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1. Tananger Sjøspeidergruppe
Org.nr. 984 004 737

1. Tananger Sjø
Satsingsområder for 2022
Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta
aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder (2015-2024) som rettesnor for all vår
speidervirksomhet. Imidlertid vil gruppens og enhetenes satsningsområder også
være bestemt av enhetenes sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.
Speidere vil ut
● Utforske naturen ved turer og arrangement.
● Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
● Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
● Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen minimum hvert
2. år (siste gang 2021).
Patruljen tar ansvar
● Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
● Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
● Delta i, eller gjennomfører nasjonale eller internasjonale prosjekter.
● Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe,
krets, nettverk og forbund.
● Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
● Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
● Arbeide for at speidere og ledere fortsetter i / går over til neste enhet.
● Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere og ledere gjennom
aktiviteter, positiv synlighet, forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
● Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i
gruppen.
● Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid
med andre organisasjoner.
● Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.
● Gruppen ønsker å markere Frivillighetens år 2022.
● Enhetene er bevisst at det må være progresjon i speideren.
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Årsrapport for 2021
1. Tananger Sjøspeidergruppe
Gruppen
Det 47. ordinære årsmøtet i 1.Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 23. februar
2021 på Speiderhuset med 8 oppmøtte, alle ledere. Årsmøtet behandlet
årsrapporter, regnskap, planer for driften 2021, budsjett 2021, gruppeledelse og
innkommende forslag. Vetle Eide ble valgt til ny gruppeleder, Lovise Mæland og
Stian Magnussen som gruppeassistenter.
Det var innmeldt to saker til årsmøtet, begge ble godkjent.
1. Ta grep om Horvehytta. Det ble forelagt en tiltaksplan for å redusere forfall og
øke bruken. Hvis planen ikke ble fulgt skulle salg vurderes.
2. Arbeide for nye speiderlokaler. Vi har behov for nye lokaler. En komite
opprettes for å arbeide med å lage en plan for nytt speiderhus.
Etter det ikke ble funnet ressurspersoner for å overholde tiltaksplanen til Horvehytta
ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 4.10.2021 med 14 oppmøtte. Det var to
innmeldte saker til årsmøtet, begge ble godkjent.
1. Salg av Horvehytta. Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å selge Horvehytta
fortløpende.
2. Gradvis utskifting av patruljebåter. For å opprettholde et godt tilbud til
vandrere og rovere fikk lederpatruljen fullmakt til å starte utskifting av
patruljebåtene fortløpende.
Året 2021 var mer normalt enn fjoråret, men smitteverntiltak har fortsatt påvirket
driften. Landsleiren på Østlandet ble erstattet av en suksessfull gruppeleir på Sokn.
Aktiviteter som måtte avlyses var både 17. mai feiring, Tanangerdagene og
sommerseilasen, mens andre aktiviteter måtte endres eller skaleres ned på både
kort og lang varsel. Heldigvis har de ukentlige aktivitetene stort sett gått normalt
gjennom året, utenom en en periode i Januar og Desember der aktiviteter ble avlyst.
Dugnadsarbeid har blitt gjennomført av foreldre i forkant og avslutning av
sommersesongen, i tillegg til noen småprosjekter gjennom året. Bålplassen rundt
naustet har fått nye benker, betongheller, bålpanne og vedskjul. Innfesting på
brygger er startet reparasjon. Doffen fikk montert ferdig salong og malt nytt overdekk
med hjelp fra Tananger IMI kirke. Ny Askeladden seiljolle er kjøpt, en gammel er
pusset opp til god standard og en gammel jolle ble levert til resirkulering. Ny
vinterpresenning til Makrellen er tilpasset og brukt for første gang på 4 år.
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Styret har bestått av Vetle Eide (leder), Lovise Mæland og Stian Magnussen.
Lederpatruljen har for øvrig også bestått av enhetslederne:
Første halvår:
Bjørnar Mygland, Tony Mitchell, Henning Trosdahl, Linn Pollard, Katrine Schwab,
Rohny Lima
Andre halvår:
Mathias Hatlestad, Audun Haver, Lars Anton Mygland, Kjartan Roalsvik, Katrine
Schwab, Ivan Rajic, Katrine Meltzer, Linn Pollard
Lederpatruljen er ansvarlig for gruppens daglige drift og legger frem saker som skal
behandles i gruppeting og årsmøtet. Hele lederpatruljen samles i partallsmåneder,
mens styret samles i tillegg i oddetallsmåneder. Det er gjennomført 7 ordinære
LP-møter og 7 styremøter.

Status satsningsområder for 2021
Speidere vil ut
Alle enhetene har brukt mye tid ute, både på turer og møter. De minste har møter ute
stort sett gjennom hele året, mens de eldre holder seg innendørs på vintertid.
Gjennom turer på land og til sjøs får de utviklet kompetansen sin innen friluftsliv,
spesielt seilturene for Stifinnere, Vandrere og Rovere gir god mulighet for utvikling.
Som deltakelse i de demokratiske prosessene i gruppen blir alle over 12 år invitert til
årsmøtet i gruppen, i tillegg til Stifinnerne og Vandreres mulighet til å bestemme selv
program og turer. Alle enhetene deltok i speideraksjonen for å hjelpe barn og unge i
Tanzania til å få utdanning.
Patruljen tar ansvar
Vandrerne og Stifinnerne bruker patruljesystemet aktivt, men det er vanskeligere i de
mindre enhetene. Stifinnerne har hatt patruljeturer mens Vandrerne har ikke
gjennomført egne patruljeaktiviteter. Korona har satt sin begrensning på deltakelse i
nasjonale og internasjonale prosjekter, det samme gjelder for ledertreningskurs.
Likevel hadde rovere og ledere en tur til Søgne og Kristiansand for deltakelse på
sjøpeff og emnekurs sjø. Ledere har fått innføring i speidermetoden og
treningsprogrammet, men ikke patruljeførere.
Speiding når flere
Det har dessverre vært noe frafall i overgangen mellom enhetene, men dette har nok
også vært påvirket av koronasituasjonen. Vi har hatt aktivitetsdag i havna, organisert
og vist oss frem i 17. mai båtparade og fått en solid, regelmessig og god
markedsføring på sosiale medier. Ledermiljøet er godt innad i enheten, men noe
mindre kjennskap mellom enhetene. Mange ledere er medlemmer av flere enheter
som hjelper samspillet i hele gruppen.
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Båtmateriell
Kanoer:
8 stk til bruk på møter, ikke egnet til turbruk.
Joller:
Både VG- og A-joller til ro- og seilopplæring.
Pionér rød: Med 5hk motor til bruk i opplæring og pickupbåt.
Pionér grå: Med 25hk motor til bruk som pickupbåt.
Askeladden: 3 stk med 5hk motor og seil.
Patruljebåt: 4 stk seilbåter hovedsakelig for Vandrere til møter og tokt. Må være
utsjekket skipper for å bruke.
- Sjørokk: Jouet 760 med innenbordsmotor, egen sovekabin, toalett og bysse.
- Sjøskvett: Maxi 77 med 9,9hk påhengsmotor, god soveplass og bysse.
- Sjønøkk: Maxi 77 med 9,9hk påhengsmotor, god soveplass og bysse.
- Sjøbris: Maxi 77 med 9,9hk påhengsmotor, god soveplass og bysse.
Makrellen: Seilskøyte fra 1927. Kjøp av gruppen i 1979, ombygget fra fiskebåt til
seilbåt. Rigget som galeas med tradisjonell gaffelrigg. Lengde 43 fot, ny motor 2015.
Doffen: Tidligere passasjerbåt fra 1974. Kjøp av gruppen i 2020. Tidligere vært mye
bruk av gruppen til møte- og opplæringsaktiviteter for alle enheter. 14,9 meter LOA.

Bygninger
Speiderhuset Havnevegen 12. Benyttes til speidermøter for Bevere, Småspeidere,
Aspiranter og Stifinnere. Huset benyttes også til gruppeting, kosekvelder og andre
prosjektmøter. Stifinnerforeldre står for vask. Leies vederlagsfritt av kommunen.
Krabbekroken Havnealleen 21. Benyttes til speidermøter for Vandrere og Rovere.
Blir også benyttet av bevere og småspeidermøter ute. Oppbevaring av en del utstyr
og maritimt materiell. Vandrerforeldre står for vask. Leies vederlagsfritt av
kommunen.
Naustet Sommerhalvårets aktivitetsbase, med 9 ukentlige møter. Bryggeanlegg med
lett tilgang til sjøen. Oppbevaringsplass for mesteparten av maritimt materiell.
Horvehytten Ryfylkeveien 724. Gruppens egen hytte med oppbygd gapahuk på
fremsiden. Enheter, ledere og foreldre kan bruke hytten vederlagsfritt. Salgsprosess
startet etter årsmøtevedtak 4.10.2021.
Containere Midlertidig oppbevaringsplass av utstyr gitt av Sola Kommune. Egne
lister med oversikt over utstyr ligger i hver sin container. Låst med systemnøkkel.
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Øvrig utstyr
Telt Ligger i hvit containerne på fast plass. Vi har omtrent 4 patrulje hustelt, 14
lavvoer, 3 partytelt, 1 stjernetelt til leir, 4 fjelltelt og 6 tarper. Vedlikeholdes
fortløpende, ødelagte telt merkes og legges til side.
Presenning Ligger i blå container på fast plass. Vi har mange av ulik størrelse, må
ofte kjøpes nye.
VHF, GPS og AIS Montert i alle båter. Doffen og Makrellen har i tillegg håndholdt
reserve VHF.
Førstehjelp Ligger i alle bygninger og båter, i tillegg til turvesker-/kofferter. Innkjøp
foretas når noe er benyttet på tur. Reserveutstyr ligger på speiderhuset, sjekkes
årlig. Meldes fra når mer utstyr enn plaster er brukt.
Tilhenger Profilert skaptilhenger til bruk på leir eller andre arrangementer. Må ha
sertifikat BE for å trekke.

Arrangementer
På grunn av smittesituasjonen har det vært redusert antall fellesarrangementer for å
hindre store samlinger av barn og unge i ulike aldre, både innad og utad.
Febr. Karneval på speiderhuset med begrenset deltagelse.
12.04 Speideraksjonen. Små grupper eller enkeltvis samlet inn penger.
17.05 Båtparade som erstatning for 17. mai tog, omtrent 30 båter i armada.
11.06 Gruppens Weekend på Vier, alle enheter samlet til aktiviteter en helg.
01.07 - 05.07 Speiderleir på Sokn med 48 deltakere.
Stifinnere, vandrere, rovere, ledere og lederbarn.
Erstatning for Agenda landsleir som var planlagt på Østlandet.
03.09 Emnekurs sjø for ledere i Søgne.
03.09 Sjøpeff for eldre vandrere og yngre rovere i Kristiansand.
Sept Høstutlodning, alle i gruppen solgte lodd. Utdeling av gevinster på årsfesten.
14.11 Årsfest i kirken for hele gruppen.
28.11 Lysmesse, fakkeltog og julegrantenning.
Svømming i Tananger svømmehall åpnet opp når smitterestriksjoner tillot det. Da fikk
vi gjennomføre den normale speidersvømmingen igjen, med redusert antall. Linn
Pollard startet et eget tilbud for Bevere og Småspeidere, for å lære dem
svømmeferdigheter fra ung alder.
Grupper heiser og firer flagg for kommunen på offentlige flaggdager. I Tananger har
vi ansvar for 6 flagg fordelt på skoler, idrettshallen og Tabo.
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Havsprut
Havsprut har også dette året kommet ut med 4 nummer. Annonseinngangen er god.
Bladet blir trykket i 225/250 eksemplarer av Blest og distribuert til medlemmer,
annonsører og til offentlige kontorer. Veldig populært, spesielt med mange bilder.
Fra og med 2013 har vi hatt moms-fritak på bladet. Redaktør er også økonomisjef,
annonsesjef og distributør av bladet.
Blest har hatt ansvar for å sette opp bladet. Dette gjøre i Mac og de har gitt beskjed
at de ikke kan påta seg selve oppsettet lengre, men kan kopiere/trykke det.

Samarbeid med 21st Aberdeen
På grunn av korona har det kun vært mail-kontakt med 21st Aberdeen i 2021.

Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt og gruppen har aldri fått mer tilskudd enn i 2021 til
medlems-aktivitetstilskudd, utstyr, vedlikehold og kurs samt drift av anlegg. Begge
speiderhusene lånes gratis, strøm betales av kommunen og større utbedringer
(eks.maling) bekoster de materiell, mens vi foretar utbedringene.
Både næringsliv og private har vært generøse mot oss i form av varer, annonser og
tilskudd til drift. Vi har i år mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen, Wintershall,
ConocoPhillips, Kaptein Reinert Tønnesen, Frifond, Sandnes Sparebank, Lyse,
OBOS, Fylkesmann Norem Baade,Stimuleringsmidler…….

Utmerkelser
Vimpel 5 år
Øyvind Håland
Andreas Rekve
Johannes Aabø
Vetle Håland
Simon Rossavik
Gabriel Rott
Trond Gullik Mygland

Vimpel 10 år
Max-Emil Båtsvik
Lasse Sletten
Bjørnar Mygland
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Båtsertifikater
Sertifikatutvalget har ansvar for utstedelse av sertifikat for patruljebåter, Makrellen og
Doffen. Enhetsleder utsteder sertifikater for joller i henhold til sertifikatkrav.
Oversikt over gruppens skippere.
s/s Makrellen:

Sertifikat

Farvann

Eirik Vatne
Sigurd Mo
Alf Ketil Goa
Jan Erik Eriksen
Terje Sunde Hetland
Vetle Eide
Svein Magne Risa
Tony Mitchell
Erik Sunde Hetland
Ole Sletten
Bjørnar Mygland

overstyrmann
D5L/skipsfører
overstyrmann
overstyrmann
overstyrmann
overstyrmann
overstyrmann
førstestyrmann
førstestyrmann
førstestyrmann
førstestyrmann

liten kystfart
stor kystfart
liten kystfart
liten kystfart
liten kystfart
liten kystfart
liten kystfart
beskyttet farvann, overnatting
beskyttet farvann, dagsseilas
beskyttet farvann, overnatting
beskyttet farvann, dagsseilas

Patruljebåter:
Øyvind Grassdal
Stian Magnussen
Åsmund Sælevik
Linda Holt Paulsen
Max Emil Bådsvik
Ivar Engelsvold Kristiansen
Joakim Osland
Mathias Hatlestad
Kjartan Roalsvik
Øyvind Stolt

VHF:
Ja
---Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Påtroppende:
Lars Magnus Mygland
Linn Pollard
Audun Haver
Fredrik Brække
Daniel Valø
Rohny Lima

VHF:
Ja
------

SS Havbraatt
Eirik Vatne
Sigurd Mo
Terje Sunde Hetland
Vetle Eide

Retningslinjer ved utleie av gruppens materiell
Utleiepriser vedtatt av gruppeting 8.9.09
Kanoer
kr 100.- /kano/døgn (+ 50.- for tilhenger)
Patruljebåter
kr 200.- /døgn (+tilbakeleveres med full tank, ferdig vasket)
Leies kun ut til utsjekket skipper.
Seiljoller
etter avtale, leies kun ut i forbindelse med speiderarrangement
1. Tananger sjøspeidergruppe
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Makrellen

etter avtale, leies kun ut med godkjent skipper

Speiderhus/Krabbekrok
Lånes ut til våre medlemmer, til alkoholfrie familiearrangementer (fødselsdager, konfirmasjoner, og lignende).
Utenforstående kan låne speiderhuset for kr. 400,-.
Horve
Lånes kun ut til våre medlemmer, når den er ledig
Telt og utstyr
Lånes kun til en fra lederpatruljen som er ansvarlig
(leveres tilbake tørket, pakket og uten skader).
Tilhenger
Lånes ut til medlemmer med relevant sertifikat.
Utlån av materialet er selvsagt avhengig av at dette er ledig og tilgjengelig. Det skal
ikke betales leie ved bruk av gruppens utstyr for våre medlemmer / ledere.
Gruppeleder eller –ass organiserer oversikt over utlån / utleie.

Tilleggsverv
Ole Sletten styremedlem SBG
Bjørnar Mygland, Mathias Olsen Hatlestad, Markus Aasgård Langvand, Kjartan
Roalsvik, Lasse Sletten, Regine Hatlestad, Øyvind Grassdal, Emil Paulse, Lars
Magnus Mygland, Andreas Rekve, Oliver Olsnes, Ellay Brian Beckstrøm og Daniel
Valø fungerer som Operative i SBG
Sigurd Mo – Armadaleder Norges speiderforbund

Kurs/seminarer
Kontaktseminar
Snøhule (kretsarr.)
Emnekurs sjø Søgne
Peffkurs Søgne
Kurs SBG
Speidermetoden
Programplanlegging
Livredning:

Nettmøte
Lochie Smith
Audun Haver, Øyvind Stolt, Linn Pollard
Lars Magnus Mygland, Emil Paulsè
Eline Roalsvik, Ellay Beckstrøm, Andreas Rekve, Emil
Paulse, Lars Magnus Mygland, Oliver Olsnes
Ivan Rajic
Ivan Rajic
Daniel Henneman, Michael Scott, Erik Øvstebø,
Henriette Hofvander, Stian Bøe, Mari Selvær, Stian
Magnussen, Bjørnar Mygland, Linn Pollard, Veronika
Idsø, Vetle Eide, Mathias Hatlestad
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Medlemmer - 1. Tananger sjø

* Sigurd Mo, Vetle Eide, Leif Magne Haga, Øyvind Grassdal, Terje Hetland, Alf Ketil
Goa, Eirik Vatne, Sissel Skoge, Linda Holt Mo er under Gruppe
Antallet er basert på betalende medlemmer, ledere innrapporteres under sine
respektive enheter.
Tananger, 31.12.2021
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Vetle Eide, Gruppeleder
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Registrerte ledere pr 31.12.2021
Roverleder

Mathias Hatlestad

Troppsleder (van) + sti.ass +bever 1

Audun Haver

Troppsass (van)

Elin Østbø Lunde

Troppsass (van) (gr.ass)

Stian Magnussen

Troppsass (van) (rover)

Svein Magne Risa

Troppsass (van)

Tony Mitchell

Troppsleder (sti)

Lars Anton Mygland

Troppsass (sti)

Mike Smith

Troppsass (sti) + rover

Mathias Hatlestad

Troppsass (sti)

Øyvind Håland

Stifinnerasp.leder

Kjartan Roalsvik

Stifinnerasp.leder

Knut Mitter

Stifinnerasp.leder + bever ons.

Veronika Idsø

Stifinnerasp.leder

Tone Kristin Larsen

Flokkleder (tir) + stifinner

Ivan Rajic

Flokkass (tors)

Katrine Aukan Schwab

Flokkass (tors)

Øyvind Stolt

Flokkass (tors)

Kristi Wold Thorsen

Flokkass (tors)

May-Rita Sel

Flokkass (tors) + ons. bever

May Gunn Tveiten

Flokkass (tor)

Rune Rott

Beverleder (man)

Katrine Meltzer

Beverass (man)

Leif Arne Knudsen

Beverass (man)

Jan Erik Eriksen

Beverass (man)

Fredrik Brække

Beverass (man)

Arne Sørbø

Beverleder (ons) + Flokkleder (tors)

Linn Hegland Pollard

Beverass (ons)

Idar Bøe

Beverass (man)

Rune Løland

Medlem

Lovise Mæland

Medlem

Sigurd Mo

Medlem*

Linda Holt Mo

Medlem

Eirik Vatne

Medlem

Terje Sunde Hetland

Medlem*

Grassdal Øyvind

Medlem*

Haga Leif Magne

Medlem*

Sissel Skoge

*) Betaler privat medlemskap
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Årsrapporter
Halvårsrapport for mandags bevere våren 2021
Antall speidere: 12-16 stk (Hedda var kun med på noen få møter, Vetle, Marina og
Alma begynte underveis)
Antall ledere: 4-5 stk Rohny Lima, Fredrik Brække, Leif Arne Knudsen, Jan Erik
Eriksen, Kristi Wold (Kristi var kun med på noen få møter)
Dette har vi jobbet med:
Kano padling når været har tillatt. Hovedfokus på Kreativitet og Friluftsliv
Merker som vi har tatt:
Kreativitet og Friluftsliv program merket, flagg, lek, natur, kniv og førstehjelp.
Turer:
Vi var på en seil tur med Makrellen, ellers ingen organiserte turer.
Rohny Lima
Enhetsleder

Halvårsrapport for Bever mandag høsten 2021
Antall speidere: 25 på lista, mellom 15-25 på hvert møte.
Antall ledere: Katrine K. Meltzer (enhetsleder), Leif-Arne Knudsen, Fredrik Holt
Brække og Arne Sørbø. Flere foresatte har hjulpet oss, men vi har ikke hatt noen
faste med oss.
Dette har vi jobbet med:
Vi har hatt en energisk gjeng som har blitt bedre kjent med hverandre, blitt bedre på
å høre etter beskjeder og ikke minst å samarbeide. I starten av året var det mye
kano og fisking. Vi hadde en fantastisk tur med Makrellen i nydelig vær. Etter
høstferien har vi hatt mye bålkos, med både pølser og ostesmørbrød, men også kos
og varme. Lære å slå opp lavvo og 1.hjelp viste seg å være en god kombinasjon og
ferdes i trafikken har vi også øvd på.
Refleksløype i snøstorm på Risnes var for noen høstens høydepunkt! Det var både
kaldt og vått, men med gode lykter, fyr på bålet og varm kakao så ble dette en bra
kveld!
Merker som vi har tatt:
Programmerket: vennskap
Fordypningsmerker: Bålmerket, lekmerket, knivmerket og flaggmerket
Turer:
Vi har ikke hatt noen turer denne høsten, men kommer sterkere tilbake.
Katrine Meltzer, leder
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Halvårsrapport for Bever Onsdag vår 2021
Antall speidere: 23
Antall ledere: 7 stk - Linn Pollard, Rune Rott, Inger Marie Skoie, Ivan Rajic, Mats
Løstegård, May-Rita Sel, Audun Haver og Rune Løland.
Dette har vi jobbet med:
Vi har jobbet med stjernetegn, himmelretninger matlaging på bål, skøyting, knuter,
bevereventyr, tegning, forskjellige leker i naturen, læring om naturen, sykkeltur,
eventyr, førstehjelp, friluftsliv, pakking til tur, spikking av troll, fisking, læring i fjæra,
bading, tur i nærområdet, sjekke hvordan redningsvesten fungerer når man havner i
vann og oppsetting av telt. Beverne dro på sin første speidertur Gruppens Weekend.
Fordypningsmerker siste halvår: Stjernetitter, primitiv mat.
Programmerke siste halvår: Friluftsliv
Annet: Hjemmeleir 2021, Gruppens Weekend, første overnatting
Turer:
COVID-19 har gjort at vi har hatt en viss begrensing på hva vi har utført som
aktivitet. Vi fikk dratt på Gruppens Weekend i år og beverne fikk prøvd seg på første
overnatting ute i naturen.
Linn H. Pollard
Enhetsleder

Halvårsrapport for Bever Onsdag Høst 2021
Antall speidere: 14
Antall ledere: 5 stk - Linn Pollard, Audun Haver, Veronika Risa Idsø, May Gunn
Tveiten og Idar Bøe
Dette har vi jobbet med:
Vi har konsentrert oss om sjø aktiviteter nede ved havna august og september, flittig
bruk av kanoer, fantastisk tur på Makrellen der ungene fikk prøve å henge utenfor
båtsiden med sikkerhetsselen. Vi har laget egne fiskesnører, fått fisket en masse
berggylt og sluppet dem ut igjen. Vi har lært masse om naturen i nærområdet ved
vann og på land. Senere på høsten har vi jobbet med «Jeg er beredt», førstehjelp,
Lek, Beverløftet, speiderloven, Stjernekikker og masse tur i nærmiljøet. Vi fikk snø
mot slutten av året og fikk en akendeavslutning.
Merker som vi har tatt:
Fordypningsmerker siste halvår: Kniv, førstehjelp, bål, lek og omtanke &
rettferdighet.
Programmerke siste halvår: Vennskap
Annet: Jeg er beredt
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Turer:
Vi har ikke fått reist på noen overnattingsturer, det har kun vært kveldsturer i
nærområdet.
Linn H. Pollard, enhetsleder

Halvårsrapport for Småspeider 1. flokk (tirsdag) våren 2021
Antall speidere: 18, hvorav 2 nye/overgang fra 2. flokk etter nyttår og 2 nye begynte
ila våren.
Antall ledere: 7. Henning Storm Trosdahl (enhetsleder), Knut Mitter, Audun Haver,
Ivan Rajic, Stian Solbakken, Veronika Idsø og Åsmund Sælevik (hjelper).
Dette har vi jobbet med:
Året startet litt trått med avlyste møter og avlyst skitur (kjipt!) pga koronaviruset og
smittevernhensyn og vi var ikke i gang før mot slutten av januar. Men, da vi først kom
i gang så har det vært fullt kjør, med mange kjekke møter og aktiviteter, med en
utrolig fin gjeng, både ledere og speider! Vi har hatt fokus på programmerkene
«Vennskap», «Kreativitet» og «Samfunnsengasjement», og vi har hatt alle møtene
utendørs.
Vi har utnyttet den lange, fine kuldeperioden i vinter godt. Et av møtene hadde vi
skøytedag, og rigget oss på isen ved våtmarkene ved Solastranden med bålpanne,
disco-høyttaler og kakao. Et annet møte dro vi til en skikkelig kul akebakke på
Skadberg, der vi også fyrte opp bålpanna og grillet pølser. Vi har arrangert
byttemarked, laget fuglekasser og vært på sykkeltur til Hagavika. Det ble også en
uke korona-stopp like etter påske, men da vi var i gang igjen fortsatte godværet på
tirsdagene og vi har hatt mange kjekke speidermøter på sjøen og i fjæra. Den siste
tiden har vi hatt fokus på seiling, med opplæring i Askeladden og deretter i joller. Vi
fikk også hengt opp fuglekassene vi hadde laget. På tampen hadde vi armada til
sjøhusene på Melingsholmen, før vi rundet av med et «chill» båtmøte med bading og
merkeutdeling.
Merker som vi har tatt:
«Jeg er beredt» (de nye), programmerkene «Vennskap», «Kreativitet» og
«Samfunnsengasjement», fordypningsmerkene «PMR-radio», «Stjernekikker»,
«Flagg», «Brannvern» og «Lek», samt «Skøytemerket». 3 stk (Erle, Tiril og Markus)
har klart «12-merkers apehånd» og hele 12 stk har klart «6-merkers» merket – veldig
bra! De fleste har nå tatt Ro-sertifikatet og Kano-sertifikatet, og over halvparten av
flokken har nå klart Jolle-sertifikatet.
Turer:
22.-24. januar: planlagt skitur til Sirdal - dessverre avlyst pga koronaviruset.
28.-30. mai: Rott
Helgetur med Doffen til Rott sammen med 2. flokk. 11 speidere, 4 ledere og 2
familiemedlemmer fra 1. flokk deltok. Veldig bra tur, med fint vær (faktisk badevær!
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😊), overnatting i telt/lavvo, tur rundt på øya, gjennom skogen og over til vannet som
ligger der, aktiviteter og merketaking, og som alltid god mat (fredag: grilling og
lørdag: fisk & grønnsakpakker i alu-folie på grillen), og selvsagt leirbål i Smilehålå.
Søndagen var det formell opptakelse av nye speidere og ny leder Veronika på
skoleplassen.
11.-13. juni: GW
8 speidere og 5 ledere fra 1. flokk deltok på Gruppens Weekend-leiren på Vier.
Henning S. Trosdahl, enhetsleder

Halvårsrapport for 2.flokk våren 2021
Antall speidere: 13 stk (en har kommet til og en har sluttet i løpet av våren)
Antall ledere, gjerne med navn på ledere : 4 Lederer. Katrine Schwab, Øyvind Stolt,
Tone Larsen og Marit Fjelldal
Dette har vi jobbet med:
Etter jul hadde vi fokus på programmerkene vennskap og «Samfunnsengasjement»
og kreativitet.
Vi har vært på skøytetur, og utnyttet det kalde været, arrangert byttemarked for vinter
utstyr og hatt fokus på gjenbruk. Vi har vært på sykkeltur inkludert vårsjekk av
sykkel. Etter påske har vi hatt utgangspunkt på naustet, og forsøkt så mye som
mulig å være ute i båt. Vi har gjennomført en tur med makrellen, padlet i kano og
hatt opplæring i de minste jollene. Speiderne har fått prøve å velte kano (erfare hvor
stabile de er) og teste ut svømming med redningsvester.
Enkelte møter har vi måttet gjennomføre alternativt opplegg pga. for mye vind til å
bruke båter.
Merker som vi har tatt:
Fordypningsmerkene PMR- radio, «Stjernekikker», «Natur», flaggmerke, lekemerke
og brannvern
Turer:
Vi har gjennomført tur til Rott (med doffen) sammen med 1. flokk. Overnatting i telt
på skolehuset, to netter. Det deltok 7 speidere fra 2. flokk, samt to ledere og en
forelder.
Vi deltok også på gruppens weekend på Vier. Her deltok 9 speidere fra 2. flokk og to
ledere samt noen foreldre.
Henning S. Trosdahl, flokkleder
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Halvårsrapport for Småspeider Torsdag Høst/Vinter 2021
Antall speidere: 18
Antall ledere: 7 stk - Linn Pollard, May Gunn Tveiten, Øyvind Stolt, Katrine Aukan
Schwab, May-Rita Sel, Kristi Wold Thorsen og Rune Rott
Dette har vi jobbet med:
Vi har konsentrert oss om sjøaktivitet august og september, vi har hatt rebusløp i
kanoer, seilet, padlet utforsket nærområdet og jobbet med seilbåt rigging. Laget
egne fiskeredskaper, lært knuter og lært å kjenne igjen forskjellige fiskearter. Det har
blitt tur på Doffen, opplevd å være på sjøen i stor båt. Vi har syklet i nærområdet og
utforsket hva som finnes rundt oss i naturen i tananger. Småspeiderne har fått reise
på tur til Melshei, der fikk de lage pil og buer, sove ute/inne, hinderløype, orientering.
Merker som vi har tatt:
Fordypningsmerker siste halvår: Fiskemerket, Matauk, Hinderløype, lek
Programmerke siste halvår:
Annet: Jeg er beredt, padlesertifikatet
Turer:
Melshei
Linn Pollard
fung. enhetsleder

Halvårsrapport for Aspiranter Høsten 2021

Antall speidere: 12
Antall ledere: 6, Kjartan Roalsvik, Veronika Idsø, Ivan Rajic, Knut Mitter, Audun
Haver og Tone Kristin Larsen
Dette har vi jobbet med:
Diverse Jungmann og Speiderlovene
Vi startet halvåret med Jungmann hvor vi hadde gjennomgang av oppførsel på sjø,
og håndtering av båt og friluftsliv. Dette holdt vi på med til høstferien, hvor det også
ble fullført en tur til Melshei. Dette ble drevet i rundt ⅔ av møtet, før vi gikk over til
diverse seil aktiviteter. Videre etter høstferien gikk vi videre med speiderlovene
samtidig som vi beveget oss inn. Her hadde vi flere bli kjent leker, og gjennomgang
av sikkerhet i natur. Vi deltok også på stifinner turen på slutten av aspirant perioden
med stifinner opptak.
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Merker som vi har tatt:
Jeg er beredt, Fyrbøter, Astronomi, Jungmann, Førstehjelp og Knute 1
Enkelte har tatt flere, men husker ikke alle.
Turer:
Melsheia tur med førstehjelp, ca 12 med
Vier, stifinner tur. 12 av våre. Fyrbøter merke og opptagelse
Kjartan Roalsvik
Enhetsleder

Halvårsrapport stifinnere 1. halvår 2021
Grunnet korona-restriksjoner, kom vi ikke i gang med møtevirksomhet før uke 4, da
vi sakte, men sikkert møttes til utemøter, selv om det var en kald vinter. 7.
klassingene fikk tur med overnatting på speiderhuset der programmet ble satt,
patruljer og peffer/asser valgt.
Andre turer: Skitur, som ble dagstur i stedet for helgetur.
Haik (en for 5.-6. klasse i Sola-området) og en for 7. klassingene i Melshei
Arboretet som måtte avbrytes pga russ.
Båttur med Makrellen og patr.båter
Gruppens weekend på Vier
Agenda 21 på Sokn
Totalt har vi 26 stifinnere, 2 patruljer hver onsdag/torsdag.
Peff Aron Smith – ass. Alexander Skjelsvik
Peff Eirik Baarck – ass. Sofia Helleren
Peff Elida Schmid – ass. Aksel Nordbø
Peff Endre Tjørsvaag – ass. Filip Egeland
Ledere onsdag: Lars Anton Mygland, Mike Smith, Øyvind Håland, Lovise Mæland
Ledere torsdag: Elin Ø. Lunde, Mathias Hatlestad, Audun Haver, Steinar Haga (i
båtsesong), Lovise Mæland
Møtetider: onsdag/torsdag 1830-2000
Stifinnerne tar litt av hvert programmerke hvert ½ år. Vi har jobbet oss gjennom
punkt på Kreativitet, Livskvalitet, Vennskap, Samfunn og Friluftsliv,
Vi har vært på Hestholmen, hatt rennedag, vi har tatt Bakemerket og vi har hatt
karneval. Vi har bygget katapult og vært i Ølbergskogen med kart og kompass.
Alle 7. klassingene ble klar med både påhengsmotor og lettmatros. I vårsesongen
har det blitt båtbruk og avslutning med kano-regatta. Det har vært mye vind og vær.
I påsken var det hjemmeleir – mange tok utfordringen.
Speidersjefens topputmerkelse til:
Endre Haga Tjørsvaag, Filip O. Egeland og Aksel V. Nordbø.
Lovise Mæland, stifinnerleder
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Halvårsrapport for Stifinnere høsten 2021
Antall speidere: 15
Antall ledere: 5 Mattias Hatlestad, Øyvind Håland, Michael George Smith, Peter
Forsstrøm og Lars Anton Mygland.
Dette har vi jobbet med:
Fokus denne høsten var å få alle 6.klassingene gjennom motormann merket, og 7.
klassingene til å segle med både Askeladdene og VG jollene. Det er god tone
mellom speiderne og flere som har begynt å seile litt. Savner større tilgang på
påhengsmotorer da flere 7.klassinger som også ønsker å øve på vikeplinkt etc.
«Innesesongen» har blitt flyttet mer ut. Vi har 2 speider som kun ønsker å være med
sjøsesongen.
7. klassingen gjennomførte tur på speiderhuset hvor de deltok i valg av program
merke punkene
·
Friluftsliv: F-7, F-11 og F-12
·
Samfunnsengasjement: S-8, S-11 og S-13
·
Vennskap: V-6 og V-12
·
Kreativitet: K-3, K-6 og K-7
·
Livskvalitet: L-4 og L-8
Merker som vi har tatt:
Påhengsmotor, matauk, fyrbøter og astronomi merket.
Turer:
·
Båttur til Fjøløy fort med matauk som tema, fising og røyking av fisk, koking av
syltetøy, telt badstue og snorkling. Tok merket Matauk.
·
7. klassetur med overnatting i telt ved naustet, egenlagd pizza og pannekaker
og «Hjemme alene» video.
Juletur med opptak av aspiranter. Tok merket Fyrbøter.
Lars Anton Mygland, troppsleder

Halvårsrapport for Vandrer våren 2021
Antall speidere: 17
Ledere: Kjetil Husebø, Stian Magnussen, Tony Mitchell, Svein Magne Risa, Jan Erik
Erikson (tilleggsressurs)
Dette har vi jobbet med:
Online møter, fram til begynnelsen av mars, fokusert på forberedelse til
båtførerprøve og så begynte med fysiske møter. Tok noen navigasjonsoppgaver og
forhåndsoppgaver til sommerleiren, samt Skipskokk merke som siste innendørsmøte
før opprigging av båtene og seilmøter etter Påske.
Tilbud i gruppen om VHF kurs og eksamen ble tatt opp av flere Vandrer.
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Merker som vi har tatt:
Skipskokk
VHF kurs og eksamen (Telenor)
Turer:
Helgetokt til Rott og Kvitsøy
Tony Mitchell, troppsleder

Halvårsrapport for Vandrer høsten 2021
Antall speidere: 10
Antall ledere: 4, Audun Haver (enhetsleder), Svein Magne Risa, Elin Lunde, Stian
Magnussen.
Dette har vi jobbet med:
Matrosmerket
Nattseilas
2.Styrmann der dette sammenfaller med Matrosmerket.
Jeg er Beredt
Merker som vi har tatt:
Knuter1
Skipskokk
Samt oppsamling for enkelte på merker noen av speiderne manglet.
Utfordringen er påbegynt, men ikke ferdig. Samtlige deltar.
Turer:
Overnattingstur til Aboreet. Lå under åpen himmel i hengekøye. 7 speidere og
Audun var med som leder.
Troppstur med patruljebåtene til Rott og Kvitsøy. Overnattet i patruljebåtene og
lederne i Makrellen. 6 speidere og Svein Magne og Audun som ledere.
Troppstur/juletur til Melshei. Overnatting i hytte. 9 speidere og Audun som leder. Elin
kom opp og hadde instruksjoner på lørdagen.
Audun Haver, troppsleder

Halvårsrapport rovere 1. halvår 2021
Etter nyttår så har vi egentlig bare vært 3 aktive rovere, meg Mathias og Kjartan. Har
vært vanskelig å holde møter når en av de ikke kan stille opp…Så av den grunn så
har vi ikke hatt så mye møter og de vi har hatt planlagt ofte avlyses pga dårlig
oppmøte. Ellers så har vi hatt noen sosiale møter hos meg eller vært på byen og
spist pizza.
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Etter påskeferien så har det blitt holdt seilemøter frem til sommerferien.
Til høsten skal jeg si fra meg Roverlagsledertittelen når 05.kullet kommer opp til
roverne. Håper noen andre vil ta over stafettpinnen for meg.
Speiderturer:
Vi var på rovertokt inn i Lysefjorden, vi var 3 rovere og 1 vandrer.
I sommer skal vi til Sokn på sjøspeiderleir med kun tanangerspeiderne.
Bjørnar Mygland

Halvårsrapport for Rovere Høsten 2021
Antall speidere: 8 Ellay Beckstrøm, Julian Aatland, Emil Paulse, Eline Roalsvik,
Regine Hatlestad, Lars Magnus Mygland, Oliver Olsnes, Andreas Rekve
Enhetsleder: Mathias Hatlestad
Assistent: Bjørnar Mygland
Assistent: Kjartan Roalsvik
Dette har vi jobbet med:
Vi startet halvåret frem til høstferien med å ha seilmøte frem til høstferien. Vi
avsluttet båtsesongen med en skikkelig seilas, til Nedstrand. Når høstmøtene kom
startet vi å sette søkelys på Jeg Er Beredt. Vi startet også på ent prosjekt om
Demokrati, for å jobbe oss mot Speidersjefens Topputmerkelse.
Alle roverne har en aktiv utfordring.
Merker som vi har tatt:
Jeg er beredt
Eline har tatt Smed
Fotomerke
Turer:
Vi har hatt seiltur til Nedstrand, Vi var 8 stykk
Mathias Hatlestad, roverleder

Årsrapport foreldreklubben 2021
Foreldreklubben gikk ut mid 2019 og ble erstattet av bever- og småspeiderledere
som tok ansvar på kosekveld/karneval. I 2021 ble det ingen arrangement da korona
fortsatte og det ikke var forsvarlig å arrangere disse kveldene. Andre tiltak som de
bruker å være med på, ble også kansellert. Det er imidlertid viktig at det starter opp
igjen når det blir mulig. På årsfesten var det ledere som påtok seg oppgaven.
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Årsrapport Havsprut 2021
Havsprut har kommet ut i 44 år. Det vil fortsette også ut i 202 forutsatt at vi gjør
redigeringsarbeidet selv og konverterer Mac til Word.. Bladet kom ut fire ganger der
det fjerde nummeret ble ferdig like over nyttår. Det blir også publisert på nettet og
sendt til 21st Aberdeen. Ansvarlig redaktører er Lovise Mæland og Blest v/Geir
Mæland. Flest mulig av bladene blir levert; også dette av redaktør. Unntaket er de
som bor for langt vekk. Det blir stadig dyrere å sende blad i posten.
Blest AS v/ Geir Mæland har også ansvar for oppsett og trykking av Havsprut.
Enhetslederne har vært veldig aktive (etter en del påtrykk) og produsert mye stoff til
Havsprut noe som har resultert i mange sider pr. nummer Speidere kan ønske fritak
for å ha bilde i Havsprut. Dette må vi respektere..
Vi har i 2021 hatt annonseinntekter på kr. 39.350,-som skal dekke trykkerikostnader,
porto og div. Annonseprisene er som følger:
Helside
kr. 4000,-/år
Halvside
kr. 2000,-/år
¼ side
kr. 1000,-/år
1/8 side
kr. 750,-/år Samme pris både for farge og sort/hvitt.
Abonnementsprisen på Havsprut er kr.100,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent (unntatt ledere), og blir godskrevet Havspruts konto. I 2021 var det 142
betalende.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en noen privatpersoner som har eller har
hatt tilknytning til gruppen, f.eks. tidligere gruppeledere.
Lovise Mæland

Årsrapport Horvehytta 2021
Etter flere runder i gruppeting og årsmøter, ble det på årsmøtet i 2021 besluttet å
selge hytta dersom ingen meldte sin interesse for dugnad og oppgradering innen
30.06. Det ble avsatt kr. 100.000,- til materiell. Selve arbeidet ville måtte gjøres på
dugnad. Alexander Nyhus (en tidligere speider) foretok mange befaringer og
beregninger noe som resulterte i en konklusjon at vi burde selge. Et ekstraordinært
årsmøte gikk enstemmig inn for det og arbeidet opp mot DnB har startet. Hytta vil bli
lagt ut for salg 1. kvartal 2022.

Årsrapport Ankerlaget/dugnadsenheten 2021
Ankerlaget og dugnadsenheten har hatt ingen aktivitet eller møter. Både på grunn av
smitteverntiltak og lite engasjement fra medlemmer. Dugnad har vært gjennomført
sporadisk med medlemmer, og organisert med foreldre fra alle enheter.
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Årsrapport Vanntilvenning for Bevere og Småspeidere Høst 2021
Antall speidere: 20
Instruktør: Linn Pollard
Speiderleder/Livredder: Veronika Risa Idsøe
Livredder/foreldre: 8
Dette har vi jobbet med:
Vi har jobbet med vanntilvenning for bevere og småspeidere, dette har vi fått til
gjennom foreldre som har tatt livredder kurs og vært med på timene. Der har
speiderne jobbet med grunnleggende svømme opplæring og vanntilvenning.
Herunder dykking, flyting, forskjellige svømmetak, gli og stup. Prosjektet var
vellykket og fortsetter i 2022 ukentlig. Målet med prosjektet er å lære de minste i 1.
Tananger sjø å være trygg i vann.
Merker som vi har tatt:
Fordypningsmerker siste halvår: Svømmemerket for bevere og småspeidere

Årsrapport joller 2021
Vi har 6 A-joller, 5 VG-joller og 3 Askeladden. A-jollene er rigget til seiling med kjøl,
ror og mast. Ror med dårlig beslag har blitt reparert slik at alle båtene er operative.
VG-jollene rigget som robåter til øving og trening. Ved slippen ligger det 3 båter, de
siste 2 ligger bakenom naustet og har ikke blitt brukt de siste årene. Det mangler rigg
til VG-joller. Vi gikk til innkjøp av en 1 stk ny Askeladden i sommer samtidig som en
av de gamle ble avhendet. I tillegg ble en annen Askeladden pusset opp og gjort
pent og seilklar.

Årsrapport patruljebåter 2021
Patruljebåtene har vært brukt gjennom sesongen til møter og turer, hovedsakelig av
vandrerne. Utvask og enkelt vedlikeholdt har stort sett vært gjennomført av Vandrere
på møter. Det ble ikke gjennomført sommertokt i år.
Nye vanntette nødposer med førstehjelp, loggbok og nødbluss og nødrakett er aktivt
brukt av Vandrerne.
Det ble gitt penger fra flere sponsorer gjennom året til å kjøpe ny AIS og VHF til alle
båtene.
En av båtene fikk også støtte til kjøp av ny utenbordsmotor, Yamaha 9,9hk high
thrust.
Sjørokk ble heist på land og transportert til Sola der Øyvind Stolt bruker vinteren på
totaloverhaling av båt og teknisk ombord. Sjøsettes før påske.
Vetle Eide
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Årsrapport Makrellen 2021
Dugnader / innsats
Årets dugnadsinnsats har vært på et mer normalt nivå frem til høsten. Løpende
vedlikehold av utvendige overflater utført før sesongen. Ny vinterpresenning er
fullført og montert. Denne vinterpresenningen er utført i ensidig belagt
duk og veier derfor mindre enn den gamle. Presenningen er endret, slik at den
består av ett stykke med helt tak babord side. Åpning til gjennomføringer på nedre
del. Dør blir montert etter demontering av presenningen til påske.
Stativet er utbedret, komplettert og fullført.
Skade og sikring
Det har ikke oppstått skader eller grunnstøtinger i løpet av året, utover skade sist
vinter i skansekledning og dollbord ved fortøyning på utsiden av Doffen i
vinterstormene. Det ser ut til at vanninntrengingen etter reparasjonen i 2018 har
avtatt naturlig. Dette kan også ha sammenheng med den begrensede bruken som
har vært de siste årene. Alt verktøy og utstyr av større verdi har vært låst inn i
forsikringsgodkjent stålcontainer, og i motorrommet i naustet.
Makrellen i bruk
Fartøyet har vært i aktivt bruk av alle enheter i gruppen, på møter og tokt.
Bruken har naturlig nok vært begrenset i forhold til smittesituasjonen og
gjennomføringen av møter og turer. I sesongen vår og høst er det stor etterspørsel
fra alle enheter om bruk på møtene, og takket være alle våre unge skippere finner vi
gode løsninger for gruppen I løpet av dette året har svært mange speidere fått
gleden av å være om bord, på kortere eller lengre turer.
Makrellen deltok på en større redningsaksjon ved Rott i november, uten skader.
Undertegnede vil rette en spesielt stor takk til vår dyktige og arbeidsomme
dugnadsgjeng og skippere, som bidrar til kontinuiteten i arbeidet vårt. Dette kan de
gjøre med god forvisning om at tidligere års innsats fra motor-teamet, skippere og
tidligere Makrellenutvalg har lagt grunnlaget for at skøyta utgjør et svært positivt
bidrag i Tananger. Makrellen fremstår som et enestående eksempel på hvordan en
seilskøyte behandles og brukes i opplæringen av barn og unge.
Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
● Reparere sist vinter skader i skansekledning og dollbord.
● Lage nye kryssholt med gjennomføringer
● Fortsette overflatebehandlingen av dekk, m.m.
● Lage nye luker og innfestinger
● Gjennomgang av 5 årskontroll
● Overflatebehandling av skutesider
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● Inspeksjon og kontroll av alt sikkerhetsutstyr
● Innvendige overflatebehandlinger
● Forberede og deretter montere forsvarlig oppbevaring av gassflasker i egnet
beholder på dekk.
● Forberede og deretter montere forsvarlig koke- og stekeovn på gass i byssa.
● Sikkerhetsprosedyrer og alarmer gjøres godt kjent i god tid før installasjon og
bruk.
Sigurd Mo
Fartøyansvarlig

Årsrapport Doffen 2021
Doffen ble kjøpt av gruppen i 2020. Før dette brukte vi den til både møter og enkelte
turer med flere av enhetene.
Doffen er en trebåt med aluminiums overbygg bygget i 1974 på Fitjar. Tidligere vært
brukt som passasjerfartøy med en lengde på 14,98 meter og bredde på 3,86 meter.
Kjennesignal LM5247
Sertifikatutvalget har utarbeidet sertifikatregler med farvannsbeskrivelse for bruk av
fartøyet.
Dugnader / innsats
Årets dugnadsinnsats har vært rengjøring og klargjøring for sesongen. Dekket er
rengjort før maling. Interiøret er under renovering, og båten blir løpende vedlikeholdt.
Skade og sikring
Det har ikke oppstått skader i løpet av året.
En grunnstøting under leteaksjon i november, ble kontrollert på slipp og ingen skader
funnet.
Doffen i bruk
Fartøyet har vært i aktivt bruk ved felles arrangement som 17-mai tog på sjøen og
annet.
Flere enheter har hatt glede av turer med fartøyet under møter og sommerleiren.
Bruken har naturlig nok vært begrenset i forhold til smittesituasjonen og
gjennomføringen av møter og turer.
I løpet av dette året har svært mange speidere fått gleden av å være om bord, på
kortere eller lengre turer.
Doffen deltok på en større redningsaksjon ved Rott i november, uten skader.
Undertegnede vil rette en spesielt stor takk til vår dyktige og arbeidsomme
dugnadsgjeng og skippere, som bidrar til kontinuiteten i arbeidet vårt.

1. Tananger sjøspeidergruppe

Side 24 av 35

Doffen skal fremstå som et godt eksempel på hvordan et gammelt fartøy behandles
og brukes i opplæringen av barn og unge.
Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
● Fullføre innredning i aktersalongen
● Forandre bryterpanel og forenkle disse, med tanke på å plassere kartskjerm
på området til dagens bryterpanel. Med formål å fjerne dagens skjerm som
hindrer noe utsikt, og samtidig rydde opp i gamle brytere.
● Planlegge og gjennomføre forandring av fremre sittegruppe. Dette området
gjøres om til skipperlugar.
● Rydde opp og tilrettelegge skapet ved siden av wc.
● Motoransvarlig for dette fartøyet gjennomfører forefallende forbedringer av
motor/tilbehør og forenkler og forbedrer dette.
● Inspeksjon og kontroll av sikkerhetsutstyr.
● Nytt sikkerhetsutstyr for å kunne få om bord person fra sjøen vurderes.
● Fartøyhåndbok lages.
● Overflatebehandling gjennomføres fortløpende.
● Gjennomgang av årskontroller
● Overflatebehandling av skutesider.
● Ny bysse med gasskomfyr planlegges og vurderes gjennomført.
● Sikkerhetsprosedyrer og alarmer gjøres godt kjent i god tid før installasjon og
bruk.

Sigurd Mo
Fartøyansvarlig

1. Tananger sjøspeidergruppe

Side 25 av 35

Planer for driften
Ledersituasjonen
For å kunne tilby en kvalitativ god speidertid for våre medlemmer er vi avhengig av
entusiastiske ledere som ikke blir fort utbrent. En annen betingelse er at lederstaben
er stor nok, slik at det ikke faller for mye på hver enkelt. På seilmøter kan det være
viktig å trekke eldre speidere/rovere inn som instruktører. Det er viktig for
speideren/roveren, og det er også viktig for de yngre som ser opp til eldre speidere
og det kan forlenge speidertiden og kvaliteten på møtene. Det er naturlig for ledere
å gå ”gradene” oppover. Det er ønskelig at bever- og flokkledere blir med på
sommerleirer for å få et innblikk i arbeidet som blir gjort her. Imidlertid er det en
forutsetning at minst en av troppens ledere (både stifinner og vandrer) drar på
sommerleir med troppene. Inntak av ledere til bever og flokk er nødvendig. Det er
her rekrutteringen skjer gjennom lapper på skolen, plakater og websider. En egen
komitè er oppnevnt for å lage noe sosialt for lederne.
Både trening innad i enheten og kretsens kurs er meget verdifulle for en ny leder,
samt oppbakking fra de andre lederne og inkludering i lederfellesskapet.
Horvehytta
Ekstraordinært årsmøte har vedtatt å selge hytta. Prosessen er igangsatt.
Containere
Vi har hatt containere som lagringsplass i 4 år (siden bussgarasjen ble revet) og
Nilsenhuset fraflyttet. Det er en oversikt i containerne over hva ligger i hvilken
container. Etter bruk skal ting legges tilbake på samme sted. Det er systemnøkkel til
containerne.
Alt utstyr som ligger i containerne skal være i orden; hvis ikke, skal materialforvalter
ha beskjed.
Dugnader
Alle foreldre forplikter seg til minimum en heldags dugnad i året. Dette i tillegg til
vask, kosekvelder, kakebaking, kjøring, etc. Ledere og tillitsvalgte er fritatt for
dagsdugnader, vask og kosekveld-tjeneste på kjøkken, men er likevel forpliktet både
ved møter, prosjektkomiteer.
Dugnad på båter og alt materiell fortsetter. Hver vår og høst arrangeres en eller flere
større felles-dugnader.
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Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
Det oppfordres til fortsatt samarbeid med 2. Sandnes sjø og andre
(sjø)speidergrupper. Det er viktig å ha samarbeidspartnere for å øke trivselen både
blant ledere og speidere; dette gjelder spesielt for de eldre speiderne og lederne og
for å tilføre og kunne gi tips og råd og også få nye innfallsvinkler på arbeidet vårt.
Vi ønsker et fortsatt samarbeid med Sørabygda KFUM/K, Sola KFUK/M og 1. Sola
speidergruppe i forbindelse med feiring av St. Georgsdag. Kontakt med
kirke/menighet i Tananger i f.m. fakkeltog/lysmesse opprettholdes.
Samarbeid med Lions i f.m. Tanangerdag og tenning av julegran.
Det er ønskelig at flere blir med på disse markeringene.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund.
2022

Sjøspeiderleir Bunnefjorden/Oslo

2023

Kretsleir

2024

Leir i utlandet (Skottland?)

2025

Landsleir NSF/KFUK/KFUM

Vi deltar på kretsens møter, konkurranser og samlinger der det passer for
1.Tananger Sjø.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai, og Tanangerdagene, vil vi fremdeles
satse på. Høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år.
Gruppen arrangerer årsfest i november med bl.a. opptagelse av nye bevere og
småspeidere, vimpler for lang og tro tjeneste, offentliggjøring av trekningsliste
høstutlodning, lynutlodning og underholdning. Det arrangeres Gruppens Weekend
hvert år, i 2022 på Vier. Arrangementene gir i tillegg til et godt fellesskap, også et
økonomisk overskudd til gruppen.
Gruppen vil arbeide for at speiderne viser igjen og representerer oss i lokalmiljøet på
en speidermessig fin måte og arbeide fram mot felles arrangement i nærmiljøet
alene og sammen med andre organisasjoner. Vi vil derfor arrangere aktivitetsdager
for barn/unge der vi presenterer speiding.
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Økonomi
Økonomien er stabil. Ved tilskudd fra kommunen, legater, Sparebankstiftelsen,
Frifond og andre gaver samt egne dugnadsarbeider og lotterier får vi nok til driften.
Det vil kontinuerlig bli utgifter i forbindelse med Makrellen samt speiderhus og
Krabbekrok. I tillegg også de andre båtene, telt og annet utstyr. Vi har også den
daglige drift og uforutsette ting som kan dukke opp. Alle ledere må tilstrebe å ikke
overskride oppsatt budsjett-tall og ikke bruker mer av gruppens midler enn
nødvendig. Alle arrangement og turer skal/bør bære seg økonomisk.
De inntektsgivende arrangementene skal gå med overskudd og bør vurderes i
henhold til arbeid kontra inntekt.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnaden.
Distribusjon blir stort sett gjort ved leveranser.
Vi håper på fortsatt godt samarbeid med kommunen, både økonomisk og med
hensyn til Krabbekroken og speiderhus. Større kopieringsoppdrag leveres til Crisma
som har avtale med kommunen om å gjøre arbeidet gratis for lag/foreninger.
Vi er avhengig av næringslivet når vi skal ut og få gevinster til høstutlodningen. Det
er derfor viktig at gruppen fremstår som en gruppe med framdrift og at næringslivet
blir gjort kjent med viktigheten av at barn og ungdom er engasjert i en organisasjon
med sunne målsettinger og formålsparagraf både i Tananger, Sola og andre steder.
Gruppen har utarbeidet og oppdaterer årlig en oversiktlig organisasjonshåndbok
med utfyllende informasjon om gruppen. Alle ledere skal ha eksemplar av dette
heftet.

Tananger, 31.12.21
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Vetle Eide, gruppeleder
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Regnskap
Regnskap konto 3206.20.34687
(leir/overføringskonto)

Saldo 01.01.21

14.517,12

Bankomkostninger
Renter

3,00
9,-

Saldo 31.12.21

14.523,12
14.526,12

Beholdning 31.12.21

14.526,12

14.523,12

Regnskap Havsprut
Saldo 01.01.21

76.157,13

Annonseinntekter

39.350,-

142 medlemmer

14.200,-

Trykking (3 nr)

40.680,-

Porto + adm.

3.605,-

Renter

0,-

Saldo 31.12.21

85.422,13
129.707,13

Beholdning 31.12.21
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Regnskap basar-/høstutlodning
Saldo 01.01.21

10,-

Høstutlodning

83402,84

Overført til drift

83412,84

Renter

9,-

Saldo31.12.21

9,-

Beholdning 31.12.21

9,-

Regnskap kapitalkonto

Saldo 01.01.21

1.781.021,-,-

Overføringer/tilbakeføringer
Renter

125 000,5.228,-

Balanse 31.12.21

1.911.249,1.911.249,-

Beholdning 31.12.21

1.911.249,-

1.911.249,-,-
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Regnskap og budsjett 2021 - Budsjett 2022

Budsjett
2021

Resultat 2021
Konto
Inntekter

101 Kontingenter / Havsprut
*102 komm.tilskudd utstyr/lokale
104 Grasrotandelen
*105 renter
110 17 mai
111 Tanangerdagene
112 Høstutlodning / Basar (utgår 2021)
*113 Sponsorer / legat
114 inntekter Makrellen
115 utleie av båter / utstyr
*116 Salg av effekter
117 MVA refusjon
119 Andre inntekter / flagging / Frifond
120 Gruppens Weekend
121 Prosjekter
122 Årsfest
Sum inntekter

Kostnader

201 Gruppen
202 Bevere
203 Småspeiderne
204 Stifinnere
205 Vandrere
206 Rovere
207 Ledere
208 Kurs
209 Gaver / utmerkelser
210 Speiderhus
211 Containere
212 Horve hytte
213 Krabbekroken
*214 Naust
215 Brygger
216 Dugnads-arbeid /Ankerlaget
220 Makrellen
*221 Patruljebåter
222 Drivstoff alle båter
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Budsjett
2022

Faktisk bruk
2021
820,00
146 755,70
26 583,61
16,00
0,00
-772,69
0,00
75 664,14
255 000,00
0,00
0,00
2 426,20
19 092,00
72 800,00
-3 220,78
0,00
7 099,04
602 263,22

10 000
80 000
25 000
0

8 000
100 000
25 000
0

20 000
15 000
60 000
100 000
0
0
1 000
15 000
25 000
2 000
0
5 000
358 000

20 000
15 000
60 000
150 000
0
50 000
11 000
18 000
50 000
2 000
2 000
5 000
516 000

6 010,24
5 155,66
7 522,18
12 124,46
2 464,17
7 030,73
3 521,17
7 050,00
12 778,11

5 000
7 000
10 000
15 000
15 000
10 000
8 000
20 000
15 000

5 000
7 000
10 000
15 000
15 000
10 000
8 000
20 000
25 000

1 282,75
10 639,60
7 285,29
1 589,06
24 958,32
7 447,09
2 868,70
21 139,17
115 426,27
25 227,01

5 000
0
10 000
5 000
10 000
25 000
5 000
85 000
30 000
25 000

5 000
0
10 000
5 000
20 000
20 000
5 000
85 000
50 000
30 000
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*223 Påhengsmotorer
224 Joller
225 Kanoer
226 Følgebåt
*227 Doffen
230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr + tilhenger
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 Andre arrangementer
236 Armada / seilaser
239 Andre utgifter

1 398,97
865,00
7 766,91
84 640,44
37 317,00
6 558,00
3 244,00
8 066,40
-3 242,62
0,00
0,00
939,80

4 000
2 000
2 000
40 000
34 000
8 000
1 000
10 000
12 000
0
5 000
3 000

10 000
4 000
2 000
3 000
60 000
38 000
9 000
3 000
10 000
12 000
0
5 000
3 000

0,00
0,00
12 416,43
1 268,00
125 000,00
6 775,60
0,00

100 000
0
15 000
2 000

40 000
100 000
15 000
2 000

0
10 000

10 000

250 Prosjekt nye speiderlokaler
Sum kostnader

0,00
449 533,92

Resultat

152 729,30

50 000
603 000
-245 000

50 000
719 000
-201 000

240 Kjøp av utstyr /budsjettert
241 Kjøp av båter
242 andre innkjøp/forbruk
243 Gebyr
*244 Overføringer / tilbakeføringer
*245 Speiderdrakt
246 Markedsføring og rekruttering

Konto 102: Økt driftstilskudd fra kommunen
Konto 105: Dette er kun renter på driftskonto – kapitalkonto vises på annet regneark
Konto 113: Vi har vært effektive og fått inn en del mer enn normalt i år
SR-bank

50 000

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

15 000

OBOS

24 000

Sandnes sparebank gavefond

20 000

Lyse spirer

5 000

Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat

100 000

Equinor

10 000

Stimuleringsmidler

3 777

Wintershall

5 000

Sparebanken Vest

20 000

Conoco Phillips 5 000

Konto 116: Leirbålskapper m/utstyr - salg restbeholdning ballonger
Konto 214: Fikk støtte til oppgradering av bålplass som har kostet mer enn planlagt
Konto 221: Utgifter på 60 000 som stammer fra tilskudd
Konto 223: Nyopprettet som et samlepost for vedlikehold av alle påhengsmotorer.
Konto 227: Utgifter på 20 000 som stammer fra tilskudd og 20 000 etter grunnstøting
Konto 244: Ikke inkl. i sum kostnader (dette er overføring fra/til kapital-drift)
Konto 245: Et lite lager av speiderklær
Kommentar: Det er vanskelig å forutse inntekter og utgifter ved året start, men
budsjettet følges opp løpende av LP.
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Revisors beretning
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Innkommende forslag
Forslag 1: Redusere kontingent for støttemedlemmer.
Bakgrunn for forslaget:
Vi har noen potensielle medlemmer (medlemmer som har sluttet) som sikkert ville
fortsatt å være medlem om en kunne vært støttemedlem til en rimeligere pris.
Forslag: Medlemmer som har ønske om å kun være støttemedlem gis mulighet for
dette ved å betale en redusert medlemskontingent.
Forslagsstiller: Eirik Vatne
Lederpatruljen innstilling: Forslaget vedtas.
Forslag 2: Endring av utleiepraksis vedrørende maritimt materiell
Bakgrunn for forslaget:
Gruppen kan ikke lovlig leie ut båter med eller uten skipper, da vil vi være nødt til å
følge skipssikkerhetsloven og offisielle sertifikater.
Forslag:
Kanoer:
Patruljebåter:
Seiljoller:
Makrellen:
Doffen:

leies ut etter avtale
leies ikke ut, godkjente skippere kan bruke båten til egentrening
leies ut etter avtale, kun i forbindelse med speiderarrangement
leies ikke ut, godkjente skippere kan bruke båten til egentrening
leies ikke ut, godkjente skippere kan bruke båten til egentrening

Forslagsstiller: Lederpatruljen
Lederpatruljens innstilling: Forslaget vedtas.
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Valg 2022 1. Tananger sjøspeidergruppe
Presenteres på årsmøtet av Valgkomiteen.
Verv

Navn

Telefon

Periode

Gruppeleder

Vetle Eide

918 20 635

2021-22

Gruppeassistent

Stian Magnussen

905 95 558

2022-23

Gruppeassistent

Lovise Mæland

415 10 707

2021-22

Kasserer

Sanna Osland

913 26 895

2022-23

Tar ny periode

Revisor

Per Ove Haukland

905 74 555

2022-23

Tar ny periode

Materialforvalter

Steinar Haga

950 75 290

2022-23

Ny kandidat

Speiderhus

Fredrik Brække

414 77 229

2021-22

Ny kandidat

Naust / brygger

Terje S. Hetland

984 21 360

2021-22

Tar ny periode

Seilbåter / joller

Mike Smith
Sigurd Mo

998 77 674
907 33 328

2022-23
2021-22

Ny kandidat

Påhengsmotorer

Ketil Goa

918 92 603

2021-22

17. Mai komite

Elin Ø. Lunde

400 38 505

2022-23

Tar ny periode

Sertifikatutvalg

Sigurd Mo

907 33 328

2021-22

Tar ny periode

“

Alf Kjetil Goa

918 92 603

2021-22

Tar ny periode

“

Terje S. Hetland

984 21 360

2021-22

Tar ny periode

“

Sertifisert båtfører blant vandrerlederne. Forblir ledig/tom om ingen melder seg.

Valgkomite

Linn Pollard

2021-22

Kommentar

Tar ny periode

LP finner kandidater

“

LP finner kandidater

“

LP finner kandidater

WEB-master

Stian Magnussen

905 95 558

2021-22

Havsprut økonomi

Lovise Mæland

415 10 707

2021-22

Havsprut redaktør

Lovise Mæland

415 10 707

LP oppnevner

Makrellen ansvarlig

Sigurd Mo

907 33 328

LP oppnevner på åremål
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