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Årsmelding 2020–2021
«Speidere vil ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når �ere» har siden Speidertinget

2014 vært utgangspunktet for viktige veivalg, tiltak og satsinger i Norges speiderforbund.

Vi har hele veien jobbet med ambisiøse mål i sikte, men årene 2020 og 2021 ga hele verden

utfordringer få hadde sett for seg. Pandemien preget de to årene sterkt, også

speideraktiviteten. Nedstenging og strenge regler for begrensning av fysisk kontakt krevde

iherdig innsats i hverdagen, stor utholdenhet og evne til å tenke nytt og kreativt. Vi har

lykkes med å �nne nye måter å møtes og oppleve fellesskapet på, vi har i stor grad greid å

beholde medlemmene våre, og vi har gjennomført verdens geogra�sk største

speiderlandsleir, Agenda 2021!

Visjonen vår sier at vi innen 2024 vil være den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i

naturen, ut i samfunnet og ut i verden. Vi har fremdeles noe å strekke oss etter, men ser at vi har utviklet og

styrket krets-, korps- og gruppeleddet i perioden gjennom langsiktig strategisk arbeid. Gjennom pandemien

og etterdønningene av den har det vært vesentlig å holde blikket rettet mot å skape mer og bedre speiding

og gjøre lederhverdagen enklere. I årsmeldingen gir vi deg oversikt over aktiviteter, prioriteringer,

strategiske valg og økonomi for perioden 2020 og 2021.

Speiderstyret. Foto: CF Salicath.

Overblikk
Det har vært en annerledes periode med speiding de siste to årene. Koronapandemien ga oss en

utfordrende tid for alle ledd i organisasjonen. De to årene har vært preget av en sterk vilje til å �nne gode,

kreative og alternative løsninger, nye måter å treffes på, og en stor og imponerende innsats fra speidere og
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ledere i hele organisasjonen. Vi har klart å opprettholde et speiderfellesskap gjennom lange måneder, og vi

har holdt ut med blikket rettet framover. Speidergrupper som det meste av tiden har hatt aktivitet har

opplevd økt pågang og medlemsvekst i 2020 og 2021. 

Kjønnsfordeling i medlemsmassen 

Rundt to tredjedeler av medlemmene våre er gutter. Forskjellen blir noe mindre med økende medlemsalder.

Kjønnsfordeling alle medlemmer
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Sommeren 2021 gjennomførte vi også verdens største og lengste landsleir: Rundt 7 500 speidere, rovere og

speiderledere sto på og lagde 135 Agenda-leirer fra nord til sør gjennom syv uker. Roverne �kk dessuten sin

helt egen leir på Tredalen, Slagplan. En sentral leirledelse, en iherdig stab som lagde leirprogram for alle, en

entusiastisk aktivitetspatrulje, en egen roverleirstab, en dyktig leirartist som reiste rundt og besøkte små

og større leirer, og alle de lokale leirkomiteene og stabene – alle sammen bidro solid til at det ble en

leirsommer full av herlige opplevelser.

Kjønnsfordeling medlemmer under 26 år

63
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Vi er lettet over at mulighetene til å møtes fysisk og til å kunne planlegge for større arrangementer er mye

bedre nå. Men vi tar med oss verdifulle erfaringer og ny kunnskap. Speiderbevegelsen står ikke stille. Vi

tilpasser oss samfunnsendringer underveis, både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Nye utfordringer står i

kø, spesielt knyttet til klima og internasjonalt samarbeid. Vi som vil være med og gjøre verden bedre, må

bidra med det vi kan, nemlig på gode måter å fortsette å utvikle mennesker til å ta aktivt ansvar for seg selv

og andre i tråd med innholdet i speiderløftet og speiderloven.

Landsleiren Agenda 2021

Antall deltakere på landsleiren: 157

Antall Agenda 2021-leirer: 451
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Takk for imponerende innsats! 

Hver uke bruker speiderledere og andre frivillige landet rundt �ere tusen dugnadstimer for at barn og unge

skal få oppleve speidereventyrene, vokse med oppgavene og utfordringene, og knytte varige vennskap

innenfor trygge rammer. I de siste to årene har det blitt enda tydeligere for oss alle hvor viktig det er at vi

tar godt vare på hverandre, ser hverandre og sier takk.

Speiderstyret vil takke alle som gjør en utrettelig og imponerende innsats for å tilby unge mennesker

utvikling og mestring gjennom speiding, også i tøffe tider. Uten våre mange engasjerte frivillige, ingen

speideraktivitet! Takk for alt du har bidratt med, enten du er speider, leder eller frivillig i en annen rolle.
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En takk fra en liten småspeider! Foto: Alexander Vestrum.

Om arbeidsplanen for 2020 og 2021 

For å kunne stykke opp forbundets langsiktige visjon og mål i håndterbare biter for organisasjonen, har

Speidertinget vedtatt en tilhørende arbeidsplan for to år av gangen. Arbeidsplanen for 2019 og 2020 ble

vedtatt på Speidertinget i 2018, mens arbeidsplanen for 2021 og 2022 ble vedtatt av det første digitale

Speidertinget høsten 2020.

Planen for 2020 har vært konsentrert om fem hovedtemaer:

Gruppe-, krets- og korpsutvikling

Ungt lederskap

Trygge og inkluderende møteplasser

Synlighet

Landsleir 2021

Planen for 2021 har �re hovedoverskrifter:
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Planen for 2021 har �re hovedoverskrifter:

Vi er synlige

Vi er mangfoldige og inkluderende

Vi blir �ere

Vi tar vare på de frivillige

Speiderstyret har fulgt opp arbeidet som gjøres innenfor hvert av temaene i de to årene.

Speiderstyrets beretning 2020
Gruppe-, krets- og korpsutvikling

Arbeidet med utvikling av grupper, kretser og korps har foregått i fortløpende, tett dialog med dem dette

arbeidet skal gagne. Det bygger på grundig kartlegging av hvilke behov som bør dekkes for å forenkle

speiderhverdagen for lederne og samtidig gi mer og bedre speiding. En rekke ulike verktøy og enkelt

tilgjengelig digitalt materiell er utviklet og lansert gjennom perioden.

Frifond 

Mange speidergrupper benytter seg av gode støtteordninger for å skaffe midler til aktivitet. Frifond er den

enkeltordningen som �est grupper nyter godt av.
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Mange speidergrupper benytter seg av gode støtteordninger for å skaffe midler til aktivitet. Frifond er den

enkeltordningen som �est grupper nyter godt av.

Da Norges speiderforbund i mars 2020 fulgte helsemyndighetenes råd om å legge fysiske speidermøter og

andre speiderarrangementer på is inntil videre, fulgte webinarer (primært for grupper, med praktisk

innhold for speiderhverdagen) og tematreff (for kretser og korps, mer langsiktig perspektiv) på nett i

kjølvannet. Hensikten var å støtte gruppene, kretsene og korpsene i en krevende fase. Leirbålsprat –

gjennomført av frivillige – har også bidratt til å dekke behovet for sosiale møteplasser.

Frifond-midler til grupper

3 302 200
Totalt beløp utdelt til 140 grupper i 2020

3 330 220
Totalt beløp utdelt til 140 grupper i 2021
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Nettarrangementene ble tatt godt imot og er videreført i hele perioden. Det er åpenbart at de fyller et

behov også i tider hvor fysiske møter igjen er mulig. Digital deltakelse åpner for �ere muligheter i

hverdagen til å få faglig påfyll, utveksle erfaringer og oppleve speiderfellesskapet, uten at reisetid og

reisekostnader står i veien. Forbundskontoret har i samarbeid med frivillige gjennomført en rekke

webinarer og tematreff i perioden. 

Det er lansert to gruppeoppdrag, aktivitetsopplegg for ledersamlinger i grupper, som kan gjennomføres

uten støtte fra kretsen, korpset eller fra forbundskontoret. Temaene er motivasjon og roller og

oppgavefordeling. Disse to omfatter noen av de viktigste forutsetningene for trivsel og utvikling i gruppa.

I samarbeid med en ekstern partner er det laget en serie tegne�lmer om temaer relevante for NSF.

Tegne�lmene kan brukes både til e-læring, ekstern synlighet og intern bevisstgjøring rundt speidingens

verdier og arbeidsmetoder.

TeamDesk fortsetter å testes som plattform for mottak og behandling av henvendelser til

forbundskontoret. Det er blitt jobbet videre med de nye hjelpesidene på speiding.no, Verktøykassa

(https://speiding.no/verktoykassa).  
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Ledertrenernes rolle 

En god diskusjon om ledertrenernes rolle for å fordele veiledningsarbeidet i organisasjonen er innledet i

perioden. Enkelte kretser har begynt å prøve ut alternative måter for ledertrenerne å jobbe på. Komite

speiding har en viktig rolle i arbeidet.

Styrket førstehjelpsopplæring 

Komite speiding har lagt vekt på å styrke førstehjelpsopplæringen, både i ledertreningen og i

speiderprogrammet. Programinnholdet er oppdatert. Dette ble fullført omtrent samtidig med at Sammen

redder vi liv-prosjektet ble avsluttet, våren 2020. Sammen redder vi liv er et samarbeidsprosjekt mellom

Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er å øke

samfunnets, også befolkningens, beredskap ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og andre alvorlige

skader som er tidskritiske.
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Nye digitale løsninger 

Tidlig i 2020 lanserte vi en ny og forbedret nettsideløsning for grupper, kretser og korps, samt en beta-

versjon av en egen speider-app hvor det er mulig for hver enkelt å se hva som er registrert i Min speiding på

ens egen pro�l, informasjon om egen enhet og  arrangementer.

Nettsideløsningen 

Behovet for en ny løsning var i forkant grundig kartlagt blant grupper, kretser og korps. Kontakt med

speiderforbund i �ere land, blant annet Finland, Frankrike og Sverige var et viktig steg i arbeidet. Vi landet

på et samarbeid med Scouterna i Sverige om utvikling av nettsidemaler. Løsningen ble i løpet av 2020 tatt i

bruk av 73 grupper og kretser/korps. 

Speider-appen 

Appen skal være et hjelpeverktøy i speiderhverdagen for speidere og ledere.  Den er foreløpig tilgjengelig

bare i betaversjon, eller testversjon, med begrenset funksjonalitet.

Medlemsbladet som kilde til påfyll for ledere 

Lederfaglig innhold i SPEIDEREN skal inspirere og utvikle hver enkelt leders forståelse for ulike temaer de

kan kjenne seg igjen i, som bruk av speidermetoden, utvikling av et godt ledermiljø, tilrettelegging av

overgangen mellom enhetene osv. Bladet brukes for å presentere både gruppeoppdrag og andre verktøy

som er resultatene av arbeidet med gruppe-, krets- og korpsutvikling. Alle bladene er tilgjengelig i

elektronisk versjon.

Ungt lederskap

Nasjonale patruljeførersamlinger gir verdifullt påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å dele

erfaringer for speidere i 12–15-årsalderen. Ambisjonen er at det også bidrar til at vi beholder �ere

medlemmer i overgangen mellom enhetene og til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper, også inn
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Nettsideløsningen 
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Høsten 2020 ble fordypningsmerket for rovere Demokrati godkjent. Merket skal motivere medlemmer i

aldersgruppa til å engasjere seg på ulike nivåer i organisasjonen, med særlig vekt på medbestemmelse

gjennom deltakelse på ting og ungt lederskap gjennom å ta på seg verv. 

Trygge og inkluderende møteplasser

Møteplass for ideer og inspirasjon på Facebook 

For å legge til rette for kontakt, dialog, inspirasjon og utveksling av ideer, spesielt i en utfordrende tid, ble

det tidlig i pandemien opprettet noen målrettede grupper på Facebook.

Det ene er en gruppe for alle speiderledere i forbundet, og gruppa �kk i løpet av et par døgn over 1 100

medlemmer og er godt brukt.

Det ble også opprettet en facebookgruppe for alle rovere og en for alle peffer og asser over 13 år, selv om vi

også bruker Instagram for å nå medlemmene i denne aldersgruppa.



Det �nnes både peffer og asser som er yngre, men Norges speiderforbund forholder seg til Facebooks

aldersgrense på 13 år. Det vil være voksne ressurspersoner med i gruppa for de yngste, for å fasilitere og

svare på spørsmål fra speiderne.

I tillegg er det i perioden opprettet en Facebook-gruppe for dem under 26 år med frivillig verv. Hensikten er

å samle unge med sentrale verv på nasjonalt, korps- og kretsnivå. Å være en del av et nettverk av personer

med samme type verv som en selv kan gjøre det tryggere å ta på seg et slikt ansvar. I denne gruppa kan

medlemmene støtte hverandre og utveksle erfaringer, for eksempel med hvordan en håndterer ulike

utfordringer en støter på.

Korona 

Det ble i de første ukene og månedene etter nedstengingen i mars 2020 brukt mye tid på tilpassede

aktivitetsforslag, samt  utarbeidelse og kontinuerlig oppdatering av nasjonale råd og sjekklister. I perioden

ble det delt forslag til aktivitetstips daglig, samt �ere artikler på Speiding.no med aktivitetstips tilpasset

smittevernsituasjonen. Forslagene og veiledning til gjennomføring omfattet, avhengig av smittesituasjonen

nasjonalt/lokalt, både digitale og fysiske aktiviteter. Alle grupper ble oppfordret til å holde aktiviteten i

gang, men det ble vektlagt at ressursene for å overholde regler knyttet til smittevern måtte være til stede. 
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Foto: John Harald Bondevik.

Hjemmeleir og Nærleir 

Med utgangspunkt i Vesterlen krets sin planlagte påskeaktivitet videreutviklet vi våren 2020 aktiviteten

Hjemmeleir, for å inspirere speiderne til å overnatte i hagen, i nærskogen, eller i stua – hjemme eller med en

venn. KFUK-KFUM-speiderne ble også invitert med i aktiviteten. Hjemmeleir ble støttet med

aktivitetsmidler fra Norsk Friluftsliv.

For å inspirere til aktivitet sommeren 2020, og bidra til å styrke opplevelsen av speiderfellesskap, ble

aktiviteten Nærleir satt i gang. Dette var et tillegg for de gruppene som allerede hadde planlagt aktivitet

den sommeren, eller som inspirasjon til dem som ikke hadde planlagt speideraktivitet. Aktiviteten ble

startet opp i slutten av juni med livesending av et “digitalt oppstartsleirbål”, og nærleir hadde også sin egen

sang “Til vi sees igjen”, laget av MinTrio, og TikTok-dans. Nærleir ble gjennomført fordelt over hele

sommerferien, og ble oppsummert med et digitalt leirbål rett før skolestart.
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venn. KFUK-KFUM-speiderne ble også invitert med i aktiviteten. Hjemmeleir ble støttet med

aktivitetsmidler fra Norsk Friluftsliv.

For å inspirere til aktivitet sommeren 2020, og bidra til å styrke opplevelsen av speiderfellesskap, ble

aktiviteten Nærleir satt i gang. Dette var et tillegg for de gruppene som allerede hadde planlagt aktivitet

den sommeren, eller som inspirasjon til dem som ikke hadde planlagt speideraktivitet. Aktiviteten ble

startet opp i slutten av juni med livesending av et “digitalt oppstartsleirbål”, og nærleir hadde også sin egen

sang “Til vi sees igjen”, laget av MinTrio, og TikTok-dans. Nærleir ble gjennomført fordelt over hele

sommerferien, og ble oppsummert med et digitalt leirbål rett før skolestart.

Krets- og korpsledersamlingen (KL-KS) ble gjennomført som en digital samling for første gang, men ikke

siste, i april 2020 med nærmere 70 deltakere.

JOTA-JOTI 

JOTA-JOTI er et arrangement som er enklere enn mange andre å tilpasse til en pandemisituasjon med

strenge smittevernregler. Allerede få uker etter at skoler og fritidsaktiviteter ble midlertidig stengt, kunne

speidere over hele verden delta på JOTI Special Edition 3.–5. april 2020, et nettarrangement som ga gode

muligheter for kontakt med andre speidere i en krevende og uvant situasjon. Norske speidere deltok også,

og medlemmer av JOTA-JOTI-komiteen i Norge sørget for god informasjon på norsk, slik at det ble enkelt,

morsomt og trygt for speiderne å være med. Et glimrende aktivitetstilbud for speidere som savnet de faste

aktivitetene sine og som hadde begrenset kontakt med andre i denne første fasen av pandemien, da de

�este var nødt til å holde seg hjemme!

JOTI-JOTI ble gjennomført høsten 2020, med noen begrensninger sammenliknet med vanlige år, og med

god støtte fra Nettverk for radiospeiding, JOTA-JOTI-komiteen/Norsk Radio Relæ Liga.   
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Roverfemkampen 

Prosjektgruppa for Roverfemkampen 2020 lyktes med på bare to uker å snu planleggingen fra felles

arrangement til lokal gjennomføring med digital kontakt mellom de enkelte lagene. Arrangementet ble

svært vellykket. Konklusjonen på evalueringen var at det er overraskende hvor lite som egentlig må til for at

et slikt alternativ skal bli en suksess. Roverstevnet ble gjennomført lokalt etter modell av Roverfemkampen.

Utover høsten 2020 ble det færre spørsmål etter spesi�kk informasjon, og det virker som om gruppene og

kretsene var blitt mer vant til å �nne ut av hvordan de skulle forholde seg til smitteveiledere og råd om

speideraktivitet. Våre nettsider ble oppdatert jevnlig, basert på innspill fra organisasjonen og informasjon

fra myndighetene. Mot slutten av 2020 ble det økt fokus på å heie på aktivitet, og forholde seg til de

eksisterende rammene.

Hjemmeleir kom i mange varianter våren 2020. Foto: Iselin Kanutte Gunnerrud.
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Styret er imponert over kreativiteten og engasjementet mange speidergrupper har vist i de mange

månedene etter at restriksjoner og smittevernregler ble innført. Den har vært helt nødvendig for at vi i dag

fortsatt har en så stor organisasjon.

De mest populære fordypningsmerkene

2020
Koloni: Bål

Flokk: Korona, Bål

Tropp: Korona, Bål

Roverlag: Korona, Juleglede

2021
Koloni: Kniv

Flokk: Kniv

Tropp: Livline

Roverlag: Demokrati

Speidersjefens topputmerkelse

Sti�nnere

| |

Vandrere

4  |8  |0  |0

Rovere

0  |0  |0  |0 16 | 19 | 9 | 16 10 | 15 | 26 | 12 4 | 8 | 0 | 10

Speidernes beredskap 

Ny nettverksgruppe kom på plass i Trøndelag i 2020 og hadde har etter hvert fått opp mot 50 medlemmer.

Det er i alt �re aktive grupper i nettverket – Sør-Øst, Agder, Sør-Vest og Trøndelag – med totalt ca. 315

aktive medlemmer, rundt 70 % er under 26 år.

 

Rovere fra Speidernes beredskap Trøndelag. Foto: Lars Røraas.
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Friluftslivskurs 

Nettverk for friluftsliv rakk å gjennomføre Fjellederkurset i februar som et av de siste arrangementene før

vårens nedstengning. I sommermånedene var det igjen mulig å arrangere aktiviteter for rovere og ledere,

og en �n padlesamling ble gjennomført i Østmarka. 

Beredskapsplan vedtatt 

Speiderstyret vedtok våren 2020 en beredskapsplan for Norges speiderforbund. Denne gjelder for alle

organisasjonsledd.

Norges speiderforbunds overordnede beredskapsplan skal sikre at organisasjonen både forebygger og 

håndterer uønskede hendelser, spesielt ulykker, på små og større arrangementer  på en best mulig måte.

Alle som har roller i håndteringen av beredskapssituasjoner skal være kjent med sitt ansvar og sine

oppgaver, og beredskapsplanen er utgangspunkt for å utarbeide tiltakskort for de enkelte arrangementene.

Synlighet

Da koronaviruset kom 

Fra midten av mars og ut april 2020 ble alle fysiske speidermøter og -turer avlyst. Norges speiderforbunds

respons på smitteøkningen var i tråd med myndighetenes anbefalinger. 

Det ble utarbeidet �ere pressemeldinger til bruk for gruppene og det var �ere eksempler på dekning både i

radio og aviser om Hjemmeleir. Hvor speiderne snudde seg rundt og hadde aktivitet via skjerm og

hjemmespeiding. Det var også mye oppmerksomhet  om koronamerket: Komité speiding jobbet raskt og

lagde merker etter forslag fra ledere i Facebook-gruppa Speiderledere i Norges speiderforbund. 

Vi står sammen, vi er beredt og viser at vi kan snu oss og agere raskt på en omskiftelig hverdag.

Imponerende innsats fra veldig mange! Initiativ, delingsiver, engasjement og positivitet har lyst ut av de

kanalene vi har og har oppretta. Tips til hvordan fortsatt drive speiding har blitt delt fra forbundskontoret

og mellom speiderledere. 
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Det er i alt �re aktive grupper i nettverket – Sør-Øst, Agder, Sør-Vest og Trøndelag – med totalt ca. 315

aktive medlemmer, rundt 70 % er under 26 år.

 

Rovere fra Speidernes beredskap Trøndelag. Foto: Lars Røraas.

16  |19  |10
|15

2018 2019 2020 2021



Friluftslivskurs 

Nettverk for friluftsliv rakk å gjennomføre Fjellederkurset i februar som et av de siste arrangementene før

vårens nedstengning. I sommermånedene var det igjen mulig å arrangere aktiviteter for rovere og ledere,

og en �n padlesamling ble gjennomført i Østmarka. 

Beredskapsplan vedtatt 

Speiderstyret vedtok våren 2020 en beredskapsplan for Norges speiderforbund. Denne gjelder for alle

organisasjonsledd.

Norges speiderforbunds overordnede beredskapsplan skal sikre at organisasjonen både forebygger og 

håndterer uønskede hendelser, spesielt ulykker, på små og større arrangementer  på en best mulig måte.

Alle som har roller i håndteringen av beredskapssituasjoner skal være kjent med sitt ansvar og sine

oppgaver, og beredskapsplanen er utgangspunkt for å utarbeide tiltakskort for de enkelte arrangementene.

Synlighet

Da koronaviruset kom 

Fra midten av mars og ut april 2020 ble alle fysiske speidermøter og -turer avlyst. Norges speiderforbunds

respons på smitteøkningen var i tråd med myndighetenes anbefalinger. 

Det ble utarbeidet �ere pressemeldinger til bruk for gruppene og det var �ere eksempler på dekning både i

radio og aviser om Hjemmeleir. Hvor speiderne snudde seg rundt og hadde aktivitet via skjerm og

hjemmespeiding. Det var også mye oppmerksomhet  om koronamerket: Komité speiding jobbet raskt og

lagde merker etter forslag fra ledere i Facebook-gruppa Speiderledere i Norges speiderforbund. 

Vi står sammen, vi er beredt og viser at vi kan snu oss og agere raskt på en omskiftelig hverdag.

Imponerende innsats fra veldig mange! Initiativ, delingsiver, engasjement og positivitet har lyst ut av de

kanalene vi har og har oppretta. Tips til hvordan fortsatt drive speiding har blitt delt fra forbundskontoret

og mellom speiderledere. 

Foto: Julie Rosseland.

En god tørn 

Speiderstyret oppfordret i mars 2020 speidergruppene som hadde mulighet til også å gjøre en god tørn for

lokalsamfunnet sitt: “Vi speidere er vant til å lede og koordinere og �nne løsninger. Vi bryr oss og er beredt

når det trengs, det er verdifullt nå.”

Nettverk for kommunikasjon har bidratt solid, både i forbindelse med koronaaktiviteter og nasjonale

arrangementer, spesielt landsleiren Agenda, men også for å spre kjennskap til og bygge engasjement for

bl.a. speiderskjerfdagen/Hjemmeleir. Heldigitale KL/KS-samlinger og et heldigitalt Speiderting 2020 gikk

som smurt, takket være stor innsats fra blant andre Nettverk for Kommunikasjon. 

Landsleir 2021
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Landsleir 2021

Høsten 2020 besluttet Speiderstyret å avslutte planleggingen og avlyse landsleiren i Indre Østfold 2021,

siden det ikke var realistisk å planlegge for gjennomføring av en slik leir. Den opprinnelige leirkomiteen

hadde gjort en svært god jobb med å legge grunnlag for alternativ gjennomføring, men ønsket ikke å

fortsette arbeidet. Landsleirkomiteen ble høsten 2021 etterfulgt av en ny leirsjef og viseleirsjef som satte

sammen en patrulje som jobbet med planlegging av mange små Agendaleirer med bl.a. felles uttrykk, felles

program og leirartist. Det opprinnelige Agenda-konseptet ble beholdt og tematikken var tett knyttet til

FNs  bærekraftsmål. Det ble også lagt opp til en egen, nasjonal roverleir i tre “etapper” på Tredalen leirsted.  

Internasjonal aktivitet 

Norge har sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomité ut 2021. Begge de norske speiderforbundene har

gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf) vært engasjert i planleggingen av Nordisk speiderkonferanse.

Spfs ambisjon er å styrke det nordiske samarbeidet i sekretariatsperioden. Konferansen skulle opprinnelig

arrangeres i Drammen, men planene måtte endres på grunn av smittevernrestriksjoner.

Norges speiderforbunds bistandssamarbeid med Liberian Girl Guides Association i Liberia er videreført i

2020. Samarbeidet startet i 2012, og vi bidrar i ledertreningen og til å bygge opp og styrke organisasjonen.

På grunn av pandemien har vi ikke kunnet besøke speiderne der siden 2019. Samarbeidet �nansieres delvis

av Norad, delvis av inntektene fra Speideraksjonen.



Speidere i Liberia ønsker speidere fra NSF velkommen i 2019. Foto: Liberian Girl Guide Association.

Speideraksjonen ble gjennomført i april, selv om Norge var “stengt ned” i denne perioden. Deltakelsen og

resultatet av aksjonen ble kraftig påvirket av dette, selv om gruppene som deltok klarte å �nne nye, gode

smittevernvennlige måter å aksjonere på. 

Innsamlede midler til Speideraksjonen
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Internasjonal komite hadde gjennom hele pandemiperioden et månedlig digitalt møte. Komiteen la blant

annet planer for hvordan landsleiren Agenda kunne brukes til internasjonalt fokus. Disse ble naturlig nok

skrinlagt.

Komiteen har i tillegg jobbet sammen med KFUK-KFUM-speidernes Internasjonale Utvalg for å utvikle et

samarbeid.   

Internasjonal komite 2020/2021: 

Anne Margrethe Himle (leder) 

Morten Kolbu 

Freja Dohrn Ellefsen 

Andreas Nornes 

Lasse Magnussen Løvgren   

Erik Steinsbu Wasberg 

 

Speidere fra 1. Heistad gjør en skikkelig koronainnsats. Foto: Britt E. Storhaug.

Speiderstyrets beretning 2021
Vi er synlige

Gjennom 2021 har vi forberedt Frivillighetens år 2022. Aktiviteter og synlighet på Speidernes dag 23. april i

samarbeid med KFUK-KFUM-speiderne er en av hovedsatsingene, men ambisjonene er å løfte fram

frivilligheten i speideren gjennom hele året. En ansatt prosjektkoordinator og en prosjektgruppe som

består av frivillige er i førersetet for planlegging og koordinering, mens de �este aktivitetene gjennomføres

lokalt.

Reklame�lmen “Jeg er leder fordi ...” er ferdigstilt og spredd som betalt annonsering i sosiale medier. 

I 2020 og 2021 har to rovere hatt som sommerjobb å skape synlighet på ulike �ater internt/eksternt

knyttet til sommerens speideraktiviteter.

Arendalsuka 2020 ble avlyst på grunn av smittesituasjonen, men i 2021 var Norges speiderforbund igjen på

plass i Arendal, med Havbraatt som sentral base og en delegasjon som besto av speiderstyremedlemmer og

rovere. Vi arrangerte en panelsamtale om merverdien av deltakelse i fritidsaktiviteter i frivillige
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Arendalsuka 2020 ble avlyst på grunn av smittesituasjonen, men i 2021 var Norges speiderforbund igjen på

plass i Arendal, med Havbraatt som sentral base og en delegasjon som besto av speiderstyremedlemmer og

rovere. Vi arrangerte en panelsamtale om merverdien av deltakelse i fritidsaktiviteter i frivillige

organisasjoner. Denne ble streamet fra Havbraatt, og både politikere fra Venstre, Fremskrittspartiet og

Arbeiderpartiet, samt styreleder for LNU, Isa Malene Isene, deltok.

Panelsamtale ombord på Havbraatt under Arendalsuka 2021. Foto: Abdi Said.

Lang landsleirsommer 

Landsleiren Agenda 2021, inkludert roverleiren Slagplan på Tredalen leirsted, ble en stor suksess: Over 7

500 speidere, rovere, ledere og stab gjennomførte ca. 135 leirer fordelt over “hele landet” og hele

sommerferien. En omreisende, entusiastisk aktivitetspatrulje og leirartist Sigrid Nordby, som holdt konsert

på små og større leirer, bidro til opplevelsen av et leirfellesskap. Verdens lengste landsleir ble åpnet og

avsluttet med felles leirbål som ble streamet til alle som ville se på, takket være godt håndverk fra Nettverk

for kommunikasjon. Stikkordene bærekraft, samfunnsengasjement, vennskap og friluftsliv var helt fra

starten sentrale i utviklingen av leirkonseptet og fortsatte å være det selv om leiren ble gjennomført spredt

over hele landet. Leiren hadde felles konsept, navn, pro�lartikler og program og meny man kunne velge fra.
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Foto: Åkra speidergruppe.

Flere engasjerte medlemmer av ScoutLink bygget opp og la til rette for digital landsleir i Minecraft under

Agenda. Et populært tilbud som �ere speidergrupper benyttet seg av og hvor de bygget sitt

drømmeleirområde ved hjelp av digitale byggeklosser. Også Nettverk for friluftsliv bidro til leirsommerens

aktivitetstilbud ved å holde emnekurs kano for roverne under hver av de tre leirukene på Slagplan.

Speiderpreg på kommunikasjon fra andre avsendere 

Vi har bidratt i Norsk friluftslivs arbeid for å gjøre kunnskap knyttet til allemannsretten og sporløs ferdsel

bedre kjent i befolkningen. Speider Ragnhild (12) fra Longship speidergruppe i Oslo har vært en topp

representant for speideren i to slike kampanje�lmer så langt.

I NRK Super-serien “Eg går på” er en speider fra Nordfjordeid speidergruppe hovedperson i en av episodene

høsten 2021. Kamerateamet fra NRK var med da Inger Johanne er på overnattingstur for første gang

sammen med andre speidere og ledere. Resultatet er en ca. 10 minutter lang �lm som viser hvor gøy det er å

gå på speideren!  
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Salaby er et læringsverktøy for 5.–7. klasse som Frivillighet Norge samarbeider med Gyldendal om. Norges

speiderforbund er med i utgaven som ble lansert i desember 2021, hvor ulike fritidsaktiviteter og

organisasjoner blir presentert.    

Speiderne fra NRK-serien "Eg går på ..." under opptakene. Foto: Petter Sødermann.

SPEIDEREN-innhold til �ere 

Et samarbeid med Hyttemagasinet (opplag: ca. 100 000, løssalg og abonnement) ble innledet i starten av

2021. Artikler fra SPEIDEREN, med blant annet temaene friluftsliv, leir, turmat, gjenbruk, lek og moro har

stått på trykk i alle årets tolv utgaver. 

Speiderva�er 

Norges speiderforbund har bidratt med 10 sider med tekst og bilder til Den store vaffelboka som ble gitt ut

høsten 2021 og som er tilgjengelig i bokhandelen. Boka er både en oppskriftsbok og en hyllest til frivillig

innsats. Flere organisasjoner blir presentert i boka.
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Fra Den Store Vaffelboka. Foto: Alexander Vestrum.

Fredsprisnominert  

Den internasjonale speiderbevegelsen ble i 2021 foreslått som kandidat til Nobels fredspris av daværende

stortingsrepresentant og tidligere speidersjef Solveig Schytz. Dette ga noe ekstern medieoppmerksomhet

og bidro til intern stolthet. 

Vi er mangfoldige og inkluderende

Det aller ferskeste nettverket i Norges speiderforbund består av speidere med interesse for temaer

innenfor mangfold og skal, kort fortalt, jobbe for å få en sammensetning i speideren som bedre speiler

befolkningen. Ved å få inn speidere og speiderledere med en annen bakgrunn, får vi mye spennende og

allsidig kompetanse. Speiderstyret vedtok mandat for nettverket i 2020. 

Vi informerer om nettverket i mange ulike sammenhenger, som på KL-KS og Speidertinget, og inviterer også

til å delta i nettverksarbeidet. Det skal være en lav terskel for å bli med, som i de øvrige nettverkene.



Speiderstyret signerte våren 2020 Frivillighet Norges Mangfoldsplakat som blant annet består av ulike

verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner. En arbeidsgruppe for

kartlegging av barrierer innen mangfold og inkludering i organisasjonen ble oppnevnt av Speiderstyret i

slutten av 2021.

I tillegg til Frivillig.no, som mange grupper allerede bruker for rekruttering av ledere og frivillige, er

Ungfritid.no tatt i bruk i organisasjonen for å spre informasjon om lokale speidertilbud for barn og unge. En

rekke speidergrupper og -kretser fordelt over hele landet har tatt denne nye fritidsportalen for barn og

unge i bruk.

Foto: Tonje Otnes.

Vi deltar på møter og arrangementer i ressursgruppa Inkludering på topp. Målet er å identi�sere og peke på

utfordringene i frivillig sektor. Ressursgruppa jobber med å �nne og dele løsninger og verktøy for hvordan

organisasjonene kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. En kartlegging som



Frivillighet Norge har gjennomført viser at det er langt igjen før ansatte og tillitsvalgte i frivillige

organisasjoner kan sies å representere befolkningen, noe som også gjelder Norges speiderforbund.

Norsk friluftslivs prosjekt Flerkulturelt friluftsliv er en tilsvarende arena vi deltar på for å øke kunnskapen

vår og utveksle erfaringer slik at vi kan inkludere �erkulturelle på en best mulig måte.

Vi blir �ere

Den spesielle situasjonen de to siste årene har hatt vesentlig betydning for aktiviteten i og rekrutteringen

til speidergruppene. Det er nokså store variasjoner, ikke minst geogra�sk, i hvordan gruppene har måttet

håndtere og forholde seg til smittevernregler i tiden etter den mest omfattende nedlukkingen i starten av

pandemien. Også for den enkelte speider og speiderleder har personlige rammer spilt en stor rolle med

hensyn til mulighetene for å drive aktivitet gjennom hele pandemiperioden. 

Fordelingen mellom aldersgruppene var den samme i 2020 og i 2021.

Grupper som har klart å opprettholde et tilbud til sine enheter gjennom 2020 og 2021 har i mange tilfeller

opplevd medlemsvekst. Speideren har i større grad enn mange andre tilbud til barn og unge kunnet

fortsette sin aktivitet fordi det var mulig å legge opp til utemøter i perioder da inneaktivitet ikke var

tilrådelig. 

Interessen for friluftsliv har generelt økt i befolkningen i perioden. Hvorvidt vi har lykkes med å dra veksler

på den, avhenger i stor grad av hvordan vi har hatt suksess med å støtte gruppene gjennom koronatiden,

med råd og tips til aktiviteter, motivasjon og smittevern i forbindelse med pandemien og hvordan gruppene

Aldersfordeling i medlemsmassen 2021
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har klart å drive speiderarbeidet de siste to årene.   

Flere friluftsskoler 

Stadig �ere speidergrupper arrangerer friluftsskoler i feriene gjennom året. Slik får barn som hittil ikke er

med i speideren en smakebit av ulike speideraktiviteter og blir kanskje motivert til å bli med i en lokal

gruppe. Friluftsskolene er i tillegg en god mulighet for sommerjobb for rovere.
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Vi tar vare på de frivillige

Webinarer og andre nettarrangementer om varierte og relevante temaer for speiderledere har jevnlig vært

på programmet i perioden, supplert med digitale leirbål for ledere og egne slike for rovere. Opprinnelig

erstattet de fysiske arrangementer i den perioden det ikke var tilrådelig/tillatt å samles på vanlig vis. I den

senere tiden har nettarrangementene blitt et nyttig supplement og er kommet for å bli. 

Friluftsskolene

2018

12 friluftsskoler

13 deltakere

2019

0 friluftsskoler

0 deltakere

2020

0 friluftsskoler

0 deltakere

2021

0 friluftsskoler

0 deltakere

2018 
12 friluftsskoler
231 deltakere

2019
13 friluftsskoler
264 deltakere

2020
16 friluftsskoler
351 deltakere

2021
19 friluftsskoler
405 deltakere



Verktøykassa ble lansert i 2021. Den er en brukervennlig måte å samle digitale verktøy og nyttig

informasjon for ledere på. Hensikten er en bedre og enklere speiderhverdag for hver enkelt og for grupper,

kretser og korps. Gruppeoppdrag om motivasjon og om roller / fordeling av oppgaver, samt ulike typer

fagstoff om speiderledelse/gruppeledelse publisert i �ere kanaler er eksempler på nye hjelpemidler fra

perioden. Se nærmere omtale under Gruppe- og krets- og korpsutvikling i beretningen for året 2020.  

Gruppene har fått tilbud om støtte og hjelp til gjennomføring av digitale gruppeting i koronaperioden. Det

er gjennomført et webinar om gruppeting som en viktig demokratisk og strategisk arena.

God respons på dialogmøter med kretsene og korpsene 

Det er gjennomført dialogmøter med rundt halvparten av kretsene og korpsene i løpet av året.

Dialogmøtene er et konkret resultat av arbeidet med gruppe-, krets og korpsutvikling. I overgangen fra

prosjekt til drift erfarte vi at den mest effektive og beste måten å nå gruppene på, er nettopp gjennom

krets- og korpsleddet.

Et dialogmøte ledes av forbundskontoret, og Speiderstyret er også representert, men dette er kretsens

eller korpsets eget møte. Hensikten er å sikre at kretser og korps har oppmerksomheten rettet mot

gruppene. Prioriteringer, støtte, ideutveksling og styrking av samarbeidet er viktige stikkord. Responsen

har vært svært god, og det er ønske fra kretser og korps om å fortsette med slike møter.

Speiderlederloggen 

Arbeidet med Speiderlederloggen startet i 2021. Komite speiding etablerte en arbeidsgruppe som skal

utarbeide denne, og målet er å få et godt supplement til trinnkursene i ledertreningen og som kan brukes i

egen gruppe. Arbeidsgruppas leder engasjerer ressurspersoner etter behov.

Komite speiding 2020/2021: 

Andreas Bjørndalen (leder) 

Roy Arild Rugsveen 

Anders Nordby 

Arnt J. Øvreness 

Benjamin Andersen 

Ingeborg Kolstad 

Karin Ljungreen 

Susanne Grønner (til høsten 2021)

Innspill til regjeringen om trygge møteplasser for barn og unge 

Norges speiderforbund ga i starten av 2021 innspill til regjeringen i høringsrunden om nasjonal

handlingsplan for FNs bærekraftsmål og vektla å sikre gode, trygge møteplasser og fremme god psykisk

helse: “Ungdomsorganisasjoner kan være en av disse møteplassene for barn og unge, og andre frivillige



organisasjoner kan ha samme rolle for voksne. Ungdomsorganisasjoner kan tilby en møteplass uten

rusmidler, der unge får oppleve mestring uten prestasjonspress, og der de får utvikle seg selv og være seg

selv.” heter det i innspillet. 

Foto: Mads Ankarstrand.

Internasjonal aktivitet 

Nordisk speiderkonferanse ble gjennomført digitalt våren 2021 og ble en suksess! Beslutningen om digital

konferanse ble tatt tidlig i 2021. Over 140 deltakere deltok i 40 ulike workshops i løpet av

konferansehelgen. Det digitale møtestedet Gather.town fungerte godt til dette formålet og gjorde det

lettere for deltakerne å interagere.

I år var det verdenskonferanse for både WAGGGS og WOSM, de internasjonale speiderforbundene, og de

norske speiderne stilte med delegasjoner på begge konferansene. I forkant av WOSM-konferansen

arrangeres det et Youth Forum, også der deltok norske rovere. Alle konferansene foregikk digitalt, noe

speiderne er blitt godt vant til. Særlig Youth Forum er en god arena for erfaring med internasjonalt

demokratiarbeid.



Internasjonal komite har jobbet med å videreutvikle det nordiske samarbeidet mellom International Teams.

Oppstartsmøtet ble avholdt dette året. Komiteen har diskutert og gitt tilbakemelding på saker som skulle

diskuteres på verdenskonferansene, samt svart på høringsutkast fra Speiderstyret.

I tillegg til bistandssamarbeidet med Liberia har Norges speiderforbund startet et samarbeid med to

forbund i Zambia, Girl Guide Association Zambia (GGZA) og Zambia Scout Association (ZSA).  Fra 2021 har

vi et felles prosjekt som handler om å bygge opp de to forbundenes kapasitet: sammen styrker vi

speiderforbundene i Zambia, slik at de kan tilby speiding av høy kvalitet og nå �ere. Samarbeidet med de

speiderforbundene i Zambia �nansieres delvis av Norad, delvis av inntektene fra Speideraksjonen. 

Speidere og leder i Kitwe, Zambia. Foto Zambia Scout Association.

Speideraksjonen 2021 ble gjennomført med de begrensningene som pandemien innebærer. Det er lagt ned

mye arbeid fra kontoret for å legge til rette for ulike måter å ha aksjonen på. Det ble ikke gjennomført noen

feltreise i forkant av aksjonen. Oppslutningen om aksjonen ble også i år betydelig lavere enn i et normalt år.

Vi ser framover 

Det er mye bra som skal skje de neste årene. I løpet av 2021 har det blitt avgjort at speiderne i Norge skal

være vertskap for tusenvis av rovere som deltar på Roverway 2024. De to forbundene søkte gjennom



Speidernes fellesorganisasjon om å få arrangementet. Rovere fra begge forbund la ned mye arbeid i

søknaden for å nå helt til topps blant søkerne. Foreløpig tidspunkt for Roverway er fra 22. juli til 1. august

2024. Deltakerne skal reise på forskjellige turer rundt i Norge og fellesdelen av arrangementet legges til

stavangerområdet.

Gøy på landsleir! Foto: Aktivitetspatruljen.

På tampen av 2021 ble det også fattet vedtak om den aller første felles landsleiren for KFUK-KFUM-

speiderne og Norges speiderforbund! Styrene i begge forbund ble enige om en grunnleggende ramme for

leiren, som skal foregå sommeren 2025, og har vedtatt å starte planleggingen. Den første felles

roverfemkampen ble gjennomført høsten 2021, og den er et godt og inspirerende eksempel på at det gode

samarbeidet med KFUK-KFUM-speiderne er i stadig utvikling.    

Om forbundskontoret 

Forbundskontoret er Norges speiderforbunds sekretariat, og holder til i St. Olavs gate 25 i

Oslo. Forbundskontoret koordinerer og ivaretar den daglige driften, støtter speidergrupper,

kretser og korps, nasjonale styrer og komiteer, arbeidsgrupper og prosjektgrupper i deres



oppgaver. En viktig jobb forbundskontoret bidrar med er erfaringsoverføring og faglig 

kunnskap i planleggingen og gjennomføringen av arrangementer og prosjekter. Det har i 

perioden vært 10,4 faste årsverk på kontoret, fordelt på 11 stillinger, samt tre 

prosjektstillinger. Ny generalsekretær, Stine Schultz Heireng, ble ansatt i mai 2021, etter en 

overgangsperiode på et halvt år hvor avdelingsleder for administrasjon, Brede Udahl, også 

hadde rollen som konstituert generalsekretær.

Ansatte ved forbundskontoret: 

Stine Schultz Heireng (fra 1.8.2021) 

Brede Udahl 

Birgit Helene Torsæter 

Ingrid Stene Kvist 

Tom Lantz 

Line Aas Mjøster 

Kirvil Kaasa 

Ksenia Sazonova 

Venusia Vinciguerra 

Lykke Juhler

Caroline Hop (til 28.2.2020) 

Erling Husby (til 1.7.2020) 

Knut Harald Ulland (til 1.11.2020) 

Geir Storli Jensen (til 31.12.2020) 

Bodil Tærud Day (til 30.01.2021)

Oda Emilie Larsen (fra 01.02.2021)

Abdi Said (fra 15.03.2021)

Hilde Haldorhamn (fra 1.8.2021) 

Katinka Rosbach (fra 9.8. 2021) 

Caroline Leborg (til 31.8. 2021)

Om forbundets eiendommer 

Eiendomskomiteens ansvarsområde er å sørge for utvikling og god forvaltning av 

forbundets eiendommer. Hver eiendom har en driftsleder som har ansvar for vedlikehold og 

mindre oppgraderinger på eiendommene.

Forbundskontoret står for utleie av Tredalen, Solstølen og S/S Havbraatt gjennom eget 

bookingsystem. Bruken av eiendommene har i perioder vært moderat og preget av 

koronarestriksjoner.



Det har i perioden blitt jobbet mye med å �nne løsninger for veirett og parkering på Tredalen i

tråd med den vedtatte reguleringsplanen. Tredalen hadde åtte sommerleiruker på rad i

forbindelse med landsleir Agenda 2021. Roverlandsleiren Slagplan hadde god deltakelse

fordelt på tre uker. Leirkomiteene, spesielt for Slagplan var i tett dialog med

eiendomskomiteen i forkant og det ble gjort en del praktiske og nødvendige tilpasninger som

økt kapasitet på strøm, vann, toaletter, renovasjon og parkering. Evalueringen i etterkant ga

mange nyttige innspill til videre tilrettelegging på leirstedet.

Solstølen har fått nye vinduer, og er beiset. Hytta og området egner seg spesielt godt for

trening i fjellfriluftsliv for speidere og ledere. 

Havbraatt har vært brukt til åpne tokt og utleie, og belegget har vært godt, spesielt i

forbindelse med oppdrag for landsleiren Agenda 2021. I perioden har Havbraatt hatt tilhold i

og vært i vinteropplag i Oslo og Sandnes.

Leikvinjar i Buskerud er forvaltet gjennom en forlenget leieavtale med Vestmarka krets og

Øvre Buskerud krets. Det er dialog mellom kretsene og eiendomskomiteen om Leikvinjars

fremtid. 

Eiendommen Dronningen i Viken har ikke vært i organisert bruk i perioden. Den opprinnelige

hytta er revet, men reguleringsplanen gir muligheter for å bygge ny hytte.

Eiendomsstyret/eiendomskomiteen 2020–2021: 

Karen Johanne Strømstad (leder) 

Erik Bodahl-Johansen 

Harald Schytz 

Anne Sjømæling 

Petter Nic Andersen 

Driftsleder Tredalen: Christian Pahle 

Driftsleder Solstølen: Svein Otto Aure 

Reder Havbraatt: Bjørn Einar Jensen



Leirartist Sigrid under avslutningsleirbålet på Tredalen for landsleiren Agenda 2021. Foto: Mads

Ankarstrand. 

Om Speider-sport AS 

Speider-sport AS har, siden driften ble tatt inn i eget hus i 2012, hatt økende omsetning, og er

nå godt etablert som en effektiv nettbutikk med speiderartikler og aktuelt utstyr for friluftsliv.

Butikken markedsfører produkter og tjenester i hovedsak gjennom en nær og personlig tone i

sosiale medier og gjennom egne kataloger. Butikken har vært representert på større

arrangementer som NM i speiding i perioden. Fra 2020 har Speider-sport også tatt over

driften av DNT-butikken og 4H-butikken, dette har skapt stor omsetning og en solid grunnlag

for god drift.

Speider-sport har i perioden hatt fem ansatte, i tillegg til at selskapet benytter ekstrahjelp i

travle perioder. 

Ved inngangen til 2016 tok butikken initiativet til Speider-sport fondet som bidrar med utstyr

til speidere som ikke har så mye å rutte med. Fondet er per utgangen av 2021 på ca. kr 40 000.



Omsetningen totalt i 2020 var på kr 34,2 millioner og kr 53,7 millioner i 2021. Speider-sport 

AS tilførte Norges speiderforbund royalty på ca. kr 1,6 millioner i 2020 og kr 2,3 millioner i 

2021. I tillegg ble selskapets egenkapital styrket slik at egenkapitalen utgjør ca. kr 6,3 

millioner per 31.12.2021. Årsresultat etter royalty var i 2020 kr 978 000 kr, i 2021 var 

tilsvarende tall kr 2,9 millioner. Det ble også vedtatt å utbetale utbytte på kr 2 millioner for 

2021. Selskapet forventes å gi betydelige tilskudd til NSF også i årene som kommer.

Ansatte i Speider-sport AS: 

Svein Otto Aure (daglig leder) 

Iver Gjendem (markedssjef) 

Bente Christensen (designer) 

Annhild Furfjord (marked/kundeservice) 

Caroline Løken (lager) 

Deltidshjelp (lager) 

Speider-sport AS’ styre 2020: 

Peik Næsje (styrets leder) 

Morten Nygård 

Peer-Johan Ødegaard 

Hans Eide 

Rebecca Snekkenes

Speider-sport AS’ styre 2021:  

Peik Næsje (styrets leder) 

Ane Nørstebø Laache 

Rebecca Snekkenes 

Morten Nygård 

Hans Eide

Driftsregnskap 2020 med budsjett
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Kommentarer til regnskapet for 2020
Aktivitetsregnskapet for 2020 viser et resultat på kr 305 228. I resultatet ligger en

verdiøkning av verdipapirer med kr 503 446.

Driftsresultatet er på kr 2 647 946 før avskrivninger, som er på kr 868 247.  

Det var for 2020 budsjettert med et driftsresultat på kr 30 000 før avskrivninger. Strategiske

midler og arrangementer er holdt utenfor.

1. Royalty og annonseinntekter

Speider-sport AS betalte kr 1 200 000 i royalty i 2020, mot budsjettert kr 500 000. Royaltyen

beregnes av omsetningen til Speider-sport. Inntekt på annonser i medlemsbladet “Speideren”

er kr 69 500.

2. Medlemskontingent 

Det ble i 2020 innbetalt kr 6 515 795 i medlemskontingenter, kr 784 205 under budsjett.

Medlemsinntekter på kr 100 160 er egenandelen til korps og kretser som deltok på Speider-

og Roverforum 2020.

3. Nasjonal grunnstøtte 

I 2020 �kk vi tildelt kr 4 397 178 i nasjonal grunnstøtte, kr 597 178 høyere enn budsjettert.

4. Offentlige tilskudd og refusjoner 

I 2020 mottok vi kr 3 372 507 i støtte og tilskudd, hvorav kr 1 085 949 er

momskompensasjon,internasjonal grunnstøtte på kr 425 564 og Kulturdepartementets

støtteordning for bortfall av inntekter ifm Covid på kr 410 417 . Øvrige tilskudd er fra LNU,

Norad m.�.

5. Leieinntekter 

Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr

149 960 i 2020.
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6. Andre driftsinntekter 

Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider.

7. Lønnskostnader 

Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 6 951 625.

Det var budsjettert med kr 7 420 000. Avviket skyldes endringer i ansattressurser.

8. Lokaler 

Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2020 på kr 1 210 796,

lik som budsjett.

9. Andre driftskostnader 

I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet,

speiding.no, hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av

medlemsbladet Speideren.

10. Reise og opphold 

Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk, samt

Speidertinget og KL-KS.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 

Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (16 800), LNU (17 900),

Norsk Friluftsliv (47 400), Europa- og verdenskontingenter til WAGGGS (61 918), WOSM

(142 850) samt andre organisasjoner som vi er tilsluttet. 

Her føres også kurs- og deltakeravgifter til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på

internasjonale kurs og konferanser. Dette er kostnader det var budsjettert for, men som på

grunn av pandemien ikke ble gjennomført.

12. Forsikringer 

Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og

ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer».

13. Finansinntekter og -kostnader 

Renteinntekter og bankgebyrer.



14. Avskrivninger 

Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 868 247. Dette fordeler seg på

kontormaskiner osv. kr 104 500, kontorlokaler kr 171 000, medlemssystemet kr 400 758,

nettsideløsning for grupper/kretser kr 91 989, og nettsidene speiding.no/blispeider.no kr 100

000.

15. Strategiske tiltak 

Det ble brukt kr 1 417 756 av de strategiske midlene, fordelt slik:

Gruppe- og kretsutvikling kr 777 394

Ungt lederskap kr 67 238

Trygge og inkluderende møteplasser kr 75 000

Synlighet kr 498 124

16. Arrangementer 

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både

inntekter og utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 222 286. Dette skyldes at vi har søkt

støtte fra eksterne – for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø,

Justisdepartementet, Gjensidigestiftelsen m.�. og mottatt ca. 4,7 millioner. 

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2020 var på kr 378 770. Innsamlet beløp ble overført

til Speideraksjonen 2021, og gjort opp der.

Bistandsstøtte til speiderforbundet (WAGGGS) i Liberia var kr 440 000 i 2020. 80% av

støttebeløpet er fra NORAD, resterende 20% kommer fra Speideraksjonen. 

17. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer 

Totale leieinntekter i 2020 på forbundets eiendommer var kr 147 250 (Tredalen kr 86 200,

Solstølen kr 28 650 og Havbraatt kr 32 400). I tillegg ble det solgt en motorbåt fra Tredalen,

som er inntektsført med kr 95 070. Totale driftskostnader var på kr 792 955. 

Dette gir et negativt driftsresultat på kr 550 636. Dette skyldes i hovedsak utbedringer på

Solstølen (nye vinduer) som vi får støtte for gjennom Sparebankstiftelsen i 2021.

Avskrivning for eiendommene var i 2020 på totalt kr 232 400 og fordeler seg med kr 100 900

på Tredalen, kr 26 200 på Solstølen, kr 75 300 på Havbraatt og kr 30 000 på bookingsystemet.



Etter salget av Ingelsrud, Sverveli og Stornes ble det i 2013 og 2017 avsatt 9,4 millioner til

eiendommer. Av de 9,4 millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av

forbundets eiendommer. Det har per 31.12.2020 blitt investert kr 3 millioner til

oppgraderinger av Tredalen og Solstølen. 

18. Verdipapirer 

Endring på verdien av forbundets verdipapirer.

Revisors beretning 2020
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Kommentarer til regnskapet 2021
Aktivitetsregnskapet for 2021 viser et resultat på kr 5 055 717. I resultatet ligger en

verdiøkning av verdipapirer med kr 1 529 323.



Kommentarer til regnskapet 2021
Aktivitetsregnskapet for 2021 viser et resultat på kr 5 055 717. I resultatet ligger en

verdiøkning av verdipapirer med kr 1 529 323.

Driftsresultatet er på kr 3 327 105 før avskrivninger, som er på kr 860 875. Det var for 2021 

budsjettert med et negativt driftsresultat på kr 408 000 før avskrivninger. Strategiske midler 

og arrangementer er holdt utenfor. 

Norges speiderforbund har retningslinjer som omhandler kritikkverdige forhold i 

organisasjonen. Med kritikkverdige forhold menes blant annet forhold som er i strid med 

lover, retningslinjer og verdier. NSF har ingen toleranse for korrupsjon eller økonomisk 

utroskap.

1. Royalty og annonseinntekter

Speider-sport AS betalte kr 3 313 059 i royalty i 2021 (hvorav 910 000 er etterslep fra 2019 

og 2020), mot budsjettert 1 200 000 kr. Royaltyen beregnes ut fra omsetningen til Speider-

sport. Resterende, kr 30 000, er annonsesalg i medlemsbladet Speideren.

2. Medlemskontingent

Det ble i 2021 innbetalt kr 6 867 830 i medlemskontingenter, kr 367 830 høyere enn 

budsjettert.

Medlemsinntekter på kr 141 600 er egenandelen til korps og kretser som deltok på KL/KS

3. Nasjonal grunnstøtte

I 2021 �kk vi tildelt kr 4 366 408 i nasjonal grunnstøtte, kr 366 408 høyere enn budsjettert.

4. Offentlige tilskudd og refusjoner

I 2021 mottok vi kr 2 605 524 i støtte og tilskudd, hvorav kr 1 464 048 er momskompensasjon 

og kr 902 000 er internasjonal grunnstøtte. Øvrige tilskudd er fra LNU m.�.

5. Leieinntekter

Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 

153 732 i 2021. 

6. Andre driftsinntekter

Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider.

7. Lønnskostnader

Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 7 618 280.

Det var budsjettert med kr 7 415 000. Avviket skyldes endringer i ansattressursene.
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budsjettert med et negativt driftsresultat på kr 408 000 før avskrivninger. Strategiske midler
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Norges speiderforbund har retningslinjer som omhandler kritikkverdige forhold i

organisasjonen. Med kritikkverdige forhold menes blant annet forhold som er i strid med

lover, retningslinjer og verdier. NSF har ingen toleranse for korrupsjon eller økonomisk

utroskap.

1. Royalty og annonseinntekter

Speider-sport AS betalte kr 3 313 059 i royalty i 2021 (hvorav 910 000 er etterslep fra 2019

og 2020), mot budsjettert 1 200 000 kr. Royaltyen beregnes ut fra omsetningen til Speider-

sport. Resterende, kr 30 000, er annonsesalg i medlemsbladet Speideren.

2. Medlemskontingent 

Det ble i 2021 innbetalt kr 6 867 830 i medlemskontingenter, kr 367 830 høyere enn

budsjettert.

Medlemsinntekter på kr 141 600 er egenandelen til korps og kretser som deltok på KL/KS

3. Nasjonal grunnstøtte 

I 2021 �kk vi tildelt kr 4 366 408 i nasjonal grunnstøtte, kr 366 408 høyere enn budsjettert.

4. Offentlige tilskudd og refusjoner 

I 2021 mottok vi kr 2 605 524 i støtte og tilskudd, hvorav kr 1 464 048 er momskompensasjon

og kr 902 000 er internasjonal grunnstøtte. Øvrige tilskudd er fra LNU m.�.

5. Leieinntekter 

Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr

153 732 i 2021. 

6. Andre driftsinntekter 

Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider.

7. Lønnskostnader 

Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 7 618 280.

Det var budsjettert med kr 7 415 000. Avviket skyldes endringer i ansattressursene. 

8. Lokaler 

Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2021 på kr 1 215 236,

noe over budsjett. 

9. Andre driftskostnader 

I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet,

speiding.no, hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av

medlemsbladet Speideren.

10. Reise- og oppholdskostnader 

Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 

Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (14 000), LNU (18 900),

Norsk Friluftsliv (47 400), Europa- og verdenskontingenter til WAGGGS (94 891), WOSM

(141 738) samt andre organisasjoner vi er tilsluttet. Her føres også kurs- og deltakeravgifter

til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på internasjonale kurs- og konferanser.

I 2021 ble det kostnadsført tap på tilskudd som var bokført som inntekt i 2017 på kr 300 000. 

12. Forsikringer 

Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og

ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer».

13. Finansinntekter og -kostnader 

Renteinntekter og bankgebyrer.

14. Avskrivninger 

Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 860 875. Dette fordeler seg på

inventar/kontormaskiner kr 95 779, kontorlokaler kr 171 000, medlemssystemet kr 427 534,

nettsideløsning for grupper/kretser kr 62 000, og nettsidene speiding.no/blispeider.no kr 104

562.

15. Strategiske tiltak 

Leirkomiteen til Leirsommer 2021 �kk en garanti av Speiderstyret på 1 000 000 for å kunne

planlegge aktiviteter. Midlene ble hentet fra budsjettposten Strategiske tiltak. Grunnet

støtteordninger (stimuleringsmidler etc) fra Kulturdepartementet ble ikke den avsatte

millionen benyttet. 



8. Lokaler 

Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2021 på kr 1 215 236,

noe over budsjett. 

9. Andre driftskostnader 

I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet,

speiding.no, hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av

medlemsbladet Speideren.

10. Reise- og oppholdskostnader 

Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 

Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (14 000), LNU (18 900),

Norsk Friluftsliv (47 400), Europa- og verdenskontingenter til WAGGGS (94 891), WOSM

(141 738) samt andre organisasjoner vi er tilsluttet. Her føres også kurs- og deltakeravgifter

til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på internasjonale kurs- og konferanser.

I 2021 ble det kostnadsført tap på tilskudd som var bokført som inntekt i 2017 på kr 300 000. 

12. Forsikringer 

Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og

ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer».

13. Finansinntekter og -kostnader 

Renteinntekter og bankgebyrer.

14. Avskrivninger 

Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 860 875. Dette fordeler seg på

inventar/kontormaskiner kr 95 779, kontorlokaler kr 171 000, medlemssystemet kr 427 534,

nettsideløsning for grupper/kretser kr 62 000, og nettsidene speiding.no/blispeider.no kr 104

562.

15. Strategiske tiltak 

Leirkomiteen til Leirsommer 2021 �kk en garanti av Speiderstyret på 1 000 000 for å kunne

planlegge aktiviteter. Midlene ble hentet fra budsjettposten Strategiske tiltak. Grunnet

støtteordninger (stimuleringsmidler etc) fra Kulturdepartementet ble ikke den avsatte

millionen benyttet. 

16. Arrangementer 

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både

inntekter og utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 571 645. Dette skyldes at vi har søkt

støtte fra eksterne – for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø,

Justisdepartementet m�. –  og mottatt ca. 3,7 millioner. Innsamlede midler til Speideraksjonen

2021 var på kr 308 685. Pengene er overført til Flyktninghjelpen og NSFs bistandsprosjekter,

sammen med innsamlede midler fra 2020.

Bistandsstøtte til speiderforbundene (WAGGGS og WOSM) i Zambia  var kr 608 000 i 2021.

80% av støttebeløpet er fra NORAD, resterende 20% kommer fra Speideraksjonen. 

17. Agenda 2021 / Leirsommer 2021 

I forbindelse med avlyst landsleir i Indre Østfold (Agenda 2021) og gjennomføring av

Leirsommer 2021 �kk vi tilskudd på kr 3 852 070 fra Kulturdepartementet i

stimuleringsmidler/kompensasjon for tapte inntekter. I tillegg mottok vi støtte fra

Miljødirektoratet, LNU m.�. til Leirsommer og roverleir. Tilskuddene bidro til at vi �kk dekket

alle påløpte kostnader (kr 2 198 000) på Agenda 2021, samt dekket kostnader (kr 2 149 112)

til Leirsommer 2021. 

18. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer 

Totale leieinntekter i 2021 på forbundets eiendommer var kr 486 010 (Tredalen kr 277 810,

Solstølen kr 52 400 og Havbraatt kr 155 800). Solstølen mottok kr 300 000 i tilskudd fra

Sparebankstiftelsen ifm nye vinduer og Tredalen mottok kr 70 000 fra Sparebankstiftelsen

ifm turstier. Totale driftskostnader for alle eiendommer samlet var på kr 730 496. (Tredalen kr

479 629, Solstølen 80 427, Havbraatt kr 106 378 og øvrige eiendommer, herunder drift av

eiendomsstyre kr 64 062). Dette gir et positivt driftsresultat på kr 130 314. 

Avskrivning for eiendommene var i 2021 på totalt kr 198 700 og fordeler seg med kr 101 000

på Tredalen, kr 26 200 på Solstølen, kr 41 500 på Havbraatt og kr 30 000 på bookingsystemet.

Etter salget av Ingelsrud, Sverveli og Stornes ble det i 2013 og 2017 avsatt 9,4 millioner til

eiendommer. Av de 9,4 millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av

forbundets eiendommer. Det har per 31.12.2021 blitt investert kr 3 millioner til

oppgraderinger av Tredalen og Solstølen. 

19. Verdipapirer 

Endring på verdien av forbundets verdipapirer. 
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Forplikter seg til mangfoldsarbeid
Norges speiderforbund er blant de første medlemsorganisasjonene som har signert

Mangfoldsplakaten til Frivillighet Norge.

Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige

organisasjoner. Den består av erklæringer som den enkelte organisasjonen bestreber seg til å omvandle til

handling og resultater under overskriftene "Ville", "Gjøre" og "Sjekke". 

Mange ulike organiasasjoner, deriblant Norges speiderforbund, har vært involvert i arbeidet med å utvikle

Mangfoldsplakaten, som ble vedtatt på Frivillighet Norges årsmøte i slutten av mai.

Innledningsvis beskrives mangfold i frivilligheten slik: "En mangfoldig organisasjon anerkjenner  at vi er

forskjellige og erkjenner at noen møter �ere ulike barrierer for å delta."

Ikke like enkelt for alle 

Nettopp barrierene for å delta i frivilligheten er noe av det som NSFs ganske ferske Nettverk for mangfold

og inkludering skal jobbe med framover. Gerd Berget, leder for nettverket, er svært klar over

utfordringen. – En årsak til at vi foreløpig ikke har så mange medlemmer med annen kulturell bakgrunn, kan

være at vi ikke har vært �inke til å rekruttere bredt. Det er nok også mange som tror at man må ha vært

speider fra man var barn for å kunne være med i speideren.



Les mer om Mangfoldsplakaten her (https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten).

 

Publisert: 11.06.2020

Av: Kirvil Kaasa

Foto: Paul Henrik Wanderås

Ikke bare en, men to Agenda-leire!
Julie (16) og Petter Andersen fra Grünerløkka MS speidergruppe og Jenny Sanne (15) fra 1.

Fredrikstad speidergruppe har alle tre vært på speiderleir i sommer – ikke bare en, men to

leirer!



Julie og Petter var så heldige å få være gjester hos Hvaler Sjø, som var en uke på leir med Fredrikstad krets.

De var omtrent 200 speidere på Tredalen, som er Norges speiderforbund sin eiendom, idyllisk plassert ved

sjøkanten på Hvaler utenfor Fredrikstad. Her hadde de Agenda-leir og gjorde mange av aktivitetene som

står i Agenda-programmet. Julie forteller at det å lage vindmølle og �ymaskin var en favoritt. Siden

Tredalen ligger utrolig �nt til nede ved vannet, var det naturligvis også vannaktiviteter på planen.

– Vi seilte blant annet ut til en holme og spiste lunsj og badet før vi dro tilbake igjen. Også ble jeg solbrent

da, men det går �nt, ler Julie.

Mygg og knott er det ikke så lett å komme unna på leir. Julie forteller at det var mye av det fordi været var

så �nt, spesielt mye mygg var det på haikeplassen som lå midt i en myr.

Smittevern på leir

Når det er så mange sammen på leir er det viktig å opprettholde smittevernreglene. Dette gjorde de også på

denne leiren.

– Vi holdt styr på kohortene våres med forskjellige farger på t-skjorter og armbånd. Hver av kohortene

gjennomførte aktiviteter til forskjellig tid. For eksempel var det kun en kohort på haik av gangen. Det gjorde

at det ikke var så mange på overnattingsplassen, og derfor stille og rolig hele natten, forteller Petter. 

Smittevernreglene krevde mye planlegging, som resulterte i mye diskusjon om hvordan en skulle

opprettholde 1 meter mellom speidere inn i teltene. Cafe og leirbålet måtte også tilrettelegges for å ha den

nødvendige avstanden. Eneste muligheten til å være med noen i en annen kohort var at man ble kjærester

på leiren. Så det var var nok lurt å �nne seg leirkjæreste, når en ønsket å besøke andre grupper. Petter

forteller videre:

– Når det ikke ble landsleir i år så var det veldig �ott at forbundet hadde laget en kokebok i det å

gjennomføre leir. Dette bidro sterkt til at det var mulig å få laget et godt leirprogram med mye innhold.

Opplegget forbundet hadde laget, altså Agenda 2021, fungerte megabra. Maten var litt avansert, og tok litt

lang tid, men var til gjengjeld veldig god. Det syntes alle.



Idylliske Tredalen på Hvaler



Bål på odden med konsert av Sigrid Nordby (speider og leirartist som besøker leirer og holder konsert i hele

Norge), var veldig idyllisk 

 

Leir nummer to – kanotur

Etter en uke på Hvaler kom de hjem lørdag og pakket om sekkene før de satte seg i bilen søndag klokka

09:00 på vei til kanotur i Ferangselva / Håelva ved Røros. I kanoen hadde de også med seg Jenny, som også

hadde vært på leir en uke og var klar for en uke til med mer mygg.

Petter forteller at Grünerløkka MS tidlig hadde planlagt kanoleir denne sommeren, men meldte seg likevel

raskt på Agenda 2021 opplegget. Det gjorde de blant annet for å kunne bruke de �otte Agenda-aktivitetene

og ikke minst effektene. 

De hadde 6 kanoer med 13 speider som padlet den 30 km lange elva ned til Røros. De forteller at det gikk

veldig bra. Speiderne padlet elva i 3 etapper, med en kort og rolig etappe siste dag med blant annet

pizzaspising, smeltehyttebesøk og tur i byen for å se på kirken i Røros.

De hadde et ordentlig velt i stryket. Heldigvis forteller de at det bare var det bare gøy å bli gjennomvåte, for

da kunne man bade, var den tørre kommentaren fra So�as som �kk seg en dukkert.



Speiderne på vei ned Ferangselva / Håelva ved Røros 

 

Ordentlig luksus!

– Vi hadde bare med oss mat til dagsetappen i kanoene. Resten av utstyret ble kjørt i bil til leirplassene.

Grünerløkka speiderne har fokus på veldig god komfort på leir og da kan en ikke frakte alt dette i en kano,

forteller Petter. Ordentlig luksus!!

Petter forteller at Grünerløkka MS har tatt kaffen sin på alvor. De har tatt kaffemerket hos Wendelboe og

har alltid med seg kvern og kaffebønner på tur. Julie forteller at maten på kanoturen, hvor de spiste blant

annet pølse og potetmos var litt kjedelig. – Da var Agenda maten mye bedre.



– Vi kan anbefale den turen som en tredagers tur hvis man har padlet litt kano på forhånd! Vi satt motoren i

form av ungdommer fra 13-16 år foran i kanoen, mens de voksne satt og koste seg med å styre bak, forteller

Petter spøkefullt. – Hvis det hadde vært for mye vind, eller noe skulle skjedd så lå bilveien rett ved, så det

var mulig å få tak i biler, noe som var veldig trygt å vite.

De forteller også at de brukte Agenda-banneret som seil! Da lå de alle kanoene inntil hverandre, og holdt

det opp på tvers så det fungerte som seil. Så det var morsomt at man kan bruke banneret til noe mer enn

bare et banner.

– Vi hang også opp banneret ved kanoene når vi slo oss til leir i Røros, og da var det en god del gamle

speidere selv som kom bort og spurte hvor vi hadde vært på leir, så det var veldig hyggelig.



Agenda-banneret som seil!



Når speiderne i Grünerløkka MS speidergruppe hang opp banneret på leirplassen i Røros var det �ere eldre

speidere som kom bort for å slå av en prat. 

 

Grünerløkka MS speidergruppe



 

Publisert: 10.07.2021

Av: Tiril T. Fosen

Foto: Petter Andersen

Et nettverk eller �ere for deg?

Padlesamling høsten 2020. Foto: Øystein Bøhler

Kjenner du de ulike nettverkene våre? De byr på muligheter for deg som er rover eller leder og som er

interessert i for eksempel beredskapsarbeid, �lm og foto, mangfoldsarbeid og inkludering av �ere i

speideren, kommunikasjon ved hjelp av amatørradio, sjøspeiding, padling, isklatring og breturer.

Norges speiderforbund har hele seks nettverk som går helt på kryss og tvers av grupper, kretser og korps:

Speidernes beredskap

Nettverk for friluftsliv

Nettverk for kommunikasjon

Nettverk for sjøspeiding

Nettverk for radiospeiding

Nettverk for mangfold og inkludering



Nettverkene består av ivrige speidere, i hovedsak fra roveralder og oppover. Det er bare Speidernes

beredskap og Nettverk for sjøspeiding som innebærer et formelt medlemsskap. Å være radioamatør krever

en lisens tildelt av Norsk Radio Relæ Liga.

I tillegg til å ivareta mange ulike viktige oppgaver og funksjoner, tilbyr nettverkene særlig gode muligheter

for den som vil oppleve speiderfellesskap utover egen speidergruppe og innenfor ett eller �ere

engasjerende interessefelt, og som vil lære mer!

Under �nner du en kort beskrivelse av hvert av nettverkene. Du kan også lese mer her. (https://speiding.no/om-

oss/komiteer-og-nettverk/nettverk)

Speidernes beredskap 

Det �nnes aktive beredskapsgrupper fra Sørlandet til Trøndelag, og disse er en viktig ressurs i lokalt

beredskapsarbeid i ulike politidistrikter. De bistår blant annet i søk- og redningsaksjoner, noe de trener på

jevnlig med friluftsliv som ramme, og de bidrar med førstehjelpsberedskap på ulike arrangementer, ikke

bare i speidersammenheng.

Nettverk for friluftsliv 

Dette nettverket er rett og slett for deg som vil oppleve enda mer og variert friluftsliv sammen med andre

speidere og for deg som kan tenke deg å lære bort friluftsliv til andre. Nylig inviterte nettverket alle

interesserte til en lavterskel padlesamling (bildet). I tillegg til å arrangere varierte turer med vann, skog, fjell

og bre som utgangspunkt, har nettverket nemlig ansvar for blant annet å arrangere og videreutvikle NSFs

friluftslivskurs.



Brekurs på hardangerjøkulen. Foto: Morten Ødegaard

Nettverk for kommunikasjon 

I dette nettverket handler det om �lm, foto, tekst, sosiale medier og andre måter å kommunisere og skape

engasjement og entusiasme på i speidersamenheng. Alle med interesse for / kunnskap om dette kan bli

med. Nettverket er organisert som patruljer fordelt på tema eller arrangement og har vanligvis �ere

helgesamlinger i løpet av et år. Nettverket bidrar med både kreativitet og kompetanse i mange ulike

sammenhenger.



Klare for opptak på Tredalen. Foto: Janne  Fongen

Nettverk for sjøspeiding 

Er du rover eller leder i en av forbundets cirka 25 sjøspeidergrupper, er du automatisk med i nettverket for

sjøspeiding. Nettverket har ansvar for kurs for både speidere, rovere og ledere, som Sjøpeff og emnekurs i

sjøspeiding, arrangementer som seilaser og armadaer og, ikke minst, sjøspeiderleiren hvert fjerde år. Leiren

er åpen for alle speidere, ikke bare dem som tilhører en sjøspeidergruppe. Nettverket gir deg gode

muligheter til å være aktiv i sjøspeidermiljøet.



Stø kurs på Havbraatt. Foto: Kristian Strøm

Nettverk for radiospeiding 

Nettverket består av speidere som er radioamatører og speidere som er sentrale i organiseringen av JOTA

og JOTI hver høst. Arrangementet gjennomføres lokalt av speidergruppene, men nettverket bidrar på det

nasjonale nivået. Det foregår aktivitet ellers i året også, hver lørdag formiddag møtes radiospeiderne på

lufta på "speiderfrekvensen" (3,690 MHz). 

Nettverk for mangfold og inkludering 

Det aller ferskeste nettverket vårt består av speidere med interesse for temaer innenfor mangfold og skal,

kort fortalt, jobbe for å få en sammensetning i speideren som bedre speiler befolkningen. Ved å få inn

speidere og speiderledere med en annen bakgrunn, får vi mye spennende og allsidig kompetanse. Det kan

gjøre speidermøtene både morsomme og spennende. Nettverket opprettholdes gjennom engasjement og

deltakelse på dets arrangementer.  

 

Publisert: 04.09.2020

Av: Kirvil Kaasa




