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Årsberetning	2021	for		

Vestfold	Krets	av	Norges	speiderforbund	
 
Kretsleder har ordet 
Nok et underlig speiderår er lagt bak oss, med nedstengning, sosial distanse og mange 
hindringer for et normalt speiderliv. Til tross for dette er det spennende å se at gruppene har 
sett på alle hindringene som utfordringer og virkelig latt fantasien og gamle 
speiderkunnskaper gi et nytt liv til speidingen. Vi vet at det har vært tungt og at 
koronareglene har krevd svært mye av dere som gruppe og som enkeltledere. Flere mindre 
enheter og stadig endring av nåsituasjonen krever sitt. 
 
Mange frivillige organisasjoner har slitt og nesten gitt opp i den situasjonen vi er midt inne i, 
det har vært vanskelig når man ikke lenger kan gjøre som man alltid har gjort. Men 
speiderne har gått på med vanlig speiderholdning og sagt at dette har jeg ikke gjort før, det 
klarer jeg! 
 
Jeg vil takke alle ledere og speidere som har gjort årets uvanlige og vanlige aktiviteter mulig. 
Jeg vil spesielt takke arrangørene av peffkursene, dere har fått til kurs til tross for korona. 
Takk også til mine medarbeidere i kretsstyret. Dere gjør alle en fantastisk innsats for at 
speidingen i Vestfold skal være morsom, interessant og givende. 
 
Johannes Botne 
Kretsleder 
 
 
 

Kretsstyret        
 
Fram til kretstinget 03. mars 2021 hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Alf-Arne Kristoffersen, Fevang 
Visekretsleder:  Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø 
Styremedlem:   Magnus Helmer Hansen, Stavern 
Styremedlem:  Mats Carlsen, 3. Nøtterøy 
Styremedlem:  Morten Botne, Fevang 
Varamedlem:   Kristine Slettom, 1. Nøtterøy 
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Etter kretstinget hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Johannes Botne, Fevang 
Visekretsleder:  Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø 
Styremedlem:   Andreas Nornes, Horten MS 
Styremedlem:  Karen Paulsen, Hortenspeiding 
Styremedlem:  Morten Botne, Fevang 
Varamedlem:   Janne Fongen, 1. Sandefjord 
 
Kretsstyret hadde i 2021 ti styremøter, og har behandlet 106 saker. På grunn av Korona ble 
kretsstyremøtene holdt på zoom. 
 
Arbeidet startet friskt med ambisjoner om mye vinterspeiding og arbeid med å revitalisere 
sovende grupper og å få nytt liv i roverarbeidet. Ganske snart gikk arbeidet over til å forsøke 
å finne måter å gjennomføre kretsarrangementer på innen de gjeldende smittevernreglene 
og å forsøke å bistå grupper som slet. 
 
Kretsstyret skulle ønske at det hadde vært mulig å gjøre mer og er glade for den 
entusiasmen som har vært i de enkelte gruppene. 
 
 

Valgkomité 2021-22 
Valgkomiteen valgt for ett år på årsmøtet 03. mars 2021: 
Alf Arne Kristoffersen, Fevang 
Mats Carlsen, 3. Nøtterøy 
 

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 2021 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 2021 
Det ble på kretsplan produsert ca. 1.000 timer. Ute i gruppene blir det produsert minst 
35.000 timer for barne- og ungdomsarbeid i det daglige speiderarbeidet - anslått. Noen av 
kretsens medlemmer har også i utstrakt grad bidratt med mange timer til planlegging og 
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 2021 
Regnskapet er ført av kretssekretær og revidert av Håvard Karlsen. Tidligere revisor Reidar 
Sårheim døde i løpet av året og ble erstattet på Kretstinget i oktober. 
 

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 sammen med kretsstyret. I løpet av året har 
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aktiviteten rundt facebook-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 2021 ligget hos 
ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene Vestfold og Grenland.  
Oppnevnte ledertrenere i 2021 har vært: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Kai Johannessen 
(Fevang), Christine Odden (Fevang), Johannes Botne (Fevang), Anders Øilo Marcussen 
(Husøy Sjø), Espen Garder (Tønsberg), Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Vibeke Salicath Gordner 
(1.Sandefjord). 
    

Roverarbeid 
Roverne har hatt flere arrangement i 2021. Det er gledelig at roverarbeidet i kretsen er på 
vei opp og at samarbeidet med roverne i KM er på plass. 
 
Roverombudet består av Morten Botne (Fevang), Janne Fongen (1.Sandefjord) ), Ole Jakob 
Andersen Ekelund (3. Nøtterøy) og Endre Dahl Kristensen (3. Nøtterøy). 
 

Flokkarbeid 
Småspeiderombudet har i 2021 bestått av Therese Nilsen og Christine Odden. 
Småspeidersamlingen i 2021 ble arrangert av 1.Sandefjord som en desentralisert 
konkurranse. Responsen fra flokkene har vært svært bra. En stor takk til Ragnar Haavaldsen 
som tok initiativet og ledet den koronatilpassede konkurransen. 
 

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. Til tross for Korona har de arrangert flere peffkurs. 
Tropp-/Førerpatruljeombudet/Peffkursstab har i 2021 bestått av Espen Garder, Trond H. 
Brun, Gard Kristian Garder samt Alf Arne Kristoffersen. 
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Kretsarrangementer 2021 (gjennomførte) 
 

Arrangement Sted/dato Antall deltakere  
Ledersamling Digitalt 24. januar 18  
Peff 1 Tønsberg 19.-21. mars 18 Pluss 5 i stab 
Kretstingets årsmøte Digitalt 3. mars 38 Egen protokoll 

foreligger 
Lederstart Digitalt 9. april 19   
Trening 1 Digitalt 10.-11. april 22 Pluss 5 i stab 
Tiurleiken Tønsberg 23.-25. april 24 patruljer  
Småspeidersamlingen Desentralisert mai 199  
Peff 2 Torød 7.-9. mai 23 Pluss 9 i stab 
NM i Speiding Tønsberg 13.juni 6 patruljer  
Natt i naturen 4. september   
Peff 3 forkveld Fevang 13. september 14 Pluss 6 i stab 
Peff 3 Trollsvann 24.-26. 

september 14 
Pluss 6 i stab 

Speiding er UTE m 
/JOTA-JOTI 

Torød 15.-17. oktober 
Ca 60 

 

Firkløver-Goodwill Hajern 
13 

 

Kretsting Tønsberg 26. oktober 
28 

Egen protokoll 
foreligger 

Kaffeprat Digitale samlinger, 
totalt 14 stk Ca 150 

 

 
 
 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2021 deltatt på følgende 
arrangementer og møter som representant for kretsen: 
 
 
Toppledersamling og KL/KS-samling (NSF) 
Johannes Botne og Anders Øilo Marcussen deltok på digital KL/KS-samling, og Anders Øilo 
Marcussen deltok på fysisk samling i Sørmarka i oktober/november. 
 
Oppnevninger  
I 2021 har ombud og utvalg bestått av: 
Småspeiderombudet: Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Christine Odden (Fevang), 
Speiderombudet: Espen Garder (Tønsberg).  
Roverombudet: Morten Botne (Fevang), Janne Fongen (1. Sandefjord), Ole Jakob Andersen 
Ekelund (3. Nøtterøy) og Endre Dahl Kristensen (3. Nøtterøy). 



Årsmelding	2021	 Vestfold	krets	av	Norges	speiderforbund		 																																					Side	6	av	7																																																																									

Ledertrenere: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Kai Johannessen (Fevang), Christine Odden 
(Fevang), Johannes Botne (Fevang), Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø), Espen Garder 
(Tønsberg), Per-Ole Larsen (1.Nøtterøy), Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding), Therese 
Nilsen (Husøy Sjø), Vibeke Salicath Gordner (1.Sandefjord) og Kathrine Myhre Nordby (Eik). 
Tiurleikkomite 2021: Espen Garder (Tønsberg), Ove Bartho (3. Nøtterøy) og Andreas 
Hedenstad (Tønsberg). 
Småspeidersamlingskomite 2021: Ragnar Haavaldsen, Anette Guldahl, Fredrik Eikenes og 
Janne Fongen (1. Sandefjord) 
 
Oppnevninger NSF 
Lars Erik Ulvund fra SBG Sør-Øst er leder for SBG i Norge. 
Andreas Nornes (Horten MS) er oppnevnt til Internasjonal komite i Norges Speiderforbund  
Vilde Sjømæling Snekkestad (Husøy Sjø) er styremedlem i nettverket for kommunikasjon. 
Aurora Thuve-Rønning (Fevang) og Janne Fongen (1. Sandefjord) er begge medlemmer av 
SPEIDEREN-redaksjonen. 
Anette Guldahl (1. Sandefjord) er med i en arbeidsgruppe "Barrierer for deltakelse" 
oppnevnt av SST som jobber frem mot Speidertinget. 
Janne Fongen (1. Sandefjord) er med i prosjektgruppe for Frivillighetens År. 
Anders Øilo Marcussen, Gunnar Bakke og Iril Bergan (Husøy Sjø) og Lars Erik Ulvund 
(Hortenspeiding) er med i leirkomiteen for Sjøspeiderleiren. 
 
Andre organisasjoner 
Vestfold BUR 
Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding) sitter i styret i VBUR. Alf Arne Kristoffersen sitter i 
VBURs valgkomite. 
 
FNF 
Sven Erik Gunnerød Oseberg) og Alf Arne Kristoffersen (Fevang) representerte kretsen i FNFs 
Arbeidsutvalg (Forum for Natur og Friluftsliv). 
 
Metodistspeiderne 
Karoline Andersen (Horten MS) er valgt til korpsstyret i MS 
 

Annet 
 
Åregaffærn 
Kretsens høyeste utmerkelse ble ikke delt ut i år.. 
 
Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 
Vestfold krets av Norges speiderforbund holder jevnlig kontakt med Vestfold Krets av Norges 
KFUK/KFUM-speidere. På grunn av Koronasituasjonen har kretslederne holdt løpende 
kontakt via telefon og digitalt. I tillegg har det vært ett samarbeidsmøte og vi har 
samarbeidet om Tiurleiken og NM i Speiding. 
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Medlemmer 

Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2021 et medlemstall på 643 registrerte 
medlemmer (634). Kun 598 (589) av disse hadde betalt kontingenten. 509 (504) 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). 33% jenter/kvinner og 67% gutter/menn. 
 
 

År 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Reg. medl. 31.12. 820 785 720 760 793 793 767 727 798 757 

Bet. Medl. 31.12. 813 758 701 686 736 758 701 685 731 680 

Endring i reg. 
medlemmer -63 -35 -65 

 
+ 40 

 
+ 33 

 
0 

 
- 26 

 
-40 

 
+71 

 
-41 

 

År 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 
 

Reg. medl. 31.12. 769 717 679 780 781 757 712 655 643  

Bet. Medl. 31.12. 713 694 659 755 769 727 689 635 598  

Endring i reg. 
medlemmer 

 
+12 

 
-52 

 
-38 

 
+103 

 
+1 

 
- 24 

 
-45 -57 -12  

 

Av kretsens registrerte 22 speidergrupper var det i 2021 fem grupper som ikke hadde 
medlemmer under 26 år.  
 

Økonomi 
2021-regnskapet viser et underskudd på kr 25.236,32 mot et budsjettert underskudd på kr 
77.500. Grunnen til dette er lav aktivitet på grunn av Korona.  
 
 
Tønsberg 08.02.2022 
 
 
Johannes Botne    Anders Øilo Marcussen 
Kretsleder     Visekretsleder 
 
 
 
Karen Paulsen      Andreas Nornes 
Styremedlem     Styremedlem 
 
 
 
Morten Botne      Janne Fongen 
Styremedlem     Varamedlem 


