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Årsmelding 2012 
for Hedmark krets av Norges speiderforbund 
 
 
Hedmark krets av Norges speiderforbund omfatter midtre og nordre del av Hedmark. Samt Røros og 
Brekken i Sør-Trøndelag. Kretsen har registrert 14 grupper (hvorav 12 er aktive). 
 
Medlemstallet pr. 08.02.13 er 495 medlemmer. 450 betalende medlemmer. (430 betalende i 10. 
november 2011) 
 
Kretsstyret 

Etter kretstingets årsmøte, som ble avholdt 19. November 2011 på Jølstad grendehus har kretsstyret i 
2012 bestått av: 
 
Kretsleder:  Dag Ivar Mortensen, Mjølner 
Visekretsleder:  Merete Moberget, Dir. medl 
Styremedlem:  Thor-Einar Frislie, Furnes 
 Stein Arne Bekkum, Ringsaker 
 Arild Brynhildsvold, Røros 
 
Kasserer: Hanne Mette Lundberg, Ringsaker 
 
Valgkomité:  Roy Arild Rugsveen, Mjølner 
 Iren Johnsen, 1. Vang 
  
 
Siden kretstinget i 2012 har kretsstyret hatt 4 møter.  
 
Småspeider 
Småspeiderdagen ble arrangert på Vallset 13. mai, samtidig med Kretsbannerkonkurransen. På søndag 
konkurrerte 11 småspeiderpatruljer om Kahs skinn. Det var småspeidere fra 1. Løten, Mjølner, 
Ringsaker, Brekken, Brumunddal, 1. Vang og Alvdal. Småspeiderne fra Brumunddal gikk av med 
seieren.  
 
Årets småspeiderleir ble arrangert 8-10. juni på Hammeren. Brumunddal var arrangør. Det var ca 50 
småspeidere fra 1. Løten, Mjølner, Ringsaker, 1. Vang, 2. Romedal. Vi hadde flotte aktiviteter hele 
helga og en rundløype/konkurranse på søndag.  
 
Speider 

Det første store arrangementet for speiderne var den nå vi kan kalle tradisjonelle Temahelga på 
Koppang. Der deltok det speidere fra nesten alle gruppene, det var omtrent speidere.  
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Kretsens dag og Kretsbannerkonkurransen ble i år arrangert på Aasen skole i Vallset, 
11. til 13. mai. Vi feiret også 2. Romedals 75 års jubileum. Til sammen deltok det 
… patruljer og de som kom på 1.-3. plass gikk videre til NM i Speiding. Det var 
Bjørn fra Mjøner, Bæver og Rådyr fra 1. Løten speidergruppe. Bæver kom på en 
andre plass i NM. Gratulerer med en så flott plassering.  
 
I 2012 var Hedmark krets arrangører for NSFs Speider og roverforum. På speiderforumet deltok en av 
to speidere.  
 
Rover 

Som vanlig har det vært arrangert bowling der roverne var representert. 
I begynnelsen av mars var det arrangert rovertur til Gjetbergsvollen på Røros 
 
Roverne har også vært representert på fellesarrangementer så som Kretsbannerkonkurransen i Romedal 
og Temahelga på Koppang skole. 
 
To av våre rovere var også med på dugnadsleiren på Svalbard 23.07-07.08.  
 
Kretsen 

19. november var det kretsting på Jølstad speiderhus.  
 
19. januar ble det arrangert ekstraordinært kretsting på Hamar speidersenter. Her ble det også arrangert 
“grunnkurs i førstehjelp”. 
 
13-15 april ble det arrangert lederkurs på Hammeren for Mjøsklubben. Kurset hadde stor deltagelse, og 
ble et godt kurs. 
 
Speideraksjonen i april ble arrangert i gruppene. Sju av kretsens grupper deltok og fikk inn 35 597 kr. 
Pengene gikk i år til Flyktninghjelpen og deres arbeid i Liberia.  
 
Helga 5-7 oktober var Hedmark krets arrangør for årets speider- og roverforum. Arrangementet ble 
godt mottatt og arrangørstaben synes det var et godt arrangement. 
 
Lørdag 27. oktober ble det arrangert kretsting, terminlistemøte, på Frydenlund skole i Elverum. Her ble 
terminlisten for 2013 bestemt. 
 
Helga 9-11 november ble det arrangert lederkurs på Hammeren. Kurset hadde deltagere fra hele 
Mjøsklubben.  
 
 
Hammeren 

2012 har vært et fredelig år på Hammeren, etter montering av alarm og alarmskilt har det ikke vært 
innbrudd. 1. Løten fikk støtte av noe som kaller seg Partnerskapsgruppa i Løten til innkjøp av alarm. 
  
De eneste ubudne gjestene er et par campinggjester som bosatte seg i gapahuken, de måtte til slutt trues 
med lensmannen for å flytte ut. De var der i ei drøy uke og gjorde omtrent slutt på veden i vedskjulet. 
 
Av betalende gjester har det vært omtrent som det har pleid å være de siste årene. Det er noen faste som 
kommer igjen hvert år og det er hyggelig. 
Jeg fortsetter å oppfordre alle til å benytte seg av Hammeren mere. 
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Av vedlikehold har foreldrelaget til 1.Løten skiftet taket på vedskjulet og gjort ferdig 
bakveggen , så nå er det ihvertfall tett og står ganske rett. 
1.Løten har ellers hatt flere dugnader der det er blitt ryddet ute, hogd ved, 
og flikket litt ellers både ute og inne. 
 
 
Tom Evensen 
1. Løten speidergruppe 
 

Sluttord/rikets tilstand fra kretsleder 

Speideråret 2013 har vært et bra år for speidingen i Hedemark krets. 
Det har vært stor aktivitet i gruppene. 
Mange av kretsens aktiviteter er blitt gjennomført. 
 
Det viser at der er fortsatt er liv laga for speidingen, noe vi også ser på økt medlemstall.   
 
Det blir gjort en kjempeinnsats både på gruppeplan. Vil takke alle ledere for at der gjør det mulig å 
drive speiderarbeidet. 
 
     

For kretsstyret 
 
    Dag Ivar Mortensen 
    Kretsleder 


