
Drøbak/Frogn speidergruppe 
 

Årsberetning for 2021 
 

2021 fortsatte der 2020 slapp: med koronatilpasset opplegg ut ifra hvor mye restriksjoner som 

har vært. Likevel har speidergruppa levert masse god speiding også dette året.  

Året startet med en nedtur siden alle vaffelserveringer ble avlyst. Bortsett fra det har de 

fleste arrangementer blitt gjennomført. Dette har nok også vært en medvirkende årsak til at 

speidergruppa har klart å holde et stabilt medlemstall. Vi har hatt nesten 130 betalende 

medlemmer, og selv om 24 medlemmer har blitt utmeldt, har også tilsiget av nye vært såpass bra 

at vi ved årsskiftet hadde 118 medlemmer, som er omtrent som i fjor.  

Mange aktiviteter er tradisjonelle, men også noen nye. I januar arrangerte Mikkel gruppes 

bålkonkurranse hvor alle ble oppfordret til å tenne bål, ta bilde av det og sende inn. Vinnere ble 

kåret i alle «klasser». To høydepunkt kom i juni. Først vant flokken for første gang på 40 år 

småspeiderdagen i Follo. I tillegg gjorde troppens patruljer det flott i kretskonkurransen, hvor 

patruljen Rev fikk 2. plass og sin andre NM-start noensinne. NM gikk for øvrig «desentralisert» 

med de tre andre Follopatruljene dagen etter kretskonkurransen. 

Det er også verdt å fremheve Kermit, som ble utnevnt til speidergruppas æresmedlem nr 9 under 

sommeravslutningen i juni. 1. juni ble også rovernes 90-års jubileum feiret når roverne hadde 

møte med kake og gode historier.  

Som et tiltak for å engasjere barn og unge i kommunen, hadde to av våre rovere sommerjobb med 

å arrangere «sommerskole» med masse speideraktiviteter i juli. 15 barn i alderen 8-9 år deltok, 

og noen av disse har vi sett igjen som speidere i august. 

Årets sommerleir skulle ha vært landsleir i Askim. Denne ble tidlig avlyst, og kretsen skulle i 

stedet arrangere kretsleir i Røros. Denne ble også annullert, og da kastet troppsledelsen seg 

rundt, og inngikk samarbeid om en «mini-kretsleir» sammen med 7 andre speidergrupper i Follo. 

Denne ble holdt på Halsnes i starten av august og ble en stor suksess. 

Vi har også i år bidratt med samfunnsnyttig innsats i år. I april hadde vi «Speideraksjonen» som 

også i år innebar koronavennlig innsats i familien. Mange deltok, og det ble betalt inn en god del 

tusen kroner til Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter for barn og unge på flukt i Tanzania. I 

begunnelsen av mai deltok alle speiderne i alle enheter i «Speiderrusken». Som i fjor ryddet vi 

alle kommunale veier for søppel og rask før 17. mai, noe kommunen har satt stor pris på. 17. mai 

gjentok vi fjorårets suksess med flaggheis på alle kommunale flaggstenger i tillegg til 

tradisjonell flaggborg i morgentog og i et pop-up-tog på Ullerud. 

Speideråret 2021 ble også i år avsluttet med en alternativ lysmesse hvor vi som i fjor møttes på 

gressletta bak Montessori ungdomsskole. Flankert av masse fakkelbokser og bål fikk over 100 

speidere med familier en kort gudstjeneste og opptakelse av mange flere ledere, småspeidere og 

speidere som en del av seremonien. 

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

 

 



Gruppestyret har i perioden bestått av: 

Stein Ankarstrand (leder) 

Rune Kermit Røsrud 

Karen M B Hoel 

Ida M Hagen 

Truls Birkeland 

 

Andre sentrale verv: 

Beverleder: Anette Hanseth Alm  

Flokkleder: Ailin Madsen  

Troppsleder: Rune Kermit Røsrud (før sommeren) og Richard Hovdsveen (etter sommeren) 

Roverleder: Maya C Dahl (før sommeren) og Hege Ankarstrand (etter sommeren) 

Webmaster: Stein Ankarstrand  

Kasserer: Terje Hagen  

Hyttekontakt: Kermit 

Hytteutleie: Stein Brustad  

Kanoutleie: Simen Johansen  

 

Beverkolonien 

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

korona. Så da ble rett og slett Spond meget aktivt brukt. Beverne samt resten av familiene bidro 

på hjemmebane slik at ca. 15 bevere fikk gjennomført og fullført baker-, kokk- og naturmerket. 

Bilder og inspirasjon ble delt på Spond, dette resulterte at flere synes baking og matlaging er 

mer moro nå enn før. Når vi endelig møttes igjen, fikk vi fullført samfunnsengasjement- og 

lekemerket.  Ble dessverre en kort vår for beverne.  

Høsten var nok en gang preget av korona og annet sykefravær, så ting har dessverre tatt tid for 

beverne. Høstturen ble gjennomført med god hjelp fra flokken da beverledelsen var slått ut med 

sykdom. I løpet av høsten har det variert med alt fra ca. 2-9 bevere pr møte. Grunnet flere nye 

bevere og avstands regler har vi konsentrert oss om bål, kniv, førstehjelp og jeg er beredt 

merke denne høsten. 

 
• Antall speidere i beverne 1.1.21: 20 

• Antall ledere i bevere 1.1.20: 1 + to roveraspiranter 

• Antall speidere i Beverne 31.12.21: 13 

• Antall ledere i beverne 31.12.21: 3 (Annette, Maren og Berit) 

• Antall bevermøter: 14 (1 avlyst pga korona)  

  

Arrangementer:  

Februar: Vinterdag. 17 deltakere tilsammen 

Oktober: Gapahuktur med flokken. 8 deltakere 

 

Flokken 

I 2021 hadde vi et givende speiderår i flokken. Vi hadde en stor gruppe speidere i kjernen og 

noen som kom og gikk. Speideråret startet med nedstengning, hvor vi hadde to hjemmemøter på 

nyåret. Den første halvdelen av våren ble preget av en blanding mellom hjemmemøter, nettmøter 

og fysiske møter i skogen. Vi lærte mye nytt og fikk testet ut mange ideer både på nett, hjemme 

og i skogen. I tiden før sommeren kunne vi virkelig nyte tid sammen i skogen imens vi forberedte 

oss både til 17. mai og Småspeiderdagen. 



Høsten startet opp med mange nye små som fikk teste ut både kniv og bål. Med så mange nye i 

flokken vår har vi brukt litt lengre på å bli kjent med hverandre enn tidligere, men det betyr 

også at vi har fått mange nye venner. Denne speiderhøsten fikk vi til en overnattingstur i 

gapahukene, hvor vi var så heldige at vi kunne dele denne turen med beverne. Vi avsluttet året 

med det småspeiderne selv beskrev som det aller beste speidermøtet noen gang, med 

pepperkakebaking i skogen på bål. 

Året i sin helhet har, som i fjor, vært preget av pandemien. Med mange ledere, foreldre som 

stiller opp ved behov og småspeidere som gjør sitt beste, på tross av restriksjoner og 

nedstengninger, har speideråret til flokken vært et flott år. 

 

• Antall speidere i flokken 1.1.21: 22 

• Antall ledere i flokken 1.1.21: 5+3 roveraspiranter  

• Antall speidere i flokken 31.12.21: 23 

• Antall ledere i flokken 31.12.21: 6 (Ailin, Hanne, An-Magritt, Erik, Jan Kristian og Paul) 

• Antall flokkmøter: 32 (hvorav tre var nettmøter og tre hjemmemøter) 
 

Arrangementer:  

Februar: Vinterdag med beverne. 17 deltakere tilsammen 

Juni: Småspeiderdag (i Drøbak). 17 deltakere + 9 stab/ledere 

Oktober: Gapahuktur. 19 deltakere 

 

Troppen 

Etter mye tilpasset aktivitet igjennom våren har høsten vært preget av normal speideraktivitet. 

Alle møter og turer har vært avholdt etter planen.  

Aspirantene har hatt et godt tilnærmingsopplegg og er fordelt inn i patruljene. Med totalt 38 

speidere fordelt på 5 patruljer og en egen aspirantpatrulje har det vært mye rom for stor 

læring for både nye og gamle speidere.  

Troppen har i tillegg til aspiranter fått to nye speidere direkte inn i patrulje hvor det virker som 

om begge er godt ivaretatt og har blitt gode ytende speidere.  

Troppen har fått en ny troppsleder; Richard som støttes godt av tidligere troppsleder Kermit, 

Maya, Ingrid og Mikkel Rev. I tillegg har aspirantgruppa hatt egne dedikerte ledere som består 

av både foreldre og Stian som aspirantansvarlig. Stian har etter aspirantopplæring gått over i 

flokk for å så følge speiderne over i aspirantperioden neste år.  

Førerpatruljen består fortsatt hovedsakelig av 2006-kullets representanter. BRUF har vært på 

flere turer og er en godt sammensveiset gjeng som roverlaget vil dra stor nytte av når de går 

over til høsten. Vi jobber aktivt med å løse situasjonen med hvem som skal overta rollene som 

patruljefører og patruljeassistent, og mener at vi har funnet en god fremgangsmåte på dette.  

Med bakgrunn i planlagt deltakelse på Spejdernes leir sommeren 2022 har vi valgt å ha fokus på 

pionering. Troppen fortsetter treukers rullering med BRUF-møte – Patruljemøte – Troppsmøte, 

og legger opp til en tur i måneden gjennom aktivt speiderår. Det har i tillegg vært flere kurs og 

egne opplegg for 13+ og førerpatruljen som minileir og peffkurs 1,2 og 3. 

Troppens høydepunkt var Sommerleiren Agenda og det faktum at Drøbak kom til NM i speiding 

med patruljen Rev.  



• Antall speidere i troppen 1.1.21: 32 

• Antall ledere i troppen 1.1.21: 6+1 roveraspirant 

• Antall speidere i troppen 31.12.21: 37 

• Antall ledere i troppen 31.12.21: 8+2 (Richard, Kermit, Mikkel, Maya, Ingrid, Anne, Kalla, 

Møyfrid, Stian + roveraspirantene Signe og Johanne) 

 

Det har vært avholdt 11 troppsmøter, 10 førerpatruljemøter, 8 patruljemøter og 12 

aspirantmøter. 1 møte ble avlyst pga korona. 

 

Arrangementer:  

Januar: Troppstur. AVLYST 

Januar: BRUF-tur. 10 deltakere 

Februar: Troppstur. 16 deltakere 

April: BRUF-tur. 14 deltakere 

April: St.Georgstur. 24 deltakere 

April: Patruljetur. AVLYST 

Mai: Pinsetur. 24 deltakere 

Juni: BRUF-tur. 13 deltakere 

Juni: Kretskonkurranse. 28 deltakere 

August: Sommerleir. 23 deltakere 

August: Avslutning Agenda. 10 deltakere 

September: Troppstur. 21 deltakere. 

September: Aspiranttur. 11 deltakere 

Oktober: Minileir i kretsen. 11 deltakere 

Oktober: Troppstur. 21 deltakere 

Oktober: Aspiranttur. 8 deltakere 

November: BRUF-tur. 13 deltakere 

November: Troppstur. 22. deltakere 

November: Aspiranttur. 7 deltakere 

 

Roverlaget 

Ved oppstart etter jul i fjor hadde roverlaget 20 betalende medlemmer. Etter sommerferien 

meldte 1 ny roveraspirant seg inn i Drøbak/Frogn speidergruppe, og en kom over fra troppen. 

Fire «fadderbarn» fra Vestby har fra høsten blitt med som hospitanter hos roverlaget.  

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 1.1.21: 20  

• Antall rovere 31.12.21: 20 

Roverne har hatt 13 møter i løpet av året  

 

Arrangementer:  

April: St. Georgs tur. 3 deltakere 

Mai: Pinsetur. 7 deltakere 

Juli: Roverleir med NSF. 2 deltakere 

August: Sommerleir med troppen. 2 deltakere 

August: Roverleir med Follo: 3 deltakere 

August: Opptakstur. 14 deltakere 

September: Femkamp i Trøndelag. 3 deltakere 



Oktober: JOTI. 16 deltakere 

Oktober: Minileir i Follo. 4 deltakere 

November: Nasjonalt roverstevne. 2 deltakere 

 

Gruppestyret 

Gruppestyret har avholdt tre styremøter i 2021, 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:  

• Februar: Gruppeting. 17. deltakere 

• April: Speideraksjonen for alle enheter 

• April: Dugnad med vask av hytta og vedhogst 

• Mai: 17. mai for hele gruppa 

• Juni: Sommeravslutning for ledere og rovere. 20 deltakere 

• Juni: Speidergruppa arrangerte Småspeiderdagen med drøyt 100 deltakere fra hele Follo 

• Oktober: Gruppeting. 15 deltakere 

• Oktober: 1 leder på trinn 3 

• November: Dugnad med nedvask av speiderhytta 

• Desember: Lysmesse/juleavslutning for speidere og foresatte. Ca 70 deltakere pluss 

familier  

 

Gruppen har også hatt rovere/ledere på følgende lederkurs og andre arrangementer: 

• Februar: Ledertrening trinn 1 Follo. 2 deltakere 

• Mars: Kretsting Follo. 10 deltakere 

• Oktober: Ledertrening trinn 1 Østfold. 1 deltaker 

• November: Lederstart Follo. 5 deltakere 

• November: Ledertrening trinn 1 Oslo. 3 deltakere 

• November: Workshop Follo: 6 deltakere 

• November: Førstehjelpskurs Follo. 7 deltakere 

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 og boning av gulv. Det har ikke vært utført særskilte 

tiltak på hytta utover normalt ettersyn. 

• Hytta har vært utleid til sammen kun 3 døgn (2018: 21, 2019: 31, 2020: 11) døgn til andre 

organisasjoner eller privat. Korona har gjort av hytta har vært stengt for utleie i lengre 

perioder. Hyttekomiteen har ikke hatt møter eller dugnader i 2021. 

• Gapahukene ved speiderhytta har også i år vært flittig i bruk. De har vært 10 dager 

(2020: 6) i egen regi, og 7 dager (2020: 11) til bursdager, skoleklasser o.a. I tillegg 

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

• Gapahuken ved Øvredammen har vært et kjærkomment tilbud til Frogns innbyggere i 

disse koronatider. Den blir mest brukt ifb dagsbesøk, men også enkelte overnattinger 

har vært observert. 

• Kanoene har vært leid ut i til sammen 160 dager (2018: 179, 2019: 29, 2020: 107). 

Bruksslitasje over tid har gjort at fem kanoer måtte sendes til Hasle for reparasjon, 

men nå skal alle være i grei stand.  

• Masteseglet har vært utleid til kretsen en gang. 

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

gruppa. 



 

Større materiellinvesteringer 

• Det har ikke vært større materiellinvesteringer i 2021. 

 

Elektronisk kommunikasjon 

• Speidergruppa har i 2021 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 

nesten dobling av unike brukere, i alt 4199 (2664) unike brukere som har hatt 8765 

(6078) sidevisninger. Gjennomsnittlig besøkte sider har vært 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. Det er i dag 263 (236) medlemmer 

på Facebook-gruppen. 

o «Drøbak Speiderhytte» hadde ved utgangen av året 504 (391) «følgere». 

o «Salg/kjøp/bytte/gi bort - Speider- & turutstyr» har pr i dag 405 (344) 

medlemmer fra hele landet.  

o «Speiderhuken på Øvredammen» ble opprettet i januar og har nå 122 «følgere». 

. 

 

Drøbak, 15. januar 2022 

Stein Ankarstrand 

Gruppeleder 

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

