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Sætre Speidergruppe er tilknyttet Nedre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund. Gruppen har hovedsaklig 
medlemmer fra Sætre, men også fra Filtvet, Tofte, Klokkarstua, Spikkestad og Nærsnes.  
 
Speidergruppen er delt i forskjellige arbeidsenheter avhengig av alder.  31 småspeidere i flokken, alderen 8 - 9 år 
(3.-4.klasse). 79 Speidere i troppen mellom 10 - 15 år (5.-10.klasse). 19 rovere i Laban Roverlag 16-25år. 129 av 
medlemmene er under 26 år. Faste ledere, aktive foreldre og andre engasjert i prosjekter kommer i tillegg til 
disse tallene. Ved årsskiftet er det venteliste for nye medlemmer. Ved årsskiftet har Sætre Speidergruppe 150 
betalende medlemmer. Gruppens største prosjekter i 2016 var kretsbannerkonkurranse, NM i speiding og 
sommerleir. 
 
Tirsdag har vært fast møtedag for alle enheter. Vi har gjennomført en rekke turer. I tillegg har patruljene 
gjennomført egne patruljeturer. Det har også vært førerpatruljeturer. Vi har hatt ca 1900 overnattingsdøgn i 
2016.  
 
Sætre speidergruppe har vært godt synlig i pressen. Særlig lokalt og i forbindelse med NM i Speiding. 
Speideraksjon og støtte til sjøspeiding, andre prosjekter og diverse nytt utstyr har også fått støtte og omtale. I 
2016 har speidergruppen pga. stor aktivitet og synlighet mottatt rekordstor støtte. Stor aktivitet gjør at gruppen 
går godt økonomisk. Nærmere 1 000 000 kr i årlig omsetning og en egenkapital ved årsskiftet på over 400 000 
kr. Se regnskap 2016. 
 
Vi holder kontakt med gruppene i Røyken og møter i kontaktutvalget for disse. Vi har hatt flere representanter 
her. Utvalget jobber med å videreutvikle speidingen i Røyken og Hurum hvor bl.a. fellesarrangementer er 
hovedfokus. Det gjelder turer som eksempelvis Høstkonkurransen og kretsbannerkonkurransen for storspeiderne 
og småspeidersamling for småspeidere. 
 
Flokken 
Flokken har hatt et spesielt aktivt år med stort sett alle møter ute på Tussebo. Bålplassen ligger rett i nærheten av 
lysløypa på Grytnes og ble satt i stand av lederne i 2015. Av ting som er verdt å nevne har flokken samarbeidet 
med kirken, der de blant annet var på symboljakt og deltok aktivt i en speidergudstjeneste. Flokken har besøkt 
Tofte brannstasjon og lært om brannvern Besøkt 1. Ski og gått til «Helvete» sammen med dem. 1.Ski besøkte 
Sætre uken etter. I april hadde flokken en flott tur til Kalvetjern og en overnattingstur til Håøya i mai. Høsten har 
også inneholdt dagstur og hyttetur. Flokken fokuserer på treningsprogrammet og er flinke til å ta merker. Vi 
mener det er viktig at småspeiderne blir glade i natur og friluftsliv, bygger gode vennskap og basis 
speiderkunnskap.  
 
Troppen 
Troppen har i snart to år vært delt mellom land- og sjøspeidere. Troppen på land jobbet i 2016 i to team der 
ansvaret for gjennomføring av fellesmøtene ble delt mellom lederne. Dette gjorde at voksenresursene ble brukt 
bedre og det var enklere å få til gode aktiviteter for speiderne.  Landspeiderne har fokusert på basiskompetanse i 
orientering, førstehjelp, sikkerhet og risikovurdering, knuter, pionering, primitiv mat på stormkjøkken og bål. 
Særlige satsingsområder har vært kano, sikkerhet på sjøen og å bygge selvstendige velfungerende patruljer. 
Troppen har hatt pinsetur til Høya, snøhuletur og slalåmtur til Uvdal. Vintertur til Nordtangen sammen med 
flokken og et eget tilbud om kodeklubb. 
Ved utgangen av året har troppen 10 patruljer, fem rene guttepatruljer, to jentepatruljer, en blandingspatrulje. To 
av patruljene er sjøspeidere med hver sin IF seilbåt. 
 



Sjøspeiderne har fokusert på sjømannskap, vedlikehold av båter og har tilbudt alle speiderne kurs i og avleggelse 
av båtførerprøven. 
 
Sætre var med som arrangør og hadde 5 deltagende patruljer på årets kretsbaner. Konkurransen ble avholdt på 
Hernestangen i Hyggen. En av våre Patruljer, Isbjørn, ledet av Mats Andreas Hermansen kvalifiserte seg til NM i 
Speiding med en sterk 3.plass.  
 
Speiderne har vært engasjert i samfunnet: Både tropp, flokk og lag bidrar i forbindelse med bl.a. 
innsamlingsaksjoner (TV-aksjonen høst og Speideraksjonen vår).   
Troppen har i gjennomsnitt hatt en overnattingstur og tre møter i måneden. Se ellers respektive terminlister 2016 
for fullstendig oversikt over gruppens aktiviteter.  
 
Rovere og ledere 
Laban roverlag bidrar godt i gruppen. Mange studerer og jobber utenfor bygden og er sjelden hjemme, men vi 
har også en gruppe rovere som bor i Sætre. Roverlaget vårt har vært aktive i forbindelse med leir og 
gruppearrangement, både som ledere og som rovere. Roverne bidrar til oppfølging av patruljer. Roverne var også 
sentrale bidragsytere under NM.  
 
Ledersituasjonen har vært god, flere sentrale roller er besatt av engasjerte og dyktige ledere. I Sætre jobbes det 
kontinuerlig med lederutvikling og prosessarbeid, derfor er vi stolte av å i år ha hatt flere ledere på kurs enn noen 
sinne tidligere. Både voksne, ungdom og barn deltar.  
 
Sætre Speidergruppe sine rovere og ledere fremhever seg på nasjonalt nivå. Flere har vært aktive i kretsen.  
 

- Arne Nørstebø og Ingrid Nørstebø Otto er ledertrenere. 
- Håvard Otto var ordstyrer på Speidertinget. 
- Georg Smedhus var representant for kretsen på Speidertinget og sitter i speiderforbundets Valgkomite. 
- Olav Andreas Høvik er representant i kretsstyret. 

 
 
Større Prosjekter 
Det ble etter suksessen fra 2013 tidlig klart at speidergruppen igjen ønsket å arrangere NM i speiding. NM er et 
nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom NSF og KMspeiderne og ble avholdt 10.-12.juni på Sogsborg i Røyken 
kommune. Arrangementet hadde 1 300 deltagere og på det meste var 2 000 mennesker samlet til konsert med 
Freddy Kalas. NM var gruppas klart største prosjekt i 2016 der resurser fra alle enheter bidro. Det er allikevel 
naturlig å trekke frem de med tilknytning til speidergruppen, som hadde verv i hovedkomiteen.  Georg Smedhus 
(leder), Benjamin Solheim og Hilde Yggeseth (forsyning). Adrian Fjelstad (sikkerhet), Jørgen Skjæret (teknisk). 
Ingrid Nørstebø og Håvard Otto(program). Stella Ramborg (PR) og Olav Andreas Høvik (underholdning). 
 
Sommerleiren 2016 var på Steinholet leirplass ved Hindsæter i Jotunheimen. Det var med 73 deltakere fra Sætre 
og 15 speidere fra Paris. Under leiren kunne store og små velge mellom aktiviteter som ridning, rafting, 
bueskyting, juving og bading i Sjoa. Flere fikk også en real utfordring på topptur over Knutshø. Mange ledere og 
foreldre bidro til en vellykket leir. Kåre Virgerust var primus motor. 
 
For Sætre er en velfungerende førerpatrulje en kritisk suksessfaktor. Unge ledere jobber aktivt med prosessarbeid 
både mot voksne ledere og våre yngste medlemmer. Vellykkede førerpatruljesamlinger støtter opp rundt 
planleggingen av patruljenes aktiviteter, troppens aktiviteter og generell drift av gruppen. Som mange tidligere år 
arrangerte gruppen førerpatruljetrening både for egne medlemmer og for resten av Nedre Buskerud krets. 
Arrangementet har fra starten vært en suksess i gruppen og får stadig større deltagelse fra andre grupper 
tilknyttet Nedre Buskerud Krets.  
 
 
Vi er beredt ! 
 
Sætre, 24.01.17 
 
 
For gruppeledelsen  
Olav Andreas Høvik 
 



Følgende har hatt verv i 2016 : 
 
Gruppeleder:  Georg Smedhus  
 
Gruppeassistenter:  Toril Holien 
 Åsa Saman Von Krogh 
 Olav Andreas Høvik 
 Tor Øyvind Andersen 
     
Flokkleder: Nina Thorvaldsen     
Flokkassistenter: Nils Brodersen 
 Linda Gustad 
 Camilla Skagen-Sandvik 
 Torgeir Mjellekås 
 Morten Lyngeng 
 
Troppsleder:       Elisabeth Solheim    
Troppsassistenter / hjelpere:     Arne Nørstebø 

Ingrid Nørstebø Laache 
Jon Hoff 
Eirik Demberg 
Lise Chatwin Olsen 
Hilde Nygård Ihle 
Toril Holien 
Helene Ørbekk Nilsen 
Bjørn Leitås 
Paul Kristiansen 
Tor Øyvind Andersen 
Håvar Pettersen 
Kåre Vigerust 
John Ole Norlemann 
Øystein Krag 
Heidi Lange 
Randi Tenmann 
Tom Nilsen 
Benedikte Solheim 
Tina Krag 
Georg Smedhus 
Jørgen Skjæret 
Rafael Skjæret 
Olav Andreas Høvik 

  
Roverlagsleder: Sara Smedhus 
 
Ledere på førerpatruljeturer: Georg Smedhus 
 Elisabeth Solheim 
 Arne Nørstebø    
 Olav Andreas Høvik 
 Valdemar Kaargård Olsen  
 Sara Smedhus 
 Benedikte Solheim 
 Jon Ole Norlemann 
 Randi Tenmann 
 Kåre Vigerust   
 
Materialforvalter:  
Medlemsansvarlig:     Helene Schøning 
Kasserer :      Tor Knudsen  
 
I tillegg har vi flere foreldre som hjelper til i ”foreldrerådet” og i festkomite. Her nevnes særlig: Marte Ramborg 
og Unni Sorter.    
 

 	


