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ÅRSRAPPORT FOR SMÅSPEIDEREN I ASKIM SPEIDERGRUPPE – DRIFTSÅRET 2022 

VÅREN 2021 

Vi startet året med delte grupper ut ifra hvor speiderne bor. Dette da vi var rundt femti småspeidere og pandemi. vi kjørte delte 

grupper frem til sommeren, 

Vi har gjennomført diverse møter på våren med bla.: demokrati, jakten på kos, førstehjelp, brann, nærmiljø, mobbefri, 

orientering, telt og turutstyr og kano. 

Vi har vært med på småspeiderleir/KK hvor vi var på Isesjøbråthen, der hadde speiderne det gøy i endel vind og surt vær på 

lørdagen. vårt bidrag til aktivitet var kino og popkorn.  

Søndag var det kretskonkuranse hvor vi delte speiderne i tre patruljer. 
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SOMMERLEIR 

De som gikk i fjerdeklasse og skulle over i troppen fikk mulighet til å være med på kanonpinse, vi hadde med rundt ti 

småspeidere på denne turen. 

Fjerdeklassingene fikk også mulighet til å være med på Spejdernes lejr i Danmark hvor vi reiste med en fin gjeng nedover. Det 

var forsinkelser på flyet både ned og opp.  

Vi hadde bare fint vær på denne turen. Vi var også en  tur på skattejakt i Roskilde domkirke, og deltok på andre aktiviteter i 

leieren.  

Hjemreisen skulle gå via København hvor vi spiste mat på veien gjennom sentrum. Vi rakk ikke mere enn det da bussen fra 

leieren var kraftig forsinket. 

  

HØSTEN 2021 

Vi har fått gjennomført litt diverse møter på høsten.  

Prøve på møtene er som vanlig med kniv, øks, sag og bål. 

De øvrige møtene har vi hatt fokus på: primitiv mat, orientering, naturkunnskap, førstehjelp, sekk og turutstyr, knuter. 

Vi var med på småspeiderløft i Romsåsen hvor vi også overnattet.  

Småspeiderne har også vært på dagstur til Elghytta i november. 

Vi deltok også på Einarbu hvor vi var sammen med troppen. Der hadde vi aktiviteter og avsluttet med julemiddag og lysspor.  

Vi overnattet fra lørdag til søndag. På søndagen hadde vi opptak av småspeidere og gjennomførte en liten forestilling for 

troppen. 

Vi avsluttet høstsemesteret med grøtmøte på speiderhuset 
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STATUS 

I dag er vi rundt 20 småspeidere og 11 aktive ledere. 

Noen av lederne er litt av og på, vi er ca. fem ledere på hvert møte 

Følgende er ledere i småspeideren: Michael, Hans Christian, Sigrunn, Luna, Ingunn, Karianne, Grethe, Anne Berit, Malin, Katerina 

og Jørgen. 

 

Askim 13/2 2023 

Jørgen Storm Hanssen 

Enhetsleder småspeideren 


