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ÅRSMELDING 2021 

HEDMARK KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND 

 

Året 2021 ble nok et annerledes år, både i speideren og på andre 

arenaer. Selv om aktiviteten på kretsnivå har vært liten, har vi inntrykk av at det 

har foregått mye bra speiding i gruppene. Vi har også sett at noen av gruppene 

har vært flinke til å samarbeide med hverandre. Det er positivt når vi ikke har så 

mange andre muligheter! 

 

Kretsting årsmøte 2021 ble avholdt digitalt, og vi må takke Ringsaker 

speiderguppe for den tekniske løsningen. På kretstinget ble følgende kretsstyre 

valgt: 

Kretsleder: Terje Kristiansen, Furnes  

Visekretsleder: Inga Dahlen Konow, Brekken 

Styremedlem: Eivor Martinsen, Ringsaker 

Styremedlem: Bjørn Sandvik, Grue 

Styremedlem: Hanne Toustrup Hoel, Alvdal 

 

Andre roller i kretsen: 

Kasserer: Hanne Mette Lundberg, Ringsaker 

Revisor: Gunnar Jervell, Mjølner 

Valgkomité: Linda Nathalie Foss, Engerdal 

Valgkomité: Andreas M. Olssen, Furnes 

 

Siden kretstinget 2021 har kretsstyret hatt 7 digitale møter, samt jevnlig kontakt 

om små og store ting i kretsen. Terje og Inga deltok på en fin KL/KS-samling på 

Sørmarka konferansehotell helga 12.-14. november.  

 

Småspeiderleir og småspeiderdagen ble dessverre ikke arrangert i 2021 på grunn 

av pandemien.  

 

Kretsbannerkonkurranse ble arrangert desentralisert i gruppene, lørdag den 8. 

mai. Det deltok 25 patruljer, hvorav de tre beste ble deltagere i desentralisert 

NM. NM ble arrangert 13. juni på Hammeren leirsted. De deltagende gruppene 

var Ulv fra Røros, Ugle fra Røros og Elg fra 1. Grue. Beste lokale gruppe i NM 

ble Ulv fra Røros! 

 

7.-14. august ble det arrangert desentralisert landsleir Agenda 2021, som i 

Hedmark krets fikk navnet Opp og frem! Det ble en flott gjennomført leir på 

Dalholen i Folldal. Vi takker leirstaben for det! Leiren ble gjennomført som en 

tradisjonell leir, med gode speideraktiviteter og haik i flotte omgivelser.  
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Høsten startet med peff 2-kurs 20.-22. august på Hammeren. 

Dette ble arrangert av Mjøsklubben, som Hedmark krets er en 

del av.  

 

På grunn av stor etterspørsel på peff 1-kurs, ble det arrangert både 24.-26. 

september på Hammeren og 22.-24. oktober på speidersenteret på Hamar. Også 

dette i regi av Mjøsklubben.  

 

Mjøsklubben arrangerte også trinn 3 i grunntreningen for ledere helga 19.-21. 

november på Borgen på Nordhue.  

 

Takk til lederetrenerne, både i egen krets og i Mjøsklubben, som trofast stiller 

opp! 

 

JOTI/JOTA ble arrangert av Brumunddal og Furnes speidergruppe, for kretsen, 

den 16.-17. oktober på speiderhuset i Brumunddal. Søndag samme helg ble det 

arrangert kretsting terminliste, hvor kretsens terminliste frem til sommer 2023 

ble fastsatt. Kretstinget ble delvis digitalt, men vi er takknemlig for at noen av 

oss også kunne møtes fysisk! Takk til Brumunddal og Furnes for arrangementet.  

 

Fredslyset ble delt i Hamardomen den 23. november, med kaffe etterpå på 

speidersenteret. Takk til gildene! 

 

Vi takker for et fint speiderår, og håper på mer aktivitet i 2022! 

 

Grupper og medlemmer Hedmark krets; 

1. Grue speidergruppe 60 medl (51 medl u 26 år) 

Brumunddal speidergruppe 43 medl (35 medl u 26 år) 

Furnes speidergruppe 69 medl (53 medl u 26 år) 

Mjølner speidergruppe 52 medl (39 medl u 26 år) 

Ringsaker speidergruppe 61 medl (47 medl u 26 år) 

1. Romedal speidergruppe 7 medl (3 medl u 26 år) 

Løten speidergruppe 81 medl (67 medl u 26 år) 

Alvdal speidergruppe (8 medl (3 medl u 26 år) 

Engerdal speidergruppe 30 medl (23 medl u 26 år) 

Røros speidergruppe 39 medl (30 medl u 26 år) 

Brekken speidergruppe 37 medl (23 medl u 26 år) 

Østby MSK speidergruppe 15 medl (9 medl u 26 år) 

 

 

For kretsstyret, 

Terje Kristiansen og Inga Konow 
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ÅRSBERETNING HAMMEREN 2021 

 

Tilstanden fra 2020 har for en stor del fortsatt. Har hatt en del utleie, men også 

like mange avbestillinger pga Koronarestriksjoner som har variert. 

Løten sine Rovere har hatt tre ukesarangement for egne speidere på 

ungdomsskolen. Ellers har det vært ett peffkurs og ledertrenerkurs her. 

Men når det er lite utleie går det jo an å gjøre litt sårt tiltrengt vedlikehold. I 

løpet av året har vi revet og bygd opp igjen badet, så nå er det varme i golvet og 

nye flater på både golv, tak og vegger. Ble også nytt dusjkabinett og servant. Det 

er også klargjort for vaskemaskin. I tillegg til dette har det også blitt installert 

nytt vannrenseanlegg og ny trykktank i kjelleren, så nå er det kildevannkvalitet 

på vannet. Så nå har vi nok rensket vedlikeholdsfondet til Hammeren for ei 

stund fremover, men fint og bra ble det. 

Vaskerom og toalett i 2 etasje har fått seg en god omgang med maling, det 

gjorde seg.  

Ute har vi fått søkt om og fått penger fra sparebankstiftelsen, til å bygge en fin 

gapahuk på framsiden av huset mot skogen, dette blir da møtebasen for 

småspeiderflokken (bygget er klarert med kommunen). Den er nesten helt 

ferdig, gjenstår å bygge benker og siste finish på taket (vindskier, takpapp og 

isbord) Det ble et fint tilskudd på uteplassen.  

Det meste av utført arbeid er blitt gjort på dugnad, bortsett fra rørlegger som har 

gjort arbeidet med vann og rør. 

For året som kommer blir det forefallende vedlikehold slik som maling og 

flikking der det trengs. 

Stor takk til foreldre og leder i Løten som har bidratt i løpet av året. 

 

For Løten speidergruppe 

Tom Evensen 

 

 

 

 

 

 

 
 


