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1 SPEIDERSTYRETS SAMMENDRAG 
 
 
Speiderstyret og sentrale NSF hadde i 2001 særlig fokus mot landsleiren 2001 Urban.  Det ble 
et stort og godt arrangement som ga et godt bilde av speiding til den norske befolkning.  Vi 
tror også det ga lyst til å fortsette speidingen for de som var med.  Leirkomiteen avsluttet sitt 
arbeid høsten 2001, og leirkomiteens rapport og regnskap, som ga et overskudd til NSF, ble 
behandlet i Speiderstyret før jul 2001. 
 
Organisasjonsendring har stått i fokus også i 2001.  Prosjektene ”endret arbeidsform” og 
”større kretser” (fylkeskretser) har hatt høy aktivitet.  Det er holdt møte med kretsene i en 
rekke fylker og med kretsene i de tre nordligste fylkene. 
 
Revisjon av treningsprogrammet har hatt god fremdrift, selv om det er blitt noen mindre 
forsinkelser.  Arbeidet med revisjon av grunntreningen er igangsatt. 
 
Videreføring av kommunikasjonsstrategien har vært viktig oppgave.  Her opplevde vi dog at 
speiding.no, som var et samarbeid med Effectio AS måtte nedlegges sommeren 2000, da 
firmaet gikk konkurs.  Konkursen medførte ikke økonomiske tap for NSF.  Etter dette startet 
NSF opp arbeidet med utvikling av nye hjemmesider med utgangspunkt i scout.no. 
 
Speiderstyret hadde også i 2001 fokus mot synliggjøring og kommunikasjon. 
 
Speiderstyret fortsatte arbeidet med spesifikasjon av mål og utfordringer for de første 2 år av 
planene for strategisk plan for 2001 – 2004.  Speiderstyret startet også arbeidet med strategisk 
plan for 2003 – 2006, som skal legges fram for speidertinget i 2002. 
 
Det ble holdt 2 seminarer for kretsledere og korpssjefer i 2001.  Videre er NM i speiding, 
nasjonal 5-kamp og Roverstevne gjennomført.  Likeledes ble Fredslyset fra Betlehem brakt ut 
i adventstiden, sammen med St. Georgs Gildene i Norge.  Mange grupper benyttet tilbudet. 
 
90 år med speiding i Norge ble markert på 2001 Urban. 
 
Et nytt opplegg for sikkerhet på tur er utarbeidet og introdusert. 
 
I sentrale NSF fortsetter arbeidet med å prosjektorganisere alle arrangementer og 
utviklingsprosjekter. 
 
Speiderstyret har i dette året avsluttet langtidsplanen 1998 – 2001 og har utarbeidet 
kommentarer og en statusrapport.  
 
Økonomisk viser driften i Norges speiderforbund også i 2001 et driftsregnskap i balanse.  Når 
tap på fordringer og alle avskrivninger er foretatt fremkommer et underskudd på kr. 209.720  I 
driftsregnskapet er det innarbeidet en sponsorinntekt i forbindelse med landsleiren på ca. kr. 
600.000, mens landsleirens overskudd ikke er tatt med i driftsregnskapet, men i 
sluttregnskapet for året. 
 
Arbeidet i NSFs selskaper, Speider-Sport A/L og Øvre Vollgt. 9 A/S har gått som forventet. 
 
Kontakten til de internasjonale speiderorganisasjonene foregår på en god måte.  Forbundet har 
hatt god kontakt med de respektive kontorer i London og Geneve.  En delegasjon fra NSF 
deltok på Europakonferansene i Praha, juli 2001. 
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Norge fortsetter samarbeidet med enkelte land i Afrika.  Arbeidet i noen land er nå avsluttet, 
og et forprosjekt ble dette året startet i et nytt land – Malawi. 
 
På eiendommene har det vært vedlikehold og noe opprustning.  Sommerutleien er fortsatt 
god, og dette gir en bedre inntektsinngang for eiendommene. 
 
Det står 25 arrangementer/kurs på forbundets sentrale arrangementsliste dette året.  Bare et 
ble avlyst på grunn av manglende deltakelse. 
 
NSF har ikke hatt noen endring i samarbeid med andre organisasjoner.   
 
Medlemstall viser dessverre fortsatt en liten nedgang på betalte medlemmer.  Det er fortsatt en 
del grupper/enkeltmedlemmer som står til rest med betaling av kontingent. 
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2 INNLEDNING 
 
I denne årsmeldingen vil du finne informasjon om begivenheter, om arbeidet i sentrale Norges 
speiderforbund, økonomi, internasjonalt arbeid og samarbeid med andre organisasjoner. 
 
Sommeren 2001 ble landsleiren 2001 Urban sommerens store opplevelse.  Planlegging av 
landsleiren i Fredrikstad var sentral i speiderarbeidet våren 2001.  Av andre større samlinger 
nevner vi her NM i speiding i Holmenkollen. 
 
Arbeidet med revisjon av treningsprogrammet er et stort og omfattende prosjekt som er under 
utvikling.  Det planlegges introduksjon høsten 2002.  
 
Arbeid med prosjektorganisering i sentrale NSF har funnet en god form og brukes for de aller 
fleste oppgaver. Prosjektet "Endret arbeidsform" foregår i flere kretser. Det arbeides med 
sammenslåing av kretser flere steder. 
 
Som vedlegg følger tabeller for medlemsutviklingen fra 1985-2001. Disse danner et bilde av 
medlemsutviklingen i Norges speiderforbund. 
 
Vi håper årsmeldingen vil være til nytte og inspirasjon for alle som følger utviklingen i 
organisasjonen. 
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3  VIKTIGE SATSNINGSOMRÅDER 
 
Kort om områder hvor Speiderstyret har satt i gang konkrete prosjekter. 
 
 
3.1 Prosjekter for utvikling av organisasjonen 
 
3.1.1 Endret arbeidsform i kretsene 
 
I dette prosjektet ber Speiderstyret alle kretsstyrer vurdere arbeidsform i eget kretsstyre og 
sette i gang tiltak for å bedre aktiviteten og kvaliteten i det lokale speiderarbeidet.  En sentral 
del i dette prosjektet er etablering av et tettere samarbeid mellom speidergruppene i samme 
geografiske område. 
 
Fra sentrale NSF tilbys det kurs for kretsstyret og nære medarbeidere samt et for 
representanter for samarbeidende grupper - ofte kalt vitaminkurs. 
  
 
3.1.2 Etablering av større kretser/fylkeskretser 
 
Norges speiderforbund har i hovedsak hatt samme inndeling i kretser siden etableringen av 
forbundet i 1978.  Speiderstyret har pekt på at 35 kretser, med dagens medlemstall, er et så 
høyt antall kretser at svært mye ressurser går til administrasjon og praktisk oppfølging. 
 
I forbindelse med innføring av sentral innkreving av medlemskontingent, fra 1999, har også 
de administrative oppgavene for kretsene endret seg. I tråd med endring av kretsstyrenes 
arbeidsoppgaver, vedtak på Speidertinget 2000, har Speiderstyret intensivert arbeid for å 
redusere antall kretser.  Det er i utgangspunktet anbefalt å ha én krets i hvert fylke.  
 
 
3.1.3 Revisjon av treningsprogrammet 
 
Norges speiderforbunds nåværende treningsprogram ble utviklet i 1986/87 og hadde senere en 
mindre revisjon i 1994/95. 
 
Speiderstyret og Komite speiding har sett behovet for en omfattende gjennomgang av 
treningsprogrammet, og dette arbeidet er igangsatt 1999/2000 og pågår fortsatt. 
 
I dette arbeidet er det tatt utgangspunkt i at det skal være et gjennomgående program med 
progresjon i de samme temagruppene gjennom alle enheter. 
 
Programmet utarbeides med arbeidsgrupper fordelt over hele landet.  Fra sommeren/høsten 
2001 ble forslagene fra arbeidsgruppene bearbeidet og samlet.  Treningsprogrammet er 
beregnet ferdig til igangsetting høsten 2002/vinteren 2003.  
 
 
3.1.4 Revisjon av ledertreningen 
 
Nåværende struktur i Norges speiderforbunds ledertrening ble etablert i første halvdel av 
1980-årene.  Ledertreningen har senere gjennomgått en del endringer, i hovedsak innen 
grunntreningen, ledertreneropplæringen og Trekløver Gilwell-treningen hver for seg. 
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Speiderstyret og Komite speiding har, spesielt i forbindelse med revisjon av 
treningsprogrammet, sett behov for en gjennomgående revisjon av hele forbundets 
ledertrening. I denne vurdering blir det også arbeidet med hvordan vi lærer opp våre ledere til 
å fungere i et samfunn, som har andre prioriteringer enn den gang vi utarbeidet nåværende 
ledertrening. Arbeidet er igangsatt i 2001 og planlegges ferdig i 2003. 
  
 
3.2 Landsleiren 2001 
  
Speiderstyret la landsleiren i 2001 til Fredrikstad, like ved bykjernen. 
 
Speiderstyret nedsatte i 2000 en leirkomité på 7 medlemmer med Svein Roald Hansen, 
Fredrikstad, som leirsjef.  Komiteen arbeidet svært aktivt fram mot sommeren 2001.  
Landsleiren 2001 Urban ble gjennomført på en vellykket måte. Leiren var gitt en ny ramme 
ved ideen om organisering rundt et sentralt torg som var en suksess og at organisering i 
underleire var blitt endret. Se punkt 5 for egen beskrivelse. Leiren var besøkt av både H.M. 
kong Harald og statsminister Jens Stoltenberg. Det var stor mediedekning under landsleiren 
2001 Urban, noe som samsvarer med vårt mål om synliggjøring (se 3.4 synliggjøring). 
 
 
3.3 Kommunikasjonsstrategien 
 
Speiderstyret fikk høsten 1998 utarbeidet en egen rapport om kommunikasjon i NSF, et arbeid 
som er gjort av konsulentfirmaet Geelmuyden Kiese. 
 
Rapporten medførte senere omfattende endringer av NSFs kommunikasjonsstrategi.  I denne 
strategien ble det bl.a. lagt vekt på mer konkretisering av budskap direkte til de viktigste 
målgruppene, som er barn og ungdom, foreldre og samfunnet.  Forbundets blad Speideren 
fikk i 2000 ny layout og form.  I tillegg til dette er det satset vesentlig mer på elektronisk 
kommunikasjon. Egne hjemmesider ble tatt i bruk i desember 2000 og disse er under stadig 
utvikling.  
 
Videre utvikling av egne hjemmesider på Internett er fortsatt et viktig satsningsområde for 
Speiderstyrets arbeid.  Da Effectio, som var leverandør av www.speiding.no gikk konkurs 
sommeren 2001 ble hjemmesidene borte.  Arbeidet med å definere og bygge opp en ny portal 
tok til. Speiderstyret ønsket at våre medlemmer skulle ha omtrent de samme tilbudene i en ny 
portalløsning, som de hadde tidligere på www.speiding.no. Konkursen i Effectio hadde ingen 
direkte økonomiske konsekvenser for NSF. 
 
Høsten 2001 ble det arbeidet med alternative løsninger for NSFs elektroniske 
kommunikasjon.  Dette arbeidet videreføres i 2002. 
  
3.4 Synliggjøring 
  
I forbindelse med arbeidet med kommunikasjonsstrategien, se 3.3, ble det også pekt på at 
Norges speiderforbund må være synlig i samfunnet.  Dette gjelder å være med i det enkelte 
lokalmiljøet, omtale i lokalaviser, lokalmedia som radio og TV, etc. 
 
På sentralt hold ble det i 2001 (overført fra 2000) arbeidet med rutiner for oppfølging og 
synliggjøring gjennom media.  Det er utarbeidet noen enkle mål for dette arbeidet. 
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Arbeidsområdet synliggjøring er under kontinuerlig oppfølging fra Speiderstyret og 
Forbundskontoret. I 2001 ble dette arbeidet konsentrert om 2001 Urban og NM i speiding. 
 
 
3.5 Strategiske planer for 2001 - 2004 
 
Norges speiderforbund har gjennom hele 80- og 90-årene hatt 4 års rullerende langtidsplaner.  
Speiderstyret presenterte et nytt forslag til strategisk plan for Speidertinget 2000.  Den 
strategiske planen omfattet planer for en 4 års periode, med en konkretisering for de 2 
nærmeste årene.  Dette betyr at hvert speiderting inviteres til å rullere planene, og gjøre en 
konkretisering for de 2 nærmeste årene. 
 
Speidertinget 2000 vedtok en slik rullering av strategisk plan. 
Som en del av den strategiske plan vedtok speidertinget følgende visjon for Norges 
speiderforbund: 

Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelser, lære samarbeid og ta 
ansvar i samfunnet. 

 
Følgende strategiske satsningsområder ble vedtatt: 

a) Speiding lokalt 
b) Tropp 
c) Friluftsliv/villmarksliv 
d) Samfunnsengasjement 

 
En bearbeidet utgave vil bli sendt kretser/korps og grupper. 
 
Til Speidertinget 2002 vil Speiderstyret legge fram et forslag til strategisk plan for 2003-2006, 
med konkretisering for de to første årene. 
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4 VIKTIGE BEGIVENHETER I NSF I 2001 
 
 
Landsleir 2001 Urban 
ble arrangert i Fredrikstad 30. juni til 7. juli 2001. Det var ca 9000 deltakere på leiren. 
Prosjektleder og leirsjef for 2001 Urban var Svein Roald Hansen. Leiren var lagt opp på en ny 
måte bl.a. konsentrert rundt et stort torg og organisert uten underleire. Dette gjorde sitt til at 
leiren fikk mye omtale, nasjonalt som lokalt. Se punkt 5. 
 
Speidingens dag 
15. - 16. september ble Speidingens dag arrangert. Arrangementet var landsomfattende. 
Bakgrunnen for arrangementet var å øke synliggjøringen av organisasjonen i samfunnet, jfr. 
langtidsplanen 1998-2001. Lokal mediedekning i forbindelse med Speidingens dag var god. 
 
Kretsleder/korpssjefseminar 
Det ble holdt to Kretsleder/korpssjefseminarer i 2001. Det første fant sted 27. – 29. april på 
Jeløya kurs- og konferansesenter, Moss. Det andre seminaret fant sted på Ingelsrud 
speidersenter 21. – 23. september. Det ble også holdt en samling for kretsledere og korpssjefer  
under landsleiren.  
 
"Nye" www.scout.no 
I 2000 ble det gjort vedtak om å inngå samarbeid med Effectio A/S for å utarbeide en 
elektronisk portal for NSF. Effectio A/S var leverandør av rundt tjue internettportaler, blant 
annet www.speiding.no, gikk konkurs i løpet av sommeren 2001. NSF har valgt å satse på en 
videreutvikling av www.scout.no etter å ha vært i kontakt med flere andre leverandører av 
liknende portaler. NSF har ikke betalt honorar til Effectio A/S. (Ideen fra selskapet var at 
portalene skulle reklamefinansieres – og det gikk ikke).  
 
NM i speiding 2001 
NM i speiding ble arrangert i Holmenkollen 5. - 7. oktober 2001. 85 deltagende patruljer fra 
hele landet møttes. Arrangementet ble lagt opp og gjennomført av en egen prosjektgruppe, 
med Frank Mathisen som prosjektleder.  Konkurransen ble gjennomført på tradisjonell og god 
måte. Vinnere ble patruljen Ravn fra 1. Skougum speidergruppe i Asker og Bærum krets. 
 
Nasjonal Femkamp 2001 
Konkurransen ble avviklet 21. - 23. september på Ingelsrud speidersenter. Konseptet er nå 
endret, og lagene meldte seg direkte på til finalen.  Vinnere ble 1. Fjøsanger fra Hordaland 
krins. Prosjektleder var Bjørn-Åge Rødsand 
 
Roverstevnet 2001 
Roverstevnet ble holdt i Trondheim 26. - 28. oktober og samlet ca 180 deltakere fra hele 
landet. Prosjektleder var Christin Juliet Landrø. 
 
Fredslyset fra Betlehem 
I Adventstiden gjennomførte Norges speiderforbund og St. Georgs Gildene i Norge igjen, 
som året før, en aksjon over hele landet.  Ilden fra fødselskirken i Betlehem kom til Norge fra 
Sverige og ble brakt over hele landet.  Mange speidergrupper, gilder m.fl. tok imot fredslyset, 
og det ble bl.a. arrangert lysmesser i mange kirker.   
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5 LANDSLEIREN 2001 URBAN 
 
I Speiderstyrets mål og rammer for leiren heter det bl.a.: 
 
1.  Mål for Landsleiren 2001. 

A. Landsleiren 2001 skal aktivt bidra til realisering av Norges speiderforbunds 
Langtidsplan 1998 - 2001. 

B. Gjennom Landsleiren 2001 skal deltakere, og det norske samfunn, oppleve en 
annerledes landsleir, hvor synliggjøring og samfunnsengasjement settes i fokus. 

 
2.  Det ble vedtatt rammer for Landsleirkomiteens arbeid. 

A. Leirkomiteen skal forberede, organisere, gjennomføre og foreta 
evaluering/etterarbeid av Landsleir 2001. 

B. Leiren skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir et overskudd til 
investering/drift i Norges speiderforbund.   
Overskuddets størrelse fastsettes i forbindelse med budsjettet.  I budsjettet skal det 
også innarbeides en sikkerhetsmargin på 10 %.  Budsjettet, inklusive leirkontingentens 
størrelse legges fram for Speiderstyret til godkjenning. 

C. I forbindelse med organisering av leiren ber Speiderstyret om at det tenkes 
utradisjonelt for å finne fram til nye former for organisering og kontakt.  Slike nye 
former skal gi større effektivitet og føre til en bedre leir for deltakerne. 

D. Leirens program skal tilrettelegges slik at det skaper et aktivt tilbud for deltakerne.  
Programmet tilrettelegges primært for speidere i tropp, men det tilrettelegges også et 
program for rovere/unge ledere.  Leirkomiteen kan også vurdere tilbud til andre 
grupperinger, herunder familier. 

E. Sekretariat legges til forbundskontoret.  Forbundskontoret vil ansette en prosjektleder 
for Landsleiren 2001. 

F. Leirkomiteen rapporterer til Speiderstyret i slutten av hver tertial, 
første gang 31.12.99. 

3.  Leiren arrangeres i tiden lørdag 30. 6. - lørdag 7.7.2001. 
 
Speiderstyrets arbeid med Landsleir 2001 startet høsten 1998, hvor det først ble arbeidet med 
tanke på sted for Landsleiren og rammer.  Arbeidet ble mer konkretisert ved at det høsten 
1999 ble nedsatt en leirkomité med Svein Roald Hansen, Fredrikstad som leder av komiteen 
og leirsjef.  Det gikk litt over i 2000 før leirkomiteen var komplett. 
 
Speiderstyret vedtok også det mandat for leiren som er nevnt over.  Med dette mandatet satte 
Speiderstyret en del nye rammer for landsleirene, slik at det ble en ekstra stor utfordring for 
leirkomiteen for å finne løsninger.  Med utgangspunkt i at leiren var lokalisert på et svært 
bynært sted, ble planlegging rundt et torg, uten de tradisjonelle underleirene og med andre 
løsninger for forsyninger etc. en spennende opplevelse. 
 
I sin oppsummering skriver leirkomiteens leder at ”min opplevelse var at de aller, aller fleste 
reise hjem med en fin leiropplevelse i sekken, og at det hadde vært en speiderleir hvor de 
hadde fått noen overraskelser – kanskje kinoen, restaurantene eller kapellet på torget – mange 
opplevelser – film og disko - på haiken eller fått gleden av å bygge et skikkelig pionerarbeid – 
og at mange reiste hjem med overskudd, fornyet lyst til å ta fatt på det nye speideråret til 
høsten og med noen nye ideer i bagasjen”. 
 
Kapellet, plassert midt på torget, var en nyvinning på leiren.  Leirsjefen skriver videre: 
”Leirkomiteen er veldig klar over hva sola betydde for alle de positive opplevelsene leiruka 
ga oss og deltakerne.”  Sånn sett adresserte han takken riktig, speideren som i kapellet la igjen 
følgende bønnelapp: ”Takk Gud, for en dritkuul leir”. 
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Leirkomiteen, som var i full virksomhet fra januar 2000, arbeidet ut fra Speiderstyrets mål og 
mandat.  Komiteen var invitert til å komme med eventuelle endringer, men så ikke behov for 
det. 
 
I Speiderstyrets mål for Landsleiren 2001 ble det spesielt pekt på at leiren skulle være en 
integrert del av forbundets langtidsplan, og at leiren skulle benyttes som et vindu ”mot 
samfunnet”.  Viktig var det også å sette samfunnsengasjement i fokus. 
 
Leirkomiteens arbeidsoppdrag var som før å planlegge, gjennomføre og foreta etterarbeid 
etter leiren. 
 
Det var mange utfordringene for leirkomiteen som brukte en del tid på selve 
organisasjonsformen og måten selve leiren skulle gjennomføres på.  Løsningen med torget, 
som det sentrale punktet, ga mange muligheter og mange utfordringer. 
 
Konseptet rundt 2001 Urban førte til at det ble bygd opp en helt ny etat – bydelsetaten – som 
fikk ansvaret for utforming, organisering og innhold på torget og kontakten mot troppene 
gjennom kvartalsmestrene.  Bydelsetatens kontakt med troppene, gjennom kvartalsmestrene, 
var naturlig fordi hver tropp skulle ha aktiviteter på torget i løpet av uka.  Kvartalsmestrene 
ble også informasjonskanal mellom leirledelsen og troppene.  Speiderstyret var i sitt mandat 
sterkt opptatt av å finne fram til muligheter til å la det ordinære kretsapparatet engasjere seg 
før og mer på landsleiren, om mulig. Kretsledere som kvartalsmestere var en fin utvikling av 
engasjement fra tidligere. 
 
I sin rapport om leirkonseptet, skriver leirkomiteen bl.a. ”Leirkomiteen valgte å organisere 
leiren uten underleire og med alle tjenesteytende funksjoner samlet ett sted, nemlig på Torget.  
Målsettingen var å gjennomføre leiren med færre i stab enn tidligere.  Dette lykkes i forhold 
til det vi kan kalle tjenesteytende etater, men samlet sett var det nesten like mange i staben 
som på forrige leir.  I alt var det 550 stabsmedlemmer under gjennomføring og i tillegg om 
lag 550 medhjelpere i roveravtalen, hvorav 400 bisto i programgjennomføringen. 
 
En annen målsetning var å la deltakerne få en tydelig opplevelse av å være på ”samme leir”, 
ved at alle hadde samme programtilbud (som sist) og ett, felles torg som samlingssted på 
kveldstid og for andre funksjoner som matutdeling, kiosk, osv. 
 
Den fysiske oppbygging av leirområdet skulle underbygge den urbane profilen som var valgt, 
med Torget som sentrum og troppsområdene organisert i bydeler og kvartaler.  Leirområdet 
var usedvanlig gunstig i forhold til en slik fysisk utforming og korte avstander.   
 
Utformingen med et sentralt torg som ”hjerte” i leiren forutsetter nøye gjennomtenking av 
hvor de ulike funksjonene plasseres i forhold til nødvendig biltrafikk, og hvor man ønsker at 
menneskestrømmen skal gå.  Dette krever bistand fra profesjonelle planleggere som har 
erfaring fra slike vurderinger.   
 
Leiren fikk god bistand i planlegging og oppmerking fra Fredrikstad kommune. 
 
Ansvaret for Torget, både utforming og innhold, lå hos Bydelsetaten.  Hvis Bydelsetaten og 
programetaten slås sammen, kan ansvaret for utforming av et sentralt torg beholdes i 
programetaten, eller det kan legges til teknisk etat.  Uansett plassering krever utformingen av 
torget og plassering av de ulike elementene tett samarbeide mellom de fleste etatene og bør 
således behandles i leirkomiteen for å sikre at alle relevante hensyn er ivaretatt. 
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Veldig mange av de innholdsmessige elementene i Torg-konseptet er benyttet mye på både 
tidligere landsleire og krets/korpsleire.  Under 2001 Urban ble dette gjort til et tyngre element 
i leirtilbudet ved at Torget ble den sentrale møteplassen hver eneste kveld.  Det ble engasjert 
flere krefter utenifra, bl.a. gjennom Ungdommens Kulturmønstring, og det ble tatt inn nye 
elementer som internettkafé, kino, pizzautsalg, restauranter osv, noen som forsterket torget 
som møteplass og opplevelsen av en ”ekte bykjerne”. 
 
I en av de sterkeste leirtradisjonene – haiken – var bykonseptet utnyttet både i forhold til 
haikeruter og oppgaver, samt i forhold til program på overnattingsstedene med 
filmframvisning/disko og lignende.  Dette ga en tydelig fornyelses-profil på et leir-element 
som har lang tradisjon, og ble veldig godt mottatt av speiderne. 
 
Restaurantene ”Nye Bardun” og Ille gøtt” på Torget kan brukes som eksempel på et helt nytt 
element.  Det bidro til å skape en ekte byfølelse på Torget, brakte ungdommens kafékultur inn 
i speidersammenhengen og dekket et behov i en leir med et stort besøk utenifra. 
 
Leirens bykonsept ble bygget opp rundt tre elementer: 
 

• Den fysiske utforming av leirområdet 
• Bruken av Torget som et område hvor alle fikk utført tjenester (mat, handel, 

informasjon osv.) og opplevelser (kveldsaktiviteter og underholdning) 
• Nye elementer som restauranter, internettkafé osv. samt fornyelse av tradisjoner (eks. 

haik) 
 
Leirkomiteen har i en fyldig rapport kommentert eget arbeid og gitt gode anbefalinger for 
senere landsleire.   
 
Landsleiren fikk god medieoppmerksomhet, gjennom by-konseptet litt i forkant, men i 
hovedsak under leiren.  Gjennom de store riksavisene og et uttall av lokalaviser var det 
positive avisartikler, kommentarer og masse flotte bilder fra leiren.  Mye av dette ble 
produsert fra leirens egen informasjonsavdeling, mens mange av de store mediene hadde egne 
representanter på leirområdet.  Det var også noe reportasje i TV. 
 
Leiren hadde besøk av Norges speiderforbunds høye beskytter, kong Harald, på søndagen. 
Han og hans følge var med på gudstjenesten, og senere var de på omvisning i leiren og spiste 
lunsj hos Kjølbergspeiderne, en av de gruppene som hadde kortest vei til leiren. 
 
På onsdag var statsminister Jens Stoltenberg på besøk.  Han hadde bl.a. møte med 
representanter for speiderne, bystyret m.fl. og ble spesielt orientert om aktiviteten 
samfunnskontakt. Flere av brevskriverne leste opp sine brev til statsministeren.  Disse brevene 
ble senere oversendt, og statsministeren har gitt en generell kommentar tilbake. 
 
Ved en leir av denne størrelse er det alltid diskusjoner om de store samlingene, som åpning og 
avslutning og andre felles arrangementer. Arrangementene denne gang fikk jevnt god omtale, 
men selvfølgelig er meningene mange.  Neste landsleir bør ta tak i dette, da med de erfaringer 
2001 Urban ga. 
 
Økonomi 
Ved planlegging av leiren ble det i utgangspunktet laget budsjettet for 10.000 og 12.000 
deltakere. Disse tallene baserte seg på erfaringer fra tidligere landsleire, sist Austrått i 1997.  
Det viste seg at deltakerantallet ble noe lavere enn det laveste tallet, og Landsleirkomiteen 
utarbeidet april/mai 2001 et budsjett basert på 8.000 deltakere.  Deltakertallet ble inkl. stab ca.  
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9.000 – et tall som var noe lavere enn Speiderstyret i utgangspunktet håpet på. Det menes at 
det var langt færre utlendinger på denne leiren, enn hva det har vært tidligere, ca 200 stk. Det 
var trolig to viktige årsaker: 
 

• tidspunktet for leiren – som var slik at de fleste land i Europa ikke hadde startet 
sommerferien i skolen. 

• i Syd-Sverige var det et tilsvarende tilbud om en stor leir i månedsskiftet juli/august. 
 
Leirens regnskap ble ført som et eget prosjektregnskap og er høsten 2001 godkjent av 
Speiderstyret. 
 
Leirkomiteen hadde mange medlemmer fra nærmiljøet i Fredrikstad, noe som ga mange 
praktiske og økonomiske fordeler.  Det var kort vei til hjelp for å finne løsninger, og det var 
stor velvilje i støtte.  Leiren hadde også i økonomisk sammenheng et godt forhold til 
Fredrikstad kommune. 
 
Leirkontingenten var satt til kr. 1.450.   
 
Speiderstyret hadde i sin forutsetning for leiren bedt om at leiren ble planlagt slik at den 
kunne gi et overskudd til forbundets videre drift.  Speiderstyret opplever dette, slik de også 
ble presentert på Speidertinget 2000, som en nødvendighet for å kunne ha en forsvarlig drift 
og utvikling av organisasjonen.  Det er naturlig at leirens overskudd kanaliseres gjennom 
forbundets ordinære rutiner, og disponering foregår gjennom Speidertingets ordinære 
budsjettbehandling. 
 
Leirkomiteen hadde en god økonomisk styring, noe som også gjenspeiler seg i resultatet. I 
forhold til budsjett mai 2001, ble overskuddet noe bedre enn planlagt.  Det ble noe flere 
deltakere enn det den gang ble budsjettert etter, og et flott vær bidro også til å holde ekstra 
kostnader lavt. 
 
Det ble arbeidet noe med sponsorarbeid i forhold til leiren, en oppgave som er vanskelig og 
utfordrende. Samlet ga leiren sponsorinntekter på ca. kr. 600.000, som er inntektsført 
gjennom forbundets ordinære regnskap. 
 
Leirens bokførte overskudd var på kr. 2.491.664. Da var det gjort avsetninger til regninger 
som ennå ikke var kommet og uforutsette ting i løpet av neste år.   
 
Avslutning 
Høsten 2001 hadde leirkomiteen sin oppsummering og ga sin rapport til Speiderstyret.  
Speiderstyret hadde evaluering av leiren sammen med representanter for leirkomiteen og 
hadde senere et eget møte med leirkomiteen, hvor disse ble takket for sin store innsats. 
 
Av samarbeidspartnere vil vi spesielt nevne samarbeidet med Fredrikstad kommune.  Helt fra 
den første invitasjonen og helt til etterarbeidet med leiren var ferdig, har kontakten med 
Fredrikstad kommune både på det politiske og på det administrative plan, vært svært god.  
Kommunens politiske myndigheter, etater og enkeltpersoner har alle positivt stilt opp, når det 
var behov for samarbeid/samtale.  Speiderstyret retter en hjertelig takk til kommunen for godt 
samarbeid. 
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6. ARBEID I DET SENTRALE NSF 
 
6.1 Speiderstyrets arbeid 
 
Speiderstyret har i 2001 hatt 7 medlemmer. Speiderstyret har holdt 7 styremøter med til 
sammen 115 protokollførte saker.  Speiderstyrets arbeidsutvalg har hatt 11 møter med 125 
protokollførte saker. 
 
Speiderstyret har i 2001 hatt følgende arbeidsgrupper med egne medlemmer: 
• arbeidsgruppe for strategiske planer 
• arbeidsgruppe for synliggjøring 
 
I tillegg til styremøtene har Speiderstyret vært samlet til 2 seminarer med kretsledere og 
korpssjefer og på landsleiren. Ett av Speiderstyrets møter er holdt sammen med Komite 
speiding.  
 
Speiderstyret startet i 1998, og har i 2001 videreført prosjektet med å vurdere kretsenes 
grenser og arbeidsoppgaver/arbeidsformen i kretsene. Speidertinget 2000 gjorde endringer i 
kretsenes oppgaver (§ 4-4-3), og oppgavene er nå klarere definert og i tråd med anbefalinger 
for ”Endret arbeidsform i kretsene”. Speiderstyret arbeider etter en vedtatt plan. 
 
NSFs nåværende treningsprogram ble utarbeidet i 1986-87 og gjennomgikk en enkel revisjon 
i 1994 - 1995. Tilbakerapporteringer fra gruppene viser at under halvparten bruker 
treningsprogrammet som en del av den primære arbeidsmetoden. Målsettingen i 
langtidsplanen var at landets speidergrupper skal bruke treningsprogrammet, aktivt i alle 
enheter. Det er derfor viktig at treningsprogrammet oppleves som relevant, oppdatert, 
utfordrende og med høy kvalitet av forbundets ledere. Et revidert treningsprogram blir 
utarbeidet med bakgrunn i NSFs ”Prinsipper for program”, og forventes å foreligge til høsten 
2002. 
 
Oslo Flaggfabrikk A/S overtok, på vegne av Speider-Sport A/L høsten 1999, all produksjon 
og salg av speiderartikler.  Det var gode tilbakemeldinger på servicenivået.  Speider-Sport 
A/L, som selskap, fortsetter og administrerer avtalen med NSF om salg av speiderartikler. 
 
Utvikling av forbundets kommunikasjonsstrategi fortsatte i 2001 (vedtatt i mars 1999), og har 
som mål å bidra til å skape tilhørighet, engasjement og entusiasme blant forbundets 
medlemmer. Kommunikasjonsstrategien skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid 
mellom alle ledd i NSF, med media og samfunnet for øvrig. For å nå dette målet skisserer 
strategien økt synliggjøring av organisasjonen, og bruk av Internet og e-post som 
hovedkanaler i organisasjonsformidling både internt og eksternt. Medlemsbladets 
hovedmålgruppe er speidere i tropp, og innholdet i bladet er for denne målgruppen.  
 
Som en del av kommunikasjonsstrategien ble det inngått avtale med Effectio A/S om 
etablering av en elektronisk portal for NSF.  Portalen blir lansert våren 2001. Effectio gikk 
konkurs i løpet av 2001. NSF led ikke noe økonomisk tap på denne konkursen. 
www.speiding.no er nå borte, og NSF ser etter andre løsninger. Foreløpig har vi valgt å 
videreutvikle scout.no. 
 
I langtidsplanen for 1998 - 2001 er det vedtatt at et av organisasjonens mål er: Sterkere 
synliggjøring av organisasjonen. Med utgangspunkt i langtidsplanens mål og organisasjonens 
nye kommunikasjonsstrategi er det definert tre hovedmålgrupper for kommunikasjon.  
 



 Speidertinget 2002 – Sola Strandhotell 1. – 3. november 2002     16

 
Til disse målgruppene er det utformet spesielle budskap for å øke organisasjonens 
synliggjøring. Målgruppene er barn og ungdom i speideralder, foreldre/foresatte og samfunnet 
for øvrig.  
 
Videre har Speiderstyret arbeidet med strategisk plan fra 2002.  
 
De nye strategiske planene, vedtatt av Speidertinget 2000, ble bearbeidet/konkretisert av 
Speiderstyret for de to første av årene i perioden.  
 
 
Av andre saker som Speiderstyret har arbeidet med nevner vi spesielt: 
 
• Organisering av Norges speiderforbund 
• NSFs forhold til verdensorganisasjonene WAGGGS og WOSM 
• Evaluering av Langtidsplanen 1998-2001 
• Lokal Agenda 21 (LA 21) og ny miljøstrategi 
• Medlemsvekst 
• Forholdet til Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere 
• 90 år med speiding i Norge  
• Sikkerhet ved turer og arrangementer 
• Sparing i humanitære fond 
• Støttemedlemskap i Norges speiderforbund  
• Igangsetting av Norsk sjøspeider- og Norsk roverleir 2002 
• Explorer Belt 
 
 

6.2 Oversikt over Speiderstyret, komiteer og prosjektgrupper i 2001 
 
6.2.1 Speiderstyret  
 

Speiderstyret 2001 
Eli Gullichsen, speidersjef 
Iacob Iuell Nordby, visespeidersjef 
Berit E. Nymoen 
Carsten H.P. Johansen / International Commissioner (WOSM) 
Ingrid Nordbø / International Commissioner (WAGGGS) 
Jonny Berg 
Thom Lauritsen 

 
6.2.2 Faste komiteer 

 
Lovutvalget  
Trond Simensen, leder 
Morten Gunnes 
Thor Christian Hansteen 
 
Valgkomite etter Speidertinget  
Anders Øvreås 
Einar Øsleby 
Karin R. Thompson 
Per Harald Bratvold, leder 
Thorbjørg Nordengen 
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Komite speiding 
Tor Corneliussen, leder 
Iver Aage Iversen (til 30 juni) 
Bjarne Amdahl 
Martine Løvold 
Bjarne G. Eide (til 30 juni) 
Cecilie Blytt Mietle 
Morten Günther 
Hans Eide (fra 1.juli) 

  Merete Bodahl-Johansen (fra 1.juli) 
 
 

6.2.3 Faste utvalg/prosjektgrupper 
 

Komite Ingelsrud 
Stein Løvold, leder + 5 medlemmer  
 
Styret for S/S Havbraatt 
Gry W. Grimsrud, leder + 4 medlemmer  

 
Prosjektgruppe flerkultur 
Liv Epletveit + 2 medlemmer (til sommeren 2001) 

 
Prosjektgruppe Teknologi  
Dag Anders Kjærnes, leder + 2 medlemmer 
 
Prosjektgruppe NSFs eiendommer  
Åse Lien Aaberg, leder + 3 medlemmer 
 
Komite Old Guides 
Lill Holmboe, leder + 2 medlemmer      

  
Forbundstroppen 
Forbundstroppen er en samling av kursledere, nettverkskoordinatorer og 
prosjektledere som har oppgaver i sentrale NSF.  
 Pr. 31.12.01 hadde Forbundstroppen 38 medlemmer. 

 
 Nettverkskoordinatorer 
 Friluftsliv:   Lise-Berith Lian til 30/6-01, Andreas Løvold fra 1/7-01 
 Sjøspeiding:  Gunnar Skundberg 
 Radiospeiding: Stein Ankarstrand til 30/6-01  
 Kursledere:  Charlotte M. Corneliussen til 30/6-01, Nils-Eivind Holmedal 

fra1/7-01 
  
 Komiteen for landsleiren 2001 
 Leirsjef:   Svein Roald Hansen 
    Erik Bodahl-Johansen 
    Bjørn Harald Hamre 
    Geir Moum 
    Karin R Thompson 
    Karen Johanne Strømstad 
    Kristin Øilo 
 Prosjektleder(ansatt): Else Liaaen 
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6.2.4 Prosjektgrupper som har arbeidet i 2001 

 
Her har vi tatt med de prosjektgrupper som har arbeidet med utviklingsoppgaver og 
andre større prosjekter som ikke er ført opp på NSFs sentrale terminliste for 2001. 
 
Explorer Belt 2001 
Tone Shetelig, leder + 3 medlemmer 
 
Landsleiren - 2001 Urban 
Svein Roald Hansen, leder + 6 medlemmer 

 
Prosjektgruppe for endret arbeidsform i kretsene 

 Lars Atle Andersen, leder + 6 medlemmer 
 
Revisjon av Treningsprogram 
Bjarne Amdal, prosjektleder og 5 arbeidsgrupper med 4 personer i hver gruppe 
 
Organisasjonsopplæring i NSF 
Andreas Løvold 
 
Speiding og rusmidler 
Ingerid Gezina Stølen 
 
Speiding mot Vold og rasisme 
Sissel Jacobsen 
 
Sikkerhetsrutiner i NSF 
Ivar Anton Nøttestad 
 
Jamboreen i Thailand 2002/2003 
Børre Gunnerud, leder 
 
Miljøstrategi 
Svein Otto Aure, leder + 2 medlemmer 

 
 
6.3 Forbundskontoret 
 
6.3.1 Ansatte pr. 31.12.01 
 Det var 10 ansatte ved årets slutt + noe deltid    
 
6.3.2 Publikasjoner 
 

• Speideren kom ut med 4 nummer i 2001. 
• Informasjon til Gruppene kom med 9 utsendelser i 2001. 
• Informasjon til Kretser og korps kom med 5 utsendelser i 2001.  
• Juleheftet 2001 ble solgt i 23400 eksemplar.  
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7 EVALUERING AV LTP 1998 - 2001 
 
7.0 Generelt  
 
2001 er det fjerde året i langtidsplanen fra 1998 til 2001.   
 
Langtidsplanens visjon var: Patruljen tar ansvar. 
 
Hovedmålene for denne langtidsplanen er: 
 
 For det enkelte medlem: 

• Ta ansvar for patruljen 
• Bruke treningsprogrammet aktivt, og gjennom grader og merker, oppleve 

progresjon i programmet. 
• Oppleve at det er populært å være speider og attraktivt å være leder. 

 
For organisasjonen: 
• Medlemstallet skal øke. 
• Alle speidere i NSF skal bruke treningsprogrammet. 
• Sterkere synliggjøring av organisasjonen. 

 
Organisasjonens utfordring i temaperioden: 
 
For å strukturere arbeidet for gruppene ble perioden delt inn i temaperioder slik: 

• 1998 frem til sommeren 1999: Lederen 
• Sommer 1999 – sommer 2000: Patruljen 
• Sommer 2000 – ut 2001: Speiding i et flerkulturelt samfunn  

 
For hver av temaperiodene ble det utarbeidet aktivitetsmateriell til gruppene. 
I arbeidet med medlemsvekst sendte Speidersjefen ut et brev i januar hvert år, til alle 
kretser/korps og grupper, der hun oppfordret alle gruppene til å øke antall betalende 
medlemmer i gruppen med henholdsvis en-to-eller-tre medlemmer. Kampanjen fikk navnet 
PLUSS-EN, PLUSS-TO og PLUSS-TRE for gruppene samt for kretser og korps.  Det er også 
utarbeidet/revidert materiell som er sendt gruppene. Vinner av PLUSS-TRE kampanjen (i 
2001) var Lørenskog Fjellhamar speidergruppe. 
 
 
7.1 Evaluering av langtidsplanen 1998 - 2001 
 
Fra NSF sentralt er det satt i gang tiltak som har innflytelse på måloppnåelsen i 
Langtidsplanen. 
 
Både gjennom forbundets sentrale arrangementsplan (bl.a. Høsthaiken og Speidingens dag) 
og andre tiltak som bl.a. vedtaket om ny kommunikasjonsstrategi og vervekampanjen 
PLUSS-EN, PLUSS-TO og PLUSS-TRE har speiderstyret forsøkt å tilrettelegge aktiviteter 
som kan bidra til at en når langtidsplanens mål for perioden 1998 - 2001. Gjennom den 
sentrale medlemsregistreringen er det muligheter til å følge medlemsutviklingen i den enkelte 
speidergruppe og krets/korps. Se også vedlegg til denne årsmeldingen 
 
For å få en oversikt over aktivitetsnivået til gruppene og kretsene/korpsene ble det hvert år 
sendt ut et spørreskjema hvor det ble bedt om tilbakemelding på bl.a. bruken av  
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treningsprogrammet, gjennomførte patruljeturer, ledermiljø, synliggjøring, speidere og 
roveres medbestemmelse, gjennomførte kurs i grunntreningen mm.  
Se punkt 7.2 for en status. 
 
7.2 Evalueringer ved periodens slutt 31. desember 2001 
 
I denne planperioden har Speiderstyret konstatert at det er vanskelig å arbeide med 4 års faste 
planer og anbefalte speidertinget i 2000 om å gå over til en 4-årig strategisk plan, med 
konkretisering for de to første årene. Speidertinget 2000 vedtok dette og år 2001 ble da både 
siste år i planen 1998-2001 og første i ny strategisk plan. Dette førte til noe mindre fokus på 
planen 1998-2001.  
 
Fra innsendte svar på spørreskjemaene pr. 31.12. i 1999, 2000 og 2001 er det utarbeidet en 
status. 
 
Det er kommet tilbakemelding fra ca 50 % av gruppene. Det har vært vanskelig å se 
forskjeller fra år til år.  Det henger bl.a. sammen med at det er til dels forskjellige grupper som 
har svart og trolig fra de mest aktive. 
 
Med utgangspunkt i det som er nevnt her vil speiderstyret presentere en status fra oversikten 
fra gruppene. Vi tror dette vil gi nyttig informasjon om Norges speiderforbund 
 
Pr. 31.12.01 var det registrert 23.240 medlemmer, hvorav 21.548 hadde betalt sin 
medlemskontingent.  
 
Av forbundets grupper noterer vi at det er: 

• 21 grupper med mer en 100 medlemmer 
• 81 grupper med 61 - 99 medlemmer 
• 87 grupper med 41- 60 medlemmer 
• 180 grupper med 21- 40 medlemmer 
• Ca. 150 grupper med 1-20 medlemmer, hvorav ca. 60 med mindre enn 10 medlemmer 

under 26 år. 
• Øvrige grupper har kun voksne medlemmer eller det er ingen aktivitet 

 
I all prosentregning nedenfor har vi tatt utgangspunkt fra de grupper som har svart, ca. 350. Vi 
har med andre ord ikke gjort forsøk på å si noe om forholdene i de grupper som ikke har svart 
på skjema. 

 
Tropp: 

• Det var 350 tropper med i undersøkelsen. 
• Gjennomsnitt antall ledere i tropp er 3,8 pr tropp. 
• 77 % av lederne hadde selv vært speidere. 
• 25 % av lederne var under 26 år. 
• Gjennomsnittsalder for patruljefører er 13,4 år 

 
Patruljer: 

• Det er i snitt 2,4 patruljer pr tropp. 
• Vel 1/3 av troppene hadde egne førerpatruljer. Av disse hadde ca 60 % mer enn 6 

møter/turer 
• Ca 25 % av patruljene var med på Høsthaiken 
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• Ca 85 % av gruppene hadde til sammen vel 1900 turer med patruljene 
 

Treningsprogrammet: 
• Ca 70 % av gruppene opplyser at de bruker treningsprogrammet. Det er tatt vel 

1300 ”nye grader” 
Møter ute: 
% av antall møter ute i løpet av året. 
 

Koloni: i snitt holdes 50 % av alle møtene utenders. 10 % av koloniene har alle møtene 
ute. 
Flokk: i snitt holdes 50 % av alle møtene utendørs. 2 % av flokkene har alle møtene 
ute. 
Tropp: i snitt holdes 40 % av alle møtene utendørs. 1,5 % av troppene har alle møtene 
ute. 

 Lag: i snitt holdes 30 % av alle møtene utendørs. 1 % av lagene har alle møtene ute. 
 
Speider og rovers medbestemmelse: 

• Ca 50 % av gruppene hadde speidere/rovere regelmessig med på gruppeting. 
• Ca 30 % av gruppene hadde speidere/rovere regelmessig med på kretsting. 
 

Synliggjøring i gruppen: 
• Vel 50 % av gruppene gjennomførte egne vervetiltak mot en eller flere  
        målgrupper. 
• Ca 60 % av gruppene ble omtalt i media. 
• Ca 30 % av gruppene var med på speidingens dag, 
• Ca 20 % av gruppene var med på fellesarrangementer med skolen 
• Ca 50 % av gruppene var med på fellesarrangementer med andre organisasjoner. 
• Ca 60 % av gruppene samarbeidet med lokal menighet. 
 

Annet: 
• Ca 65 % av gruppene hadde ledere som ikke hadde vært på kurs i grunntrening. 
• Ca 70 % av troppene var på leir i et typisk ”troppsleir år.” 
 

Avslutning: 
Tallene over gir en indikasjon på situasjonen i gruppene. Med utgangspunkt i de mål som var 
satt og de tiltak som har vært satt i verk er Speiderstyret ikke tilfredse med resultatet. 
Speiderstyret har sett utviklingen og har tatt viktige beslutninger for å sette kretser og grupper 
i stand til å gi et bedre kvalitetsmessig bedre tilbud.  
I denne sammenheng viser vi til 
 

• Utarbeidelse nytt treningsprogram som introduseres i 2003 
• Ny grunntrening som introduseres i 2003 
• Endret arbeidsform i kretser og grupper. 
• Arbeid med etablering av større kretser. 

 
En annen viktig endring er overgang til strategiske plan, hvor det arbeides med vesentlig 
kortere og mer dynamiske tidsperioder. 
Det er et håp at nevnte tiltak kombinert med et aktivt miljø i gruppe og krets fortsatt vil gjøre 
det spennende å være speider. 
  
 



 Speidertinget 2002 – Sola Strandhotell 1. – 3. november 2002     22

8 ØKONOMI 
 
Forbundets regnskap presenteres som egen sak til speidertinget 
 
Forbundets regnskap presenteres for speidertinget i to utgaver. 
Det ene er resultatregnskapet med balanse og noter. Det andre et driftsregnskap spesifisert pr. 
hovedområde. Driftsregnskapet er sammenlignet med budsjett fastsatt av Speidertinget i 1998, 
og med det budsjettet Speiderstyret vedtok for året.  
 
For tredje gang ble kontingentkrav produsert sentralt på Forbundskontoret, og sendt ut, enten 
direkte til medlemmene eller via gruppene. Ubetalt kontingent ble purret.   
Resultatet viser fortsatt en reduksjon i betaling av kontingent. Statistikkene viser at flere store 
grupper står med ubetalt kontingent for mange medlemmer. Reduksjonen i antall betalende 
medlemmer gir redusert tilbud både for gruppe, krets/korps og forbundet. Forholdet var 
allikevel noe bedre enn året før. 
 
Det ble solgt ca. 23.000 julehefter, noe som var ca. 10 % mindre enn planlagt. 
 
S/S Havbraatt fikk ny ”seilgarderobe” i 2001, og det ble utgiftsført over driften. 
 
Regnskapet viser for noen av områdenes del, avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes bl.a. 
budsjettets tekniske føringer hvor inntekter og utgifter balanserer. Differansen mellom 
inntekter/utgifter viser imidlertid ikke store differanser sett i forhold til speidertingets vedtak. 
 
Forvaltning av midler fra Norad er ført under området internasjonalt.  
 
Regnskapet viser et overskudd på driften på kr. 95.479. 
 
Investering i EDB-utstyr er avskrevet med totalt kr. 250.000, og teknisk anlegg på Ingelsrud 
er avskrevet med totalt kr. 50.000. 
Tap på fordringer er ført med kr. 5.200. 
 
Dette medfører at resultatet pr. 31.12.2001 viser et overskudd på kr. 2.281. 
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9 NORGES SPEIDERFORBUNDS SELSKAPER 
 
9.1 Speider-Sport A/L  
 
Speider-Sport A/L har overlatt driften (butikk og postordresalg) til Oslo Flaggfabrikk (fra 
1.10.99). 
 
Speider-Sport A/L fortsetter som selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, NSF og Oslo 
Flaggfabrikk A/S. 
 
Firmaets drift hadde et netto resultat på ca. kr. 96.445 
 
Norges speiderforbund har ca. 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. 
 
 
 
9.2 Øvre Vollgate 9 A/S 
 
Øvre Vollgate 9 A/S hadde i 2001 et ordinært driftsår. NSF eier alle aksjer i selskapet.  
 
Alle arealer i bygningen er utleid, i hovedsak på langsiktige avtaler. Firmaets omsetning var 
på kr. 1.300.000 og resultatet var et overskudd på kr. 9.552 
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10 INTERNASJONALT ARBEID 
 
10.1 De to internasjonale speiderorganisasjonene 

 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 
WAGGGS er en verdensorganisasjon med hovedkontor i London.  Organisasjonen har om lag 
åtte millioner medlemmer. Bare jenter kan være medlem i WAGGGS. WAGGGS forholder 
seg til en organisasjon i hvert land, og i Norge er det to forbund som har speiding for 
jenter/kvinner. Det er derfor etablert en paraplyorganisasjon; Fellesrådet for speiderpiker i 
Norge (FR), der Norges KFUK-Speidere og jenter/kvinner i Norges speiderforbund er 
medlemmer.  
 
Eldrid Kvammen Midttun, Fellesrådet for speiderpiker i Norge, er medlem av World Board 
fram til sommeren 2002.  
 
Norges speiderforbund og Norges KFUK-Speidere veksler på å ha lederen i Fellesrådet, 
International Commissioner (IC) og sekretariatet. Fra 1.9.2000 overtok Norges KFUK-
Speidere denne funksjonen for de neste to årene.  
 
Fra 01.09.2000, og i hele 2001, har NSF hatt følgende representanter i Fellesrådet: 
• Eli Gullichsen 
• Ingrid Nordbø, IC for NSF og nestleder av FR 
• Berit Eggset Nymoen 
• Martine Løvold, vararepresentant 
 
 
The World Organization of the Scout Movement (WOSM) 
WOSM, som har ca. 16 millioner medlemmer, er en verdensomspennende organisasjon med 
medlemmer av begge kjønn. Gutter/menn i Norges speiderforbund er medlem av WOSM.  
Hovedkontoret ligger i Geneve. Carsten H. P. Johansen er IC. 
 
Stein Løvold er medlem av World Scout Commitee (WOSM) fram til sommeren 2002. 
 
 
10.2 Deltagelse på internasjonale seminarer/ aksjoner 
  
• NSF har deltatt med ni deltakere på syv Europaseminarer, og fire deltakere på to nordiske 

seminarer. 
• Morten Günther har vært medlem av Nordisk samarbeidskomité og deltatt på møter i på 

Færøyene og i Praha.  
• Europa konferanse ble holdt i Praha, og fra NSF deltok Eli Gullichsen, Iacob I Nordby, 

Ingrid Nordbø, Carsten HP Johansen, Morten Günther, Håkon Lund.  
Stein Løvold stilte på vegne av verdenskomiteén WOSM.  
 

 
10.3 Norges speiderforbund sine samarbeidsland 
  
NSF samarbeider med flere speiderforbund i Afrika og Øst-Europa. Våre viktigste 
samarbeidsland i Afrika er Kenya og Lesotho. Norges speiderforbund har i 2000 avsluttet det 
økonomiske samarbeidet med Botswana og Uganda, og startet opp et økonomisk samarbeid 
med Malawi. I Øst-Europa er Ukraina fortsatt vårt samarbeidsland.  
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En viktig hensikt med NSFs bistandsarbeid er å styrke de lokale forbund, slik at de blir bedre i 
stand til å tilby speiding til unge mennesker. Speiderforbundene opplever en positiv utvikling. 
Blant annet har både antall speidere og aktiviteter økt. Det har vært gjennomført besøk til alle 
våre samarbeidsland (med økonomisk samarbeid) i 2001. 
 
I Kenya har NSF vært med å bygge opp et speidersenter i Embu. Det arbeides nå med å 
videreutvikle speiderarbeidet i regionen. I hovedstaden Nairobi ligger regionkontoret for 
Afrika (WOSM). Her er NSF involvert i Management Training. Dette er et kurs hvor 
generalsekretær og daglige leder i afrikanske forbund læres opp i å drive speiderforbund. 
 
I Lesotho samarbeider NSF med Lesotho Girl Guides Association. Forbundet har etablert 
forbundskontor i hovedstaden Maseru. Speiderne skaffer seg også egne inntekter ved at de 
produserer murstein og gjenstander lagd av tomme brusbokser. I tillegg er speiderne involvert 
i samfunnsprosjekter, som for eksempel gatebarn prosjekt og lese/skriveopplæring for gjetere. 
De siste 2 årene har det vært arbeidet med et nytt treningsprogram. 
 
Botswana Scout Association har nå etablert forbundskontor på egen leirplass, Aedume Camp 
Site utenfor Gaborone. Der foregår det mange speideraktiviteter og helgesamlinger. 
Forbundet har også andre leirplasser rundt om i landet. Det økonomiske samarbeidet er 
avsluttet. 
 
I Uganda samarbeidet NSF med Uganda Scout Association og Uganda Girl Guides 
Association. Sammen med Strømmestiftelsen og Uganda Change Agents drev NSF opplæring 
av speiderledere. Kursene, som er todelte, besto av prosjektplanlegging, finansiering av nye 
prosjekter (mikrofinans) og ledertrening for speiderledere. Det økonomiske samarbeidet er 
avsluttet. 
 
Gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge samarbeider vi med The Assoiciation of 
Ukrainian Guides. Ved det ukrainske forbundets medlemskap i WAGGGS har samarbeidet 
med Norge endret noe form. De to norske forbund ( KFUK og NSF) har nå et samordnet 
samarbeid med forbundet i Ukraina. I Ukraina arbeides det nå aktivt med ledertrening og 
organisasjons utvikling/-opplæring. 
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11 MEDLEMSUTVIKLING  
 
Medlemsstatistikk 1985-2001 
Oversikten viser antall registrerte medlemmer det enkelte år. 
 

År Antall grupper Antall medlemmer  
85 809 37 031  
86 806 35 668  
87 777 33 285  
88 758 32 555  
89 761 35 004  
90 754 35 433  
91 764 34 235  
92 740 32 831  
93 729 32 151  
94 722 31 235  
95 735 29 785  
96 749 28 518  
97 739 29 454  
98 719 30 084  
99 737 26 086 *)

2000 704 24.456  
2001  23.240  

 
*) I 1999 ble all medlemsregistrering gjort sentralt. Tallet for antall medlemmer totalt for 
1999 (26 086 medlemmer) er derfor ikke direkte sammenlignbart med totaltallene fra tidligere 
år. 
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12 KURS OG ARRANGEMENTER 2001 
 
Måned Dato Arrangement/kurs Sted Ant. delt. 
Januar 19-21 Kontaktseminar sjø Hvaler 35  
Jan./feb. 27-04 Fjellederkurs Solstølen 7 
 
Februar 
 

 
09-11 

 
Sentral samling 

 
Ingelsrud 

 
29 

Mars 
Mars 

09-11 
12-17 

Trekløver Gilvell 01/02 
Småspeideraksjonen 

Sørmarka, Ski 
Hele landet 

16 (1) 
 

     
April 
April 

(påsken) 
12-16 

Explorer Belt 
Trekløver Gilvell 01/02 

Kenya 
Ingelsrud 

31 
16 (2) 

     
Mai 
Mai 

24-27  
25-27 

Peffkurs sjøspeiding 
Trekløver Gilvell 00/01 (oppf.) 

Sandnes 
Merdø/Arendal 

15 
23 
 

Juni 
Juni/juli 

22-30 
30-07 

Seilas til landsleiren 
Landsleir 2001 Urban 

Trondh.-Fredrikstad 
Fredrikstad 

60, 8 båter 
ca 8400 + 
550 i stab 
 

Juli 
Juli 
Juli 

03 
07-15 
21-29 

TG - Gjensynstreff 
Fjell- og brelederkurs 
Kanokurs/Fossekallen 

Fredrikstad 
Jostedalsbreen 
Trysilelva 

180 
11 
6 
 

August 04-19 Dugnadsleir på Svaldbard Ny-Ålesund 15  
August 24-26 Sentralt peff.arrangement Langøyene Oslo 240 +  

10 stab  
Aug/sept 31-02 Emnekurs sjø Tønsberg 18  

 
September 14-16 NORLED Ingelsrud 31 
September  15-16 Speidingens dag Hele landet  
September 21-23 Nasjonal femkampkonkurranse Ingelsrud 16 lag  
September 
  

28-20 
 

Høsthaiken Hele landet  

Oktober  05-07 NM i speiding Oslo 85 patr. 
Oktober 13-15 Ledertrenerkurset 01/02 Solstølen 15 + 6 stab 
Oktober 26-28 Roverstevnet Trondheim 180  
Oktober 20-21 JOTA/JOTI Hele landet ca. 80 gr. 
     
     
     
     
 
12.1 Avlyste arrangementer og kurs i 2001 
  
Dag Arrangement/kurs Årsak til avlysning 
28-30 sept. Emnekurs friluftsliv Avlyst sentralt, men flere kretser 

holdt kurs 
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13 NORGES SPEIDERFORBUNDS LEIRSTEDER 
 
13.1 Bruken av leirstedene 
 
• Ingelsrud (hus)  33 bruksdøgn  
• Ingelsrud (leirplass)   5 bruksdøgn 
• Dronningen    6 bruksdøgn 
• Solstølen   61 bruksdøgn 
• Tredalen    

" hovedhus 71 bruksdøgn 
" Rødstua 59 bruksdøgn 
" leirplass 31 bruksdøgn 

• Stornes    
" hus  37 bruksdøgn 
" leir  23 bruksdøgn 

• Sverveli   47 bruksdøgn 
• SS Havbraatt  31 bruksdøgn + 7 kveldsturer 
 
Det gjøres oppmerksom på at bruksdøgn er antall døgn leirstedet har vært utleid/brukt. Tall 
for antall gjestedøgn er ikke registrert.  
 
13.2 Leirstedene 
 
Ingelsrud speidersenter 
Norges speiderforbund kjøpte Ingelsrud gård i 1996 for å bygge opp et nasjonalt senter for 
speiding, på samme måte som det eksisterer speidersentre andre steder i verden. 
Speidersenteret ligger i naturskjønne omgivelser i Eidskog kommune i Hedmark. Senteret kan 
tilby et permanent leirområde med kapasitet inntil 2000 og et hovedhus med plass til 24 
personer (primært med tanke på kurs og konferanser). Hovedhuset ble brukt i 33 døgn og 
leirplassen i 5 døgn i 2001. 
 
Dronningen 
Dronningen er forbundets leirsted i Drøbaksundet. Det kan brukes for mindre troppsleire. I 
2001 ble leirstedet brukt i 6 døgn. 
 
Solstølen 
Solstølen er forbundets hytte ved Haugastøl på Bergensbanen. Stedet egner seg godt til 
kursvirksomhet og nyttes bl.a. til fjellederkurs vinterstid. Solstølen ble brukt 61 døgn i 2001. 
Stedet er mye brukt som tur- og feriested, spesielt i vintermånedene. 
 
Tredalen 
Tredalen er forbundets leirsted på Hvaler utenfor Fredrikstad. Omfattende vedlikeholdsarbeid 
på stedet er gjort. Leirstedet ble brukt i 31 døgn i 2001. Tredalen egner seg for leir for mindre 
grupperinger. I tillegg kan husene også leies ut separat. I hovedhus var det 71 bruksdøgn, 
mens det var 59 bruksdøgn i Rødstua. 
 
Stornes 
Stornes ligger på Nelaug i Åmli kommune i Aust-Agder.  Leirplassen ble brukt i 23 døgn og 
hovedhuset i 37 døgn i 2001. Leirstedet og bygningene fremstår i god forfatning og egner seg 
godt for tropper/grupper på leir. 
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Sverveli 
Kursstedet har gamle tradisjoner innen Gilwell og Trekløver Gilwell-treningen. Stedet har 
vært i bruk 47 døgn i 2001. Det foregår langsiktig oppussingsarbeid på stedet for å bedre 
overnattingkapasiteten vinterstid. 
 
Leikvinjar og Renså 
Leikvinjar, Ringkollen ved Hønefoss og Renså i Skånland kommune eies av Norges 
speiderforbund.  Driften er satt bort til de lokale kretser. 
 
S/S Havbraatt 
Havbraatt er forbundets egen skute. Havbraatt ble døpt i mai 1998, og er bygd etter gamle 
tegninger. Havbraat er en 43 fots kutter. Havbraatt leies ut både til dagsturer, helgeturer og til 
lengre turer. I 2001 ble båten brukt i 31 døgn, bl.a. var den med i eskadren til 2001 Urban. I 
tillegg ble skuta brukt på en rekke kveldsturer. 
Vinteren 2000 - 2001 lå skuta i opplag i Trondheim.  I denne perioden ble det gjort en god 
dugnadsinnsats på båten. 
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14 SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
 
Norges speiderforbund samarbeider med en rekke organisasjoner. De viktigste har vi egne 
kontaktpersoner til.  Medlemmer/kontaktpersoner ved årets slutt: 
 
Fellesrådet for speiderpiker i Norge 
Eli Gullichsen, Ingrid Nordbø, Berit Eggset Nymoen og med Martine Løvold som 
vararepresentant 
 
Kontaktkomiteen med Norges KFUK-Speidere 
Eli Gullichsen, Iacob Iuell Nordby og Jens Døvik 
 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Jonny Berg  
 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) 
Eli Gullichsen og Jens Døvik 
 
Miljøheimevernet 
Eli Gullichsen og Jens Døvik 
 
Studieforbundet Natur og Miljø 
Grete Jakobsen 
 
Bistandstorget 
Jens Døvik og Bodil Tærud Day 
 
Stiftelsen Norsk speidermuseum 
Eivind Strømman og Berit Rygg er NSFs representanter i styret. Karen Evensen og Hans 
Lindemann er vararepresentant. Eli Gullichsen og Iacob Iuell Nordby er med i rådet 
 
St. Georgs Gildene i Norge 
Olav Balle er Norges speiderforbunds representant i styret 
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VEDLEGG 
 
Medlemsstatistikk 1985-2001 
Oversikten viser antall registrerte medlemmer det enkelte år. 
 

År Antall grupper Antall medlemmer
85 809 37 031 
86 806 35 668 
87 777 33 285 
88 758 32 555 
89 761 35 004 
90 754 35 433 
91 764 34 235 
92 740 32 831 
93 729 32 151 
94 722 31 235 
95 735 29 785 
96 749 28 518 
97 739 29 454 
98 719 30 084 
99 737 26 086 
00 704 24.456 
01 681 23.240 

 
 
 
 

Utvikling i medlemsmasse
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Aldersfordeling jenter - gutter i Norges speiderforbund pr. 31.12.2001 
 
 
Aldersgruppe 
 

Antall medlemmer 
Totalt 

Derav jente Derav gutter

0 til 6 år 85 33 52
7 år 430 161 269
8 til 9 år 3782 1459 2323
10 til 12 år 6979 2802 4177
13 til 14 år 2597 1016 1581
15 til 17 år 2175 747 1428
18 til 25 år 2071 738 1333
over 25 år 4037 1794 2243
Totalt 22156 8750 13406
 
 
Differansen mellom totalt antall medlemmer pr. 31.12-01(23.240) og totalt antall medlemmer 
i denne tabellen(22.156) skyldes at det mangler fødselsdato for en del av medlemmene. 
 
 
 

Alders-/kjønnsfordeling i Norges Speiderforbund 
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