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Årsberetning	2019	for		

Vestfold	Krets	av	Norges	speiderforbund	
 
Kretsleder har ordet 
Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige 
aktivitetene som foregår rundt om i gruppene. 2019 var året da Vestfold krets startet 
satsingen på å få til mer vinterspeiding samtidig som vi har jobbet aktivt for å hjelpe grupper 
som sliter. 
 
Kretsstyret har satset spesielt på å få med flere unge i komiteer, prosjekter og sentrale verv 
og det gir gode resultater. Stadig flere er engasjert og engasjement smitter. Glade og 
engasjerte ledere gir glade og engasjerte speidere og resultatet blir knallfin speiding og en 
sterk og levende bevegelse. 
 
Jeg vil takke alle ledere og speidere som har gjort årets aktiviteter mulig. Jeg vil også takke 
arrangørene av peffsamlinger, ledertrenere, Tiurleik-komite, komite for Småspeidersamling, 
medlemmer av ombud og utvalg og deltagere i NM i Speiding. En stor takk til dere som 
arrangerte en fantastisk kretsleir, langt under budsjett! Takk også til mine medarbeidere i 
kretsstyret. Dere gjør alle en fantastisk innsats for at speidingen i Vestfold skal være 
morsom, interessant og givende. 
 
Alf-Arne Kristoffersen 
Kretsleder 
 
 
 

Kretsstyret        
 
Fram til kretstinget 06. mars 2019 hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Alf-Arne Kristoffersen, Fevang 
Visekretsleder:  Hanna Davidsen, 1. Nøtterøy (valgt for ett år) 
Styremedlem:   Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø 
Styremedlem:  Victoria Stensrud Johnsen, Oseberg 
Styremedlem:  Johannes Botne, Fevang 
Varamedlem:   Lars-Erik Ulvund, Hortenspeiding 
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Etter kretstinget hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Alf-Arne Kristoffersen, Fevang 
Visekretsleder:  Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø 
Styremedlem:   Magnus Helmer Hansen, Stavern 
Styremedlem:  Victoria Stensrud Johnsen, Oseberg 
Styremedlem:  Johannes Botne, Fevang 
Varamedlem:   Lars-Erik Ulvund, Hortenspeiding 
 
Kretsstyret hadde i 2019 ni styremøter, og har behandlet 108 saker.  
Nok et speiderår med høy aktivitet for kretsstyret og speidere er gjennomført i Vestfold 
krets. I løpet av året har vi jobbet videre med å motivere til økt aktivitet og for å få flere unge 
aktivt med i prosjekter. Kretsstyret ser med glede at både ledersamlinger og lederstart-
arrangementer blir stadig mer besøkt. Roverarbeidet har i perioden vært nede i en bølgedal 
og vi håper på nye aktive rovere som kan hjelpe til å drive roverarbeidet.  
 
Kretsstyret har også engasjert seg med å hjelpe grupper som ønsker det for å bedre 
ledersituasjonen eller få tips til drift og program. I dette arbeidet har også lederombudet 
vært en god bidragsyter. 
 
 

Valgkomité 2019-20 
Valgkomiteen valgt for ett år på årsmøtet 06. mars 2019: 
Hanna Davidsen, 1. Nøtterøy 
Emil A. Larsen, Husøy Sjø 

Kretssekretær/kretskontor  
Kretskontoret holder til på Villa Møllebakken, St. Olavsgate 6 i Tønsberg. Der låner vi kontor 
av Stiftelsen Oseberg Vikingarv.   
Ole Harald Flåten har vært ansatt i 25% stilling. 
Regnskapet har blitt ført av kretssekretær. 
Kretssekretær er med på styremøter og kretsting og skriver referater fra disse. 
Kretssekretær holder kretsens hjemmeside så oppdatert som mulig. I tillegg sendes 
informasjon til ledere og rovere via e-post. 
Kretssekretær deltar også på møter med grupper som ønsker hjelp fra kretsen og bidrar i 
saker der det er behov for det. 
Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2019 sendt Barne- og Ungdomsrådet i 
Vestfold.  
Kretskontoret får henvendelsene vedrørende medlemskap, deltakelse i prosjekter, møter, 
høringer, formaliteter i forhold til regler, og lignende. Påmeldinger til kurs og arrangementer 
tas imot og deltakerlister lages.  
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Styringsverktøy og dokumentasjon 
 
Produserte timer i 2019 
Det ble på kretsplan produsert ca 2.500 timer. Ute i gruppene blir det produsert minst 
31.000 timer for barne- og ungdomsarbeid i det daglige speiderarbeidet, i tillegg deltar 
mange ledere på leire mm. Noen av kretsens medlemmer har også i utstrakt grad bidratt 
med mange timer til arrangering av for eksempel kurs, kretsleir, tiurleik og 
småspeidersamling. 
 
Rapporter 
For alle arrangementer, møter og kurs skal det produseres referater eller 
evalueringsrapporter, samt deltakerlister (unntatt Småspeidersamling og Tiurleik der 
flokkene og patruljen blir registrert som deltakende enhet) og bilagsregnskap. Disse fås 
utlevert ved henvendelse til kretskontoret. 
 

Samfunnsinnsats 
Arbeid med vanskeligstilte barn 
Enkelte av speidergruppene i kretsen samarbeider med kommune og foreldre om tilbud til 
vanskeligstilte ungdommer samt barn og unge med atferdsvansker. Mange steder gjøres det 
betydelig innsats for disse barna og som avlastning for hjem og kommune.  Enkelte grupper 
har med støttekontakter på turer og leir, mens andre tar med barn på spesielle vilkår og har 
egen leder til å følge opp disse.  
 
Holdningsskapende arbeid 
Vestfold krets driver holdningsskapende arbeid gjennom ulike aktiviteter, selvstendig og 
gjennom grupper. Vestfold krets samarbeider etter behov med politiet i forbindelse med 
uønskede krefter i samfunnet.  
 

Regnskap 2019 
Regnskapet er ført av kretssekretær og revidert av Reidar Sårheim. 
 

Informasjonsarbeid 
Kretsens hjemmesider finnes på http://vestfoldspeiderne.no. Kretssekretær har ansvar for å 
oppdatere. Det kommer inn få innspill fra gruppene slik at det meste av det som står på 
hjemmesiden er fra og om kretsens arrangementer og generelle nyheter som angår 
speidergruppene i kretsen. Det er fremdeles ønskelig med mer tilbakemelding fra kretsens 
grupper.  
 
Invitasjoner til kurs og arrangementer sendes på e-post til alle i hht gruppenes registrering i 
min.speiding, i tillegg til at de legges på hjemmesiden.  Det er opprettet egen facebookside 
for kretsen som oppdateres av kretssekretær. I løpet av året har aktiviteten rundt facebook-
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oppdateringene økt og det er laget en egen gruppe for ledere. Kretsstyret har også sin egen 
Facebook-gruppe for arbeid mellom møtene. 
 

Ledertrening  
Ansvaret for ledertrening og godkjenning av ledere fra kretsen har i 2019 ligget hos 
ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene Vestfold og Grenland.  
Oppnevnte ledertrenere i 2019 har vært: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Kai Johannessen 
(Fevang), Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding), Therese Nilsen (Husøy Sjø), Vibeke Salicath 
Gordner (1.Sandefjord) og Kathrine Myhre Nordby (Eik). 
 
Nye ledere 
Det er startet utdanning av 9 nye ledere i 2019. 
    
Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 
 

Roverarbeid 
Rovere er godt synlige på kretsting og kretsens arrangement, da de fleste av disse også er 
ledere i enhet og bidrar med mye god erfaring.  
Roverombudet har i 2019 ikke vært særlig aktivt etter første halvår 
Roverombudet besto av Hanna Davidsen, Thea Haugbjørg, Kristian Lien og Nora Helene 
Dingstad fram til kretsleiren.  
 

Flokkarbeid 
Småspeiderombudet har i 2019 bestått av Therese Nilsen og Christine Odden. Det har vært 
arrangert ett småspeiderledermøte og Småspeidersamling. Småspeidersamlingen ble 
arrangert av Victoria Stensrud Johnsen  (Oseberg), Anders Øilo Marcussen og Kristin Øilo 
(Husøy Sjø). 
 

Peffarbeid 
Kretsen har en trofast gjeng som gjennomfører kretsens pefftrening. En høy kvalitet på 
utdanningen av patruljeførere og -assistenter er en stor del av grunnen til kretsens gode 
vekst.  
Tropp-/Førerpatruljeombudet har i 2019 bestått av Espen Garder, Thomas Lien og Halvor 
Gunnerød samt Alf Arne Kristoffersen 
 

Kretsleir 
Kretsleiren ble i år avviklet på Nordtangen leirsted på Gran på Hadeland i perioden  
29 juni til 06 juli. 
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Dette var en flott leir der speiderne fikk mulighet til å vise kunster fra alle årstider, under 
innrykk fikk vi tropevarme og under haiken, monsunregn. Siste morgen våknet vi til rim i 
grasset.  
Leiren hadde 198 deltagere, på tirsdag fikk vi storfint besøk av Birdy som er visespeidersjef. 
Vi var så heldige at vi fikk oppleve tre flotte leirbål, på det siste tok leirledelsen og bød litt på 
seg selv ved å sitte på scenen under hele leirbålet for å bli sminket etter alle kunstens regler. 
Markedsdagen bød på mange flotte aktiviteter, hver gruppe stilte med hver sin aktivitet fra 
rotgrønnsaksgull til svampkasting. 
Vi vil takke alle deltagere for en flott uke og leirledelsen spesielt for en flott gjennomført leir. 
 
 

Kretsarrangementer 2019 
 

Arrangement Sted/dato Antall deltakere  
Ledersamling Fevang 24. januar 18  
Lederstart 10.mars 3  
Lederstart 29.mars 6  
Vinterspeiding er UTE Fagerfjell 8.-10. 

februar 
58  

Kretstingets årsmøte Eik 6. mars 27 Egen protokoll 
foreligger 

Rovertur Farris, 8.-10. mars 12  
Småspeiderledersamling Fevang 18. mars Utsatt  
Peff 2 Furubo 22.-24. mars 23  
Tiurleiken 26.-28. april Ca 250 deltakere, 

45 patruljer 
 

Småspeidersamling 27. april 139 småspeidere, 
16 flokker/lag 

 

Peff 1 Furubo, 3.-5.mai 20  
Trening 1 29.-31.mars 14  
Kretsleir Nordtangen, 29.juni-

6.juli 
198  

Natt i naturen 31. august Karlsvika 31  
Peff 3 20.-22. september 23  
Speiding er UTE   Torød, 18.-20. 

oktober 
118  

Kretsting Tønsberg 30. oktober 
37 

Egen protokoll 
foreligger 
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Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2019 deltatt på følgende 
arrangementer og møter som representant for kretsen: 
 
Tiurleiken 
Alf-Arne Kristoffersen deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med kretsleder 
i KFUK/KFUM. 
 
Småspeidersamlingen 
Alf-Arne Kristoffersen representerte kretsstyret. 
 
Toppledersamling og KL/KS-samling (NSF) 
Alf-Arne Kristoffersen og Victoria Stensrud Johnsen deltok på vårsamlingen og Anders Øilo 
Marcussen på høstsamlingen. 
 
NM i speiding  
NM i speiding ble avholdt i Grenland. Vestfoldinnsatsen var som vanlig super! 
Disse patruljene deltok fra Vestfold NSF: 
Nr 67 – Vaskebjørn, Fevang 
Nr 97 – Vaskebjørn, Hortenspeiding 
Nr 98 – Elg, 1.Nøtterøy 
Nr 103 – Hauk, Fevang 
 
 
Oppnevninger  
I 2019 har ombud og utvalg bestått av: 
Småspeiderombudet: Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Christine Odden (Fevang), 
Speiderombudet: Espen Garder (Tønsberg), Thomas Lien (Oseberg) og Halvor Gunnerød 
(Oseberg) 
Roverombudet: Hanna Davidsen (1.Nøtterøy), Thea Haugbjørg (Fevang), Kristian Lien 
(Oseberg) og Nora Helene Dingstad (Husøy Sjø). 
Ledertrenere: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Kai Johannessen (Fevang), Kurt Vidar Gundersen 
(Hortenspeiding), Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Kathrine Myhre Nordby (Eik). 
Tiurleikkomite 2019: Tina Malen Hansen (Eik) og Sandra B. R. Andersen (6.Larvik). 
Småspeidersamlingskomite 2019: Victoria Stensrud Johnsen (Oseberg),  Anders Øilo 
Marcussen og Kristin Øilo (Husøy Sjø) 
Kretsleirkomite: Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø), Johannes Botne (Fevang), Lars-Erik 
Ulvund (Hortenspeiding/SBG), Camilla S. Botne (Helgerød/Nykirke) og Emil Alexander Larsen 
(Husøy Sjø). 
 
Oppnevninger NSF 
Lars Erik Ulvund fra SBG Sør-Øst er leder for SBG i Norge. 
 
Kurs utenfor kretsen 
Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø), Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Thomas Lien (Oseberg) har deltatt 
i Ledertrening i Grenland krets.  
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Andre organisasjoner 
Vestfold BUR 
Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding) sitter i styret i VBUR. 
 
FNF 
Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø) og Mats Carlsen (3. Nøtterøy) representerte kretsen i 
FNFs Arbeidsutvalg (Forum for Natur og Friluftsliv). 
 
 

Annet 
 
Åregaffærn 
Kretsens høyeste utmerkelse ble del ut for fjerde gang i historien. Denne gang var det Sven 
Erik Gunnerød (Oseberg) som mottok hederen. 
 
Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 
Vestfold krets av Norges speiderforbund holder jevnlig kontakt med Vestfold Krets av Norges 
KFUK/KFUM-speidere. Det ble i år samarbeidet om Tiurleik og invitert til småspeidersamling. 
I tillegg har det vært avholdt ett samarbeidsmøte.  
 

Medlemmer 
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2019 et medlemstall på 712 registrerte 
medlemmer (709). Kun 689 (684) av disse hadde betalt kontingenten. 553 (552) medlemmer 
er under 26 år. (Tallene i parentes refererer til unike medlemmer, dvs at en del har 
dobbeltmedlemskap f.eks i egen gruppe og SBG). 37% jenter/kvinner og 63% gutter/menn. 
 
 

År 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Reg. medl. 31.12. 820 785 720 760 793 793 767 727 

Bet. Medl. 31.12. 813 758 701 686 736 758 701 685 

Endring i reg. 
medlemmer -63 -35 -65 
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-40 

 

År 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Reg. medl. 31.12. 798 757 769 717 679 780 781 757 712 

Bet. Medl. 31.12. 731 680 713 694 659 755 769 727 689 

Endring i reg. 
medlemmer 

 
+71 

 
-41 

 
+12 

 
-52 

 
-38 

 
+103 

 
+1 - 24 -45 

 

Av kretsens registrerte 25 speidergrupper var det i 2019 hele seks grupper som ikke hadde 
medlemmer under 26 år. Brunlanes FSK la ned driften rett før jul. 
 



Årsmelding	2019	 Vestfold	krets	av	Norges	speiderforbund		 																																					Side	8	av	8																																																																									

Økonomi 
2019-regnskapet viser et overskudd på kr 51.189,19.  
 
 
Tønsberg 04.02.2019 
 
 
Alf Arne Kristoffersen    Anders Øilo Marcussen 
Kretsleder     Visekretsleder 
 
 
 
Magnus Helmer Hansen     Victoria Stensrud Johnsen 
Styremedlem     Styremedlem 
 
 
 
Johannes Botne    Lars-Erik Ulvund 
Styremedlem     Varamedlem 


