
Terminliste for troppen våren 2023 

O
pp

da
te

rt
 2

4/
01

-2
02

3 

Dette er første utgave av våres terminliste. Følg alltid med på våre hjemmesider / i Spond for oppdateringer og end-
ringer i forkant av hvert møte og turer.  
 
Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til å være med 
på alle turer men vi oppfordrer til det. Hvis man skal prioritere to turer i løpet av våren så er det Kretskonkurranse 
Tropp 21-23. april og #kanonpinse 27.- 29. mai. Legg også merke til årets sommerleir 24. juni til 1. juli, leiren skal 
være på Hvam på Romerike. Vår erfaring er at speidere som er med på leirer, skaper gode minner og blir speidere 
lenge. 

Vi har også som vanlig  flere ekstratilbud for speidere som vil litt ekstra denne våren, samt et ekstratilbud til 
forsatte som vil lage leirbålskappe for sine speidere mandag 30. mars 

Dato Dag Tid Møte Sted 

12/01 torsdag 18:30-20:30 TM: Speiderkunnskap (for alle) Speiderhuset 

19/01 torsdag 18:30-20:30 TM: Patruljebygging Speiderhuset  

26/01 torsdag 18:30-20:30 TM: Rattus og Rustning Speiderhuset  

28/01-29/01 lørdag-søndag 11:00-12:00 Cyber 4 Kamp med overnatting Speiderhuset 

02/02 torsdag 18:30-20:30 PM: Rattus, Rattus, Rollespill og Rev Speiderhuset  

05/02 søndag Sjekk spond (ØØK) Kretsting Askim 

09/02 torsdag 18:30-20:30 PM: TroppsTing og vinterTing Speiderhuset  

10/02-11/02 fredag-lørdag 19:00-11:00 (IØSR) Vintertur - For vandrere og rovere Gaupesteinsmarka 

11/02-12/02 lørdag-søndag 18:30-20:30 (IØSR) Vintertur - For alle Gaupesteinsmarka 

16/02 torsdag 18:30-20:30 PM: Rattus, Rattus, Rollespill og Rev Speiderhuset  

23/02 torsdag  Vinterferie I en snøhule 
02/03 torsdag 18:30-20:30 PM: Rattus, Rattus, Rollespill og Rev Speiderhuset  

09/03 torsdag 18:30-20:30 PM: Velge selv Speiderhuset  

10/03-12/03 fredag-søndag Sjekk spond (ØØK) Peff 1 Sjekk spond 

16/03 torsdag 18:30-20:30 PM: Velge selv Speiderhuset  

18/03-19/03 lørdag-søndag Sjekk spond Helgetur med Troppsbannerkonkuranse Sjekk spond 

20/03 mandag 18:30-20:30 Leirbålkappesøm for foresatte/sykyndige Speiderhuset 

23/03 torsdag 18:30-20:30 PM: Velge selv Speiderhuset  

30/03 torsdag 18:30-20:30 TM: Kart og kompass ved Skansehytta Sjekk spond 

01/04-02/04 lørdag-søndag 10:00-12:00 
(IØSR) Fjella på tvers, 26 km på 26 timer, en 
litt kulere tur 

Kurstedet - Ertevann - 
Dynjan 

03/04-04/04 mandag-tirsdag 17:00-11:00 Minecraftlan (Ekstratilbud) Speiderhuset 

06/04 torsdag  Påske I solveggen 
13/04 torsdag 18:30-20:30 TM: Gjenvinning Sjekk spond 

20/04 torsdag 18:30-20:30 PM: Vi pakker og trener til KK Speiderhuset  

21/04-23/04 fredag-søndag Sjekk spond (ØØK) Kretskonkurranse Tropp Marker 

27/04 torsdag 18:30-20:30 
TM: Spikke trollepinne og seljefløyte - husk 
kniv 

Sjekk spond 

04/05 torsdag 18:30-20:30 PM: Gjenvinning / plukke søppel Sjekk spond 

11/05 torsdag 18:30-20:30 PM: Pioneering / pakke til NP5K Speiderhuset  

12/05-14/05 fredag-søndag Sjekk spond Nordisk patrulje 5 Kamp Lyngby, Danmark 

17/05 onsdag Sjekk spond 17. mai - vi spiser is og går i tog Sjekk spond 

18/05 torsdag  Kristi Himmelfartsdag I en vårgrønn skog 
25/05 torsdag 18:30-21:00 TM: Kanokveld Granodden, Lyseren 

27/05-29/05 lørdag-mandag 09:30-13:37 (IØSR) #KanonPinse Bockøn, Sverige 

01/06 torsdag 18:30-20:30 PM: Gjør hva patruljen vil Sjekk spond 

07/06 onsdag 18:30-20:00 Sommeravslutning - OBS Onsdag Sjekk spond 

15/06 torsdag 18:30-20:30 Møte for vi som skal på leir Speiderhuset 

24/06-01/07 lørdag-lørdag Sjekk web Sommerleir - "Hvam 1323" Hvam, Romerike 



Økonomisk støtte og rabatter – til glede for deg og speidergruppen i ditt hjerte! 

For å vedlikeholde og innimellom erstatte ødelagt turutstyr m.m. er vi avhengig av inntekter. Vi har gjort avtale med følgende bedrifter som 

har ordninger som gir kjærkomne penger i kassa vår. 

Grasrotandelen 

Støtt Askim Speidergruppe gjennom grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 7% av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og 

best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. 

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter: Hos kommisjonæren, Norsk Tipping sine nettsider eller via SMS; send «Grasrotandelen 

983946550» til 60000 

Flüggerandelen 

Få kontantrabatt ved å oppgi at du støtter Askim Speidergruppe når du handler på Flügger Farve i Askim. Med å gjøre dette vil du få 20% 

kontantrabatt på Flügger-varer, og Askim Speidergruppe vil få 5 % inn på klubbkontoen.  

Panteordning Roma brusutsalg 

Støtt Askim Speidergruppe via panteautomaten på Romas brusutsalg i Askim, https://eventpartnernorge.no/  

Leie av speiderhuset 

Alle medlemmer i Askim Speidergruppe får 20% rabatt ved leie av speiderhuset. Huset er ofte booket lang tid i forveien, så ikke vent for 

lenge. Mer informasjon, priser og link til booking oversikt - http://www.askimspeidergruppe.no/utleie/  

Si ifra at du er medlem når du sender bookingforespørsel NB: Rabatten gjelder kun hvis medlemmet er med på arrangementet. 

Spond cashback 

Registrer ditt bankkort i SPOND-appen så får Askim Speidergruppe 2-5% av beløpet tilbake når du bruker kortet hos Europris, Peppes Pizza, 

Christiania Glasmagasin eller Bjørklund. Koster deg selvfølgelig ikke noe! 

Ord og uttrykk! 

I speideren har vi et eget «stammespråk», vi skal prøve å forklare noe av det her. 

Førerpatrulje: Alle patruljeførere og assistenter i troppen, sammen med noen ledere. Førerpatruljen er med på å planlegge hva som skal 

skje på turer og møter. 

Stifinner og Vandrer: Stifinner er speidere i 5-7. klasse, Vandrere er speidere i 8-10. klasse 

TM: Troppsmøte, et møte hvor alle speiderne er sammen og lederne styrer stort sett hele opplegget.  

PM: Patruljemøte, et møte hvor patruljene jobber sammen med opplegg de har valgt selv, eller har fått av ledere.  

Lederne er tilstede og støtter når det trengs. 

ØØK: Østre Østfold Krets, Norges speiderforbund (NSF) er delt opp i kretser og grupper. En krets består av flere grupper. Vår krets har pr. 

dags dato 12 aktive grupper i området rundt Halden, Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Sarpsborg. ØØK arrangerer noen turer ol. 

IØSR: Indre Østfold SpeiderRåd, dette er turer som er åpne for speidere fra alle gruppene i Indre Østfold: Askim, Spydeberg, Tomter , og 

Trøgstad 

Fordi vi bryr oss! 

Gjennom Speider-sport fondet gir vi speidere som av ulike årsaker selv ikke kan betale for speiderdrakt og 

enkelt turutstyr, mulighet til å delta i speideren. 

Det er speidergruppa som søker og som låner ut utstyret til speideren. Si ifra til din speiderleder, eller meg 

som gruppeleder, hvis dere trenger noe spesielt for å kunne delta på møter og turer. Søknadsprosessen er rask, enkel, ærlig og løpende. 

Målet er at «alle skal være med» på tur, og mangel på nødvendig utstyr skal ikke være til hinder. 

Det er også mulig å låne utstyr fra utlånssentralen som du finner i kjelleren til Askim Frivillighetssentral. Alt 

utlån er gratis og her finner du tursekker, soveposer, ski, skøyter og mye annet.  

Det er også mulig å søke støtte for dekke kostnader til tur og leir. Samme sak her – snakk med din enhetsleder eller 

gruppeleder hvis dere trenger hjelp. Alle skal få være med! 


