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Troppen

ARNE HAUGEN

Vi er - og har vart,

heldige I ha et stabilt og solid ledermirjo.

Ledermangel har ikke vart

noe problem.

Alle lederne har gltt

sin speidertid

itroppen og har, etter I ha g8tt ut av patruljen, gttt inn itroppsledelsen.
Mange har selvfolgelig av ulike Srsaker sluttet i troppsledelsen de siste ti
trene, men det har hele tiden kommet nye, slik at vi har beholdt det hoye
antallet ledere.
Det er mange m6ter I drive speiding p6.

De som driver speiding

nar opp til Baden-Powells ideer, vil si at det arbeidet de driver er riktig
speiding.

De som derimot har fjernet seg fra Baden-Powells ideer, vil si at

en ml falge med i tiden.
konservative.

Vi har vel hele tiden blitt beskyldt for 3 vere

Fortsatt holder vi pi patruljesystemet med ulik alder pt

medlemmene, og fortsatt driver vi med de gamle speiderferdighetene som
knuter, morse, orientering, l.hjelp osv.

Og sist, men ikke minst, vi har

ikke begynt 5 ta inn jenter.
Vi har mSttet t8le endel kritikk,

men ft grupper har kunnet sl5 i

bordet med s8 hoye medlemstall, s8 gode plasseringer ikonkurranser

med
patruljer fra andre tropper og ikke minst et s8 stort og stabilt ledermiljo.
Kanskje dette tross alt er tegn p8 at vi ikke er pi feil vei.
Guttene har iliten

grad blitt overlatt til seg selv.

Svart modne og

dyktige patruljeforere kan lede en patrulje uten hjelp og innblanding av
ledere, men som oftest trengs bSde hjelp og stotte. Vi har derfor iperioder
hatt ttfadderr'-ordninger der en leder har hatt et spesielt ansvar for
kontakten med en bestemt patrulje.
Vi har ide

siste Srene kjempet for I opprettholde medlemstallet.

I begynnelsen av 80-8rene skulle 12-15 gutter fra aspirantpatruljen fordeles
p8 fem patruljer.

Antallet sank drastisk,

patruljen legges ned.

og hosten 1986 matte oter-

En annen falge av reduksjonen i medlemstallet var at

Ulv og Elg mitte slSs sammen de to siste minedene for Kjedefesten i 1988.
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BIRKEBEINERPATRULJEN
Det ble ikke dannet noe nytt roverlag etter at roverlaget gikk ut
(Dette er.mer utforlig behandlet et

av gruppa og dannet 8.Oslo i 1983.
annet sted iboka.l
fortsette

i patruljen,

interesserte

Gutter som etter den tid har blitt for gamle til t
har g6tt over i flokk-

i t fortsette

I midten av 80-trene

kom det et onske fra foreldre om t lage et

tilbud til dem som ikke snsket t bli leder.
erfaringer

Da vi lederne p.g.a.

med roverlag ikke onsket t opprette noe nytt roverlag,

resultatet en Birkebeinerpatrulje.
patruljen.

eller troppsledelsen hvis de var

i gruppa.
dtrlige
ble

En av lederne i troppen skulle lede

Den skulle vare til hjelp for troppen ved bl.a.

patruljeoppgaver, ovings- og instruksjonsmateriell.

t tilrettelegge

Ellers var det opp til

medlemmene t bestemme hva de kunne tenke seg t gjare.
Birkebeinerpatruljen
Myrann som leder.
aktiviteter

kom i gang i .vtrsemesteret i 1985 med Petter

Motene ble holdt i kjellerstua til Myrann.

kan nevnes foto og en tur til Vinkelhytta.

Av patruljens

lfolge Petter var

ikke interessen blant medlemmene stor nok til at de selv ville ta noe
initiativ.

Han mener at det var hovedgrunnen til at Birkebeinerpatruljen

etter kort tid ble nedlagt.

Ole Martin og Audun fortsatte

henholdsvis tropp og flokk,

og de andre sluttet.

som ledere i
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Aspirantpatruljen
FRODEBEISLAND

A drive aspirantpatruljen er noe av det vanskeligste, men ogsi noe av
det morsomste man kan gjore som speiderleder. Det er vanskelig fordi
lederne hele tiden m5 ha et s6 godt tilbud for guttene at de merker at det
Det morsomme med I

er progresjon i deres utvikling og kunnskapsniv8.

arbeide i aspirantpatruljen er at man blir spesielt godt kjent med guttene i
denne perioden.
I Sjuende begynner guttene i aspirantpatrulien nir de er blitt for gamle
til 5 vare med i flokken, dvs. i 10-11-8r:salderen. Aspiranttiden er et
Dette kurset
forberedelseskurs for man blir opptatt som speider i troppen.
varer et halvt 6r, og man blir instruert ielementare speiderferdigheter.
lden siste 10-trs perioden har antall aspiranter variert en del. Det
har vart fra 8 til 15 gutter i patruljen.
avtagende; til tross for vtr
Vi hEper etter hvert I fi

De siste 2-3 6rene har antallet vaert

trvisse vervekampanie blant gutter iaktuell

bedre oppslutning,

alder.

det er hip om det da barne-

tallet er stigende i de boligomrider vi rekrutterer

medlemmer fra.

Aspirant-

patruljen kalles ogsS for Bjorne-patruljen, og den drives stort sett som den ble
gjort for 10 5r siden.
MOtene starter gjerne med flaggutfoldelse.

Deretter er det vanlig t

gjennomgi og samtale om en paragraf ispeiderloven.

Hver paragraf har et

symbol som guttene tegner ned pt en skinnremse. Pa m6tene blir det ellers
undervist i forstehjelp, f .eks. bandasiering, spjelking og gjennoppliving.
Guttene i

Bjorne-patruljen f8r ogsi lare 5 lage forskjellige knuter og praktisk

anvendelse av disse.

Vi har leker og konkurranser pt alle motene.

Dette

er populaert.
I lopet av aspiranttiden er guttene pt 2 turer til Vinkelhytta.

Den

ligger p5 Raudlokkollen i narheten av Tomte i Nordmarka. Nesten hvert
8r blir guttene oppsokt av vikingekjempen Eirik Raude (fra Raudlokkollen)
og hans menn. De hevder at det er de som eier kollen og vil derfor drive
alle inntrengere vekk.
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De loper rundt pt kollen med okser og vSpen og truer

alle som kommerdit. Det har hendt at noen aspiranter er blitt trtatt til
fangeil og krevd losepenger for. Dette har hisset opp Bjorne-patruljen st
kraftig at de har gttt til motangreppt vikingene. Ved hjelp av pil og bue
og mange listige knep er det som oftest slik at aspirantene greier t fange
vikingene. Det ender alltid med at de blir gode venner og vel forlikte.
Ovelser p5 disse turene til Vinkelhytta kan vere at aspirantenelerer
t heise flagg, tenne primus, hogge ved, lage mat pt bEl og de grunnleggende
reglene for ferdsel i skog og mark. Turene er helt klart hoydepunktene
under aspiranttiden.
PA slutten av aspiranttiden begynner guttene t ove inn et skuespill
som skal vare deres del av underholdningen pE Kjedefesten. Aspirantene
synes dette er kjempemoro,helt til de sttr pt scenen og ser alle som sitter i
salen. Da kan det skorte pt motet. Stemmenblir spak og nesten ikke til
t hore.
Kiedefestener avslutningen pt aspiranttiden. Her avlegger guttene
sitt speiderlofteog blir tatt opp itroppen. De kommernt inn ien patrulje
sammenmed eldre gutter og har en fin speidertid i vente.

Fuglekassemotepg Karlsrud skole hosten 1983.
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Patruljemater
og -turer

ARNE HAUGEN

PATRULJEMOTER
En av Baden-Powells hovedideer var patruliesystemet, der de yngre
skutle lere av de eldre. Dette systemet har vi fortsatt holdt pi.
-assistentene
Patruljen arbeider delvis selvstendig. Patruljeforerne og
har i samarbeid med troppsledelsen satt opp temaer for terminen. Det
har som regel vart

satt opp to til tre temaer for hver m5ned, f.eks.

bandasjering, surringer

eller tresorter.

Disse temaene har det s6 vart

konkurranse i p6 troppsmotet og troppsturen
Et vanlig patruljemgte bestir

i begynnelsen av neste mined.

av instruksjoner,

leker og konkurranser.

Patruljeoppgaver har st8tt pi programmet hvert semester.

Disse

formingsoppgaver av kortere eller lengre varighet.
Den mest omfattende oppgaven var 3 lage en modell i pappmasje og
Disenveien til hjortene ble spesielt fin
treklosser over et boligomride.
har vart

med til og med lys i hoyblokka.

Da patruljeoppgaven var skinnarbeider,

laget mange seg ting de har hatt mye nytte og glede av seinere, f.eks.
Et 6r var patruljeoppgaven I lage et mosaikkbestikketui og nokkelpung.
bilde av trebiter som var lakkert og brukket opp.

Modeller av leirinnretninger

har ogs8 blitt laget.
Fra og med hosten 1988 har alle motene startet med et fellesmote for
troppsledelsen og patruljene. Motet starter med flaggutrulling og ofte en
andakt for patruljene g5r til hvert sitt patruljerom og starter patruljemotet.
PATRULJETURER
Patruljeturene til Vinkelhytta utgjOr en stor del av speideraktivitetene
To og to patruljer reiser sammen, og hver patrulje

for guttene ipatruljene.

tre i virsemesteret og to i hOst"hyttepappa'r som skal se til
P8 hver tur er det satt opp en

har som regel hatt fem turer
semesteret.
at alt gir
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forsvarlig for seg.

i tret,

Hva skjer si pi patruljeturene til Vinkerhytta? Jeg har stilt
sporsm8let til noen av patruljeforerne. En typisk patruljetur kan
tBoksen gir,', pizza, korto p p s u m m e r e sm e d n o e n s t i k k o r d :
og sjakkspilling, leirbil med leker om kverden, skihopping, og skiatlon om
vinteren.
De planlagte organiserte aktivitetene har nok variert og vart
avhengig av frammotet og hvem som har ledet patruljene. Forskjellige
typer rundloyper pl kollen med poster og reflekslop om kvelden har det
vart

en del av. vinkeliaden med olympiske ovelser som langrenn, hopp,
utfor og skiskyting (med livline) har vart avholdt noen ganger.
Det har blitt laget hinderloyper, feller, flaskebaner, "snoballrullererl

og broer.
Det er vel ikke til I legge skjur p5 at et trekkplaster pg kollen
har vaert Sellanr5, der jentespeidere har hatt tilhold. Noen kan fortelle
om hyggelige besok og utveksling av tjenester, f.eks. oppvask mot snomSking.
Heldigvis har det ikke skjedd mange alvorlige skader pg patruljeturene til Vinkelhytta.

Den alvorligste ulykken skjedde i februar 1gg4.
Tommi Taro skrev selv folgende i Hubo:
'lSondag morgen sto de
fleste opp kl. 9.00. Da frokosten var kostet
ned, provde vi hoppet. Det var perfekt. vi hoppet til kl. 11.00. Da
skjedde det en ulykke.

Jeg falt pi et hopp p6 8 meter, og fikk en skitupp
J e g g r e i d e h e l d i g v i s 3 k o m m em e g i n n i h y t t a .
Litt senere ble
det sendt bud p5 hundepatrulje. Jeg ble kjort til Tomte, derfra til Movatn
imagen.

og derfra med sykebil til Aker sykehus, for I sy igjen milten. Jeg vet ikke
hvordan det gikk med de andre, men jeg ble liggende en uke pg sykehus
med 20 sting i magen.,l
Thomas Alfei i Elg var ogs5 uheldig med et fall ihoppbakken.
Den gangen fikk guttene transportert han til Tomte, der han ble hentet med
sykebil.
Den siste patruljeturen til patruljeforerne, far de g8r ut av patruljen,
har ofte blitt feiret med blotkake og annet godt.
Tore Arnesen forteller
at han glemte spagettien pi avslutningsturen sin, men fant en losning.
Hele patruljen tok en tur til Skar.

Herfra ringte Tore til broren sin, som

kom syklende med spagettien.
Bare fi
vinkelhytta.
nevnes.

patruljeturer de siste ti Srene har hatt andre m5l enn
Pisketurene til oter med pappa Kjell Tveit som leder bor

Med pulk la de ivei

f r a O t t a o g m o t L i l l e h a m m e rf i r e 5 r p i r a d .
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Troppsmoter
og -turer

A R N EH A U G E N

TROPPSMOTER
rrEr det den forste tirsdagen i m8neden? Da er
det troppsmote.rl
Vi har inntil v6ren 1988 holdt p8 modellen med troppsmote en gang i
mSneden og patruljemoter de andre tirsdagene.
Da v6rsemesteret 1988 skulle planlegges, ville vi prove en ny vri
med patruljemoter bare annenhver tirsdag.

Den forste tirsdagen i

mlneden skulle det vaere et vanlig troppsmote og to uker seinere et temamote. Av temaene kan jeg nevne drama, musikk, tauarbeider, brann og
spikking av seljefloyter.
Et vanlig troppsmote starter med flaggutrulling til flaggsangen. .
En andakt eller tankevekker sttr s8

Si folger inspeksjon av drakten.
for tur.

En rundloype, der patruliene f8r et visst antall minutter til I
lose oppgaver som f .eks. forstehjelp og naturkjennskap, er et vanlig

programinnslag.

En lek, ofte en stafett der guttene f8r rort seg, harer

med.
seint p5 v6ren og tidlig pt hosten er det fint 5 komme seg ut pt
motene.

Flere av motene har vert

i GrefsenSsen.

og kompass funnet fram til postene.

Patruljene har med kart

Her skulle en oppgave loses fgr de

kunne begi seg videre til neste post.
Pt Biltilsynets omr8de pt Okern har guttene fAtt vise sine sykkelferdigheter.

P5 vei ned dit kom hver patrulje over en syklist som

hadde vert

st uheldig t kollidere med en lyktestolpe og skadet seg.
gang
En annen
fikk patruljene en rebus som sa hvor neste post var.
V6ren 1988 ble guttene kiart til Trollvann med kanoer og grillfat.
Pt et troppsmote i 1981 var "det 5 vare blindt'temaet.
Guttene

fikk prove 6 skrive og tyde punktskrift,

og en blind fortalte hvordan

det var t ha denne funksjonshemningen.
Besokene pt Hovedbrannstasjonen og Forsvarsmuseet var populare.
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Oter pa troppstur hosten l ggl .

Pel S. og Petter M. som tyske f lygere pe Hansakollen hosten 1gg3.
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TROPPSTURER
De storste turene arrangert av troppsledelsen, er sommerturene og
nyttSrsturene.

Men n8r vi snakker om troppsturer, tenker vi vel farst
og fremst pi dagsturene, som vanligvis er forste sondagen im8neden.
ofte har vi laget en ramme omkring turen.
virkelig fitt

satt fantasien isving,

Her har lederne i troppen

og skuespillertalentene har f8tt utfolde

seg.
En av turene som seint vil bli glemt, er turen i Lillomarka da det
ble gitt en melding til guttene om at en mann hadde ramt.fra et psykiatrisk
sykehus.

Vi ble si bedt om 5 finne han og bringe han tilbake.

Thoresen lop rundt ipysjamas og trodde han var et fly.

Steinar

Det var vel en

del av turg8erne som stusset litt.
Ellers har vi mott en spesiell kunstmaler (Erik skuggevik), en
pYroman (Pil Jensen) og en jutul (sheldon) som fortalte historier fra
Lillomarka.
Pi Hansakollen nordvest for Movatn ligger det rester etter et flyvrak
fra Krigen.

Her traff vi to tyske flyvere som hadde overlevd flystyrtet.

Pl troppsturene er det som regel poster med oppgaver underveis.
En matpost med matoppgave horer med. Her har guttene fett i oppgave i
lage mye rart. bl.a. forskjellige typer grater, pizza, lompe, pannekaker
og blotkake.

De oppgavene som kanskje vil bli husket best er de selv-

fiskete hvittingene til Jon som skulle tilberedes, og da guttene skulle prove
seg som polsemakere p5 en uteliggertur imars 1983. Tore Arnesen hadde
fitt

en storfetarm av en polsemaker, og si gjalt det I stappe medisterfarse

i tarmene og knyte igjen i enden. Lederne har nok av og til rynket p5
nesa nflr de har provesmakt maten.
Et par ganger har vi hatt realistiske ovelser ilivredning
Erik Skuggevik har gitt
kastet ut til ham.

pe svak is.

gjennom isen og ble reddet av en livline som ble

Uten dykkerdrakt

hadde det nok ikke vart

noen

fornoyelse I 93 fem ganger gjennom isen.
En pioneroppgave hgrer ogsi med. Vi har laget skitrekk,
broer over elver og armbrost.
med en pioneroppgave.

husker,

En fgrstehjelpsoppgave blir ofte kombinert

En skadet person blir fraktet pi en selvlaget blre

eller skikjelke.

U T E LC
I C E R TR
UE N E
Overnattingsturene i snoen i mSnedsskiftet mars-april, populert
kalt uteliggerturene, har blitt en tradisjon som har slStt rot.
Bare en
gang har uteliggingen blitt avlyst. Overnattingen ble da flyttet til Vinkelhytta.
Midt p6 dagen p6 lordag legger vi i vei med svare sekker.
Reinsdyrskinnet og spaden p3 toppen av sekken gjar at mange av sekkene
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ser imponerende store ut.

Etter 6 ha svettet opp lia pi et d8rlig skifore,
er det 5 sette igang med I lage I'hytta'r. rrHyttarrhar som regel snoblokker
rundt og stokker og plast p5 taket.
Det mt graves et stort hull til btlet,
og tarrgraner

m8 felles.

Se gjelder det 5 finne en plass rundt b$let, der

det er behagelig varmt og ikke rayk,
oppgaven.

En av lederne kommer st med mat-

Alle som var med pt Elkollen i83,

husker vel polselagingen.
Pi turen nord for Glitre i Romeriksisene i 84 ble det arrangert
skatteiakt ien av de nedlagte gruvene.
Noen skvatt nok litt til da en
flaggermus v8knet fra vinterdvalen,

freste mot oss og floy rundt omkring

inne i gruven.
sondag kommer de yngste i troppen oppover sammen med en leder.
S8 er det gierne en rundloype.

En av guttene ipatruljen har skadet seg.
Han m5 behandles, og det mt lages skikjelke for i transportere han til
(@velsen avsluttes for han kommer s6 langt. )
bygda.
Av turene for guttene i troppen bor vel turene til Vinkelhytta i
nevnes. Det har vart 'ripen hytte" den fgrste delen av
vinterferieuka.
lkke alle bare slappet av. I begynnelsen av g0-grene
vinterferien

ble det lagt ut p6 virkelig lange skiturer helt til Mylla og videre til Lovlia
for turen gikk tilbake til vinkelhytta.
I de siste irene har det bare
unntaksvis vart arrangert r'8pen hytte,' til Vinkelhytta.

w
Hj o r t e n e l a g e r s k i k j e l k e v i n t e r e n . | 9 8 6 .
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Erik S. gjennom isen vfrren 1983.

Morgenstund pa uteliggertu r vinteren 1983.
lver Aage | , Eivind K, Stein R.
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Uteliggertu r ved Loppetjern vinteren 1980.

R u s k e v er p e u t e l i g g e r t u r v i n t e r e n 1 9 8 8 .
Jon Egil B, ThomasR, Christian B, lver Aage I .
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Bever trener bandasjering.

Jon Egil B. sager ved.
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