
Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund er en sammenslåing av 
Asker og Bærum Krets og Buskerud Krets. Sammenslåingen fant 
sted fra 1/1-2020. En av grunnene var kommunesammenslåingen 

mellom Røyken, Hurum og Asker.



Vi er en krets med:

28 aktive speidergrupper som har aktivitet for barn fra 6 år og oppover
+7 delvis sovende/nedlagt

Det er alt fra store grupper til små grupper, sjøspeidergrupper og korps. 

Vi har etablert småspeider-, speider-, rover, leder, eiendom og media ombud.

Vi har to ansatte i til sammen 100% og et kretsstyret

Vi er ca. 1600 medlemmer hvorav ca. 1350 er under 26 år.

Vi er en av de større kretsene i Landet.



Kretsens eiendommer:

- I tillegg til gruppenes hus,

28 hytter og mange båter.



Overordnet visjon er

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil 

ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. 

Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med 

samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser.

Visjon for Kretsen:

Vi skal bli en aktiv krets der speiderarbeidet øker, grupper som har utfordringer får hjelp og 

medlemmene opplever speiderideen.



Mål for Kretsen:

I løpet av 2021 skal den nye kretsen opprettholde aktivitetsnivået samt få et fungerende 

styre, kretsapparat og kretskontor. 

Delmål:

● Gruppene skal oppleve et styre, kretsapparat og kretskontor som er der for dem. 

Kretsapparatet skal være synlig og kunne bidra til operativ drift i gruppene som ønsker det 

i den grad det er mulig.

● Medlemmene skal oppleve å kunne delta på kretsarrangementer der de føler seg hjemme

● Økonomi og annet organisatorisk skal ha prinsipper som danner grunnlag for drift for både 

gruppe og krets. Kretsen ønsker å gjøre speiding mer attraktiv for offentlige 

støtteordninger.

● Tilby en god lederstart og ledertrening

● Alle ombud skal være operative og aktivt følge opp arrangementer for sin «aldersgruppe»



Vi er en krets med potensiale til vekst:

I Asker, Bærum, Drammen og Lier er det 144 barne- og ungdomskoler
Det er henholdsvis 12953, 17200, 12327 og 3554 – totalt 46000 barn i grunnskolen
Det er mao ca. 2,5 % av barna som går i speidern. 

For å styrke eksisterende grupper og restarte gamle/starte ny har man vedtatt 
arbeidsplan med mange tiltak:



En innholdsrik terminliste 2021



- I tillegg til Speidergruppene, ombud og styret finnes Speidernes beredskapsgruppe



Kretsens nettside: https://vestmarka.speiding.no/ 

Kretsen er også på facebook




