetsgrad og antall speidere som gjennomførte. 

Troppen har fortsatt satsingen på å arbeide gjennom førerpatruljen. 

Troppen kjører et 3-ukers opplegg. BRUFmøte – Patruljemøte – Troppsmøte. Troppen legger opp 

til tur en gang i mnd, fordelt på tropps og patruljeturer. I satsingen på førerpatrulje, 

gjennomførte vi også to BRUF-turer i semesteret. 

 

• Antall speidere i troppen 1.1.20: 39 

• Antall ledere i troppen 1.1.19: 8+2 (Kristian, Håkon, Jan Kristian, Kermit, Anbjørn, J ohn, 

Richard, Mikkel + roveraspirantene Iver og Lars Erik) 

• Antall speidere i troppen 31.12.20: 32 

• Antall ledere i troppen 31.12.19: 6+1 (Kermit, Anbjørn, Håkon, John, Kristian, Mikkel + 

roveraspirant Richard) 

 

Det har vært avholdt 8 troppsmøter, 13 førerpatruljemøter, 13 patruljemøter og 12 

aspirantmøter. 5 møter ble avlyst pga korona. 

 

Arrangementer:  

Januar: Kretsens nyttårsball. 3 deltakere 

Januar/februar: 5 x patruljetur vaffel. Til sammen 6 deltakere 

Februar: Troppstur. 16 deltakere 

Mars: Camp Winter. 7 deltakere 

Mars: Troppstur vinter. 20 deltakere 

Mars: Kretsens snøhuletur forkveld. 20 deltakere. Selve snøhuleturen ble avlyst. 

September: Kretskonkurranse. 29 deltakere. 

September: Patruljeturer. 17 deltakere 

September: Peffkurs 1. 7 deltakere 

September: Peffkurs 2. 1 deltaker 

Oktober: Patruljeturer. 24 deltakere. 

Oktober: JOTA (dropin). 2 deltakere. 

Oktober: Follotroppen. 3 deltakere 

Oktober: Peffkurs 3. 1 deltaker 

November: BRUF-tur. 12 deltakere. 

November: Troppstur. 32 deltakere. 

 

Roverlaget 

Ved oppstart etter jul i fjor hadde roverlaget 16 betalende medlemmer. Etter sommerferien 

kom syv roveraspiranter over fra troppen, og ved utgangen av 2020 stiller roverlaget med 20 

betalende medlemmer. Mange av de planlagte arrangementene, særlig på vårparten, ble avlyst 

eller utsatt. Likevel har lagets medlemmer deltatt mange av de arrangementene og aktivitetene 

som har blitt holdt, enten de har vært fysiske eller digitale. 

 



• Antall rovere 1.1.20: 16  

• Antall rovere 31.12.20: 20 

Roverne har hatt 7 møter i løpet av året  

 

Arrangementer:  

Januar: Vaffeltur. 5 deltakere 

Mars: Camp Winter. 3 deltakere 

Mai: Ruskenaksjonen. 8 deltakere 

Juni: Sommeravslutning for ledere og rovere. 9 deltakere 

Juli: Opptakstur. 12 deltakere 

September: Arrangerte Kretskonkurranse. 9 deltakere.  

Oktober: JOTA. 14 deltakere 

Desember: Kretsens digitale julemøte: 3 deltakere 

Koronavennlig lysmesse. 11 deltakere 

 

Gruppestyret 

Gruppestyret har avholdt tre styremøter i 2020, men en del saksbehandling har også vært gjort 

pr e-post og chat. I tillegg til enhetenes aktiviteter nevnt over, har gruppestyret også arrangert 

fellesarrangementer:  

• Gruppeting (februar/årsmøte og oktober) 

• Speideraksjonen for tropp, flokk og bevere (april) 

• Sommeravslutning for ledere og rovere (juni) 

• En dugnadpå hytta (november, den i vår ble avlyst) 

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

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

 

Eiendom og utleie 

• Det har vært gjennomført en dugnad i november på speiderhytta. På dugnaden har det 

blitt gjennomført innvendig vask. Det har ikke vært utført særskilte tiltak på hytta 

utover normalt ettersyn. 

• Hytta har vært utleid til sammen 11 (2018: 21, 2019: 31) døgn til andre organisasjoner 

eller privat. I tillegg var hytta utlånt som karantenested i en drøy uke før jul. 

Hyttestyret har ikke hatt møter eller dugnader i 2020. 

• Gapahukene ved speiderhytta har vært forholdsvis flittig i bruk. De har vært reservert 

6 døgn i egen regi, og 11 dager til bursdager, skoleklasser oa. I tillegg observeres det 

besøkende på dagstur som tenner bål og koser seg mange helgedager. 

• Kanoene har vært leid ut i til sammen 107 (2018: 179, 2019: 29) døgn, og har hatt normal 

bruksslitasje.  

• Gruppas partybenker og bord har vært utlånt til privat bruk en gang til medlemmer av 

gruppa. 

 

Større materiellinvesteringer 

• Det er investert i fem nye lavvoer til en samlet sum av ca 29.000. Pengene ble mottatt i 

2019 fra Sparebankstiftelsen.  

• En dugnadsgjeng har fått satt opp gapahuk ved Øvredammen som ble anskaffet i 2019. 

Gapahukprosjektet kom omsider i gang i oktober, og ble ved nyttår såpass ferdig at den 

kan tas i bruk. Noe arbeid gjenstår, bl.a. torv på taket, sittebenker og en skikkelig 

bålplass må bygges. Den er for det meste finansiert av kommunen og UKS i 2019, men til 

sammen 15000 ble mottatt i 2020 fra hhv UKS og Statskog. Enda gjenstår noe arbeid 

før prosjektet er helt ferdig. 



• Det er investert kr 40.000 i ny skaphenger. Kr 25000 av disse kom fra FriFond, 5000 fra 

Lions og 5000 fra Drøbak marinservice. Resten er dekket av gruppas egenkapital. 

 

Elektronisk kommunikasjon 

• Speidergruppa har i 2020 fortsatt å bruke Spond som kommunikasjonskanal. Spond har 

fungert på en utmerket måte. 

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

2664 (2992) unike brukere som har hatt 6078 (6136) sidevisninger. Gjennomsnittlig 

besøkte sider har økt fra 2,0 til 2,1 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. Det er i 

dag 236 medlemmer på Facebook-gruppen. 

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

og hadde ved utgangen av året 391 «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. 

Imidlertid har mange utenfor Follo meldt seg inn, og har pr i dag 344 medlemmer 

fra hele landet.  

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

jubileet i 2020. Har 58 «likes» ved utgangen av 2020. Siden skal legges ned. 

• 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, 13. januar 2021 

Stein Ankarstrand 

Gruppeleder 

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

