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ÅRSRAPPORT FOR 2004
1. TANANGER SJØSPEIDERGRUPPE
GRUPPEN
Det 30. ordinære årsmøte i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 19.02.04 med 22
frammøtte representanter, derav ledere, speiderrepr. og foreldreråd. Årsmøtet behandlet
årsrapporter , regnskap og budsjett. Det ble vedtatt å starte opp beverspeiding til høsten
forutsatt at det meldte seg nok ledere. Satsningsområdene som ble vedtatt går på styrking
av medlemstall spesielt i aldersgruppen 13-16 med intensiv sertifisering til de enkelte
båttyper, aktiv deltagelse i vitaminpatruljen, ferdigstilling av Makrellen innen 01.06.04,
sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen og Sjøsprut og etablering av beverkoloni.
Året 2004 har vært et aktivt og godt år for 1. Tananger Sjø, sett i relasjon til aktiviteter og
tilbud til speidere og ledere. Tilbudet om sjøaktiviteter har vært godt, dette til tross for at
Makrellen fortsatt har vært under ombygging. Da båten skulle brukes som mest, fikk vi
dessverre en skade/uhell med derpå følgende reparasjoner. Alle enheter fokuserer på
friluftsliv, både sjø-relaterte aktiviteter og friluftsaktiviteter forøvrig.
De gledeligste begivenhetene i året var ferdigstillelsen av Makrellen, oppstart av
beverkolonier og leiren i Scotland.
Det pågår fremdeles dugnad på Makrellen med 2 ganger i uken, min. 50 ukentlige
dugnadstimer. Jomfruturen gikk til Gruppens Weekend i juni, fulgt av Tall Ships Race der vi
virkelig fikk vise båten fram for alle frammøtte. Dugnadsarbeidet utføres av en fast stab,
sporadisk ved hjelp av andre. Innredningsarbeidet er kommet langt og vi gleder oss alle til å
ta båten skikkelig i bruk. Dette er noe av det gledeligste som har skjedd når det gjelder det
maritime. På slutten av året ble det innkjøpt 2 stk. 1-kronen som skal primært brukes av
stifinnerne.
Øvrig båtmateriell blir brukt mer eller mindre flittig, men gruppen har i øyeblikket få ledere
som er sertifisert for 2 kronen og Sjøsprut. Det blir derfor stor belastning på disse. 2kronen har måttet tåle hardt vær og har flere ganger ligget med baugen i været, tofter er
råtnet og begge båtene trenger overhaling.. Optimisten er reparert og kan benyttes av de
litt mer erfarne. Det blir mye bruk og slitasje på VG-jollene. Disse er godt egnet til
opplæring og bruk for de yngre, men bruken kan være litt for tøff og det er ofte
skader/mangler på disse. Brukerne må bli flinkere å informere ansvarlige når skader har
oppstått. Sertifikatutvalget har lagt fram nye retningslinjer for sertifisering av
speidere/rovere/ledere og dette arbeidet vil bli intensivert framover.
Vi har nok båtmateriell sett i relasjon til antall speidere, men vi har ennå ikke fått testet ut
2 kronen i forhold til enhetene, spesielt stifinnerne og vandrerne. Bruken av Sjøsprut må også
intensiveres samt opplæring av 1-kronen. Dette blir satsningsområder for 2005 da vi vil kjøre
kurs for vandrere/ledere både teoretisk og praktisk.
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Sommerens leir var i Fordell Firs, nær Edinburgh, sammen med 21st Aberdeen, der vi
tilbrakte 8 dager. Totalt 41 speidere/ledere deltok (+ 1 lederbarn) på leiren, 12 speidere dro
hjem etter endt leir mens resten hadde Home Hospitality i 5 dager i Aberdeen. Kaldt og vått
på leiren, men til tross for været, hadde speiderne ei uforglemmelig uke med mange, nye
aktiviteter. Det kjekkeste var imidlertid oppholdet i Aberdeen der vi fikk gratisbilletter til
badeland, vi fikk besøke Town Hall og en vikar for ordføreren og sist, men ikke minst, det ble
shopping og mye sosialt sammen med familiene og speiderne fra Scotland.
I april hadde vi besøk av 21st Aberdeen og kjørte et internasjonalt maritimt peffkurs
sammen med dem. Fra vår gruppe fikk vandrerne og peffer/asser i stifinner delta på kurset.
Også her praktiserte vi Home Hospitality, noe som fungerer godt.
I en så stor gruppe som 1. Tananger sjø er det viktig at hver enhet er selvdrevet, men at det
er samarbeid mellom de enkelte enheter og at speiderne får samme tilbud i for eksempel
begge kolonier, flokker og stifinnertropper. Dette fungerer meget godt. Vi har ledere med
mange års erfaring som vet hvordan de skal legge opp programmet. Det er utarbeidet et
rullerende program som justeres årlig. Foreldreforeningen/-klubben er også meget
selvstendige.
Det er en stor oppgave for gruppen å skaffe ledere til de enkelte enheter og ha nok ledere til
enhver tid. Lederantallet har dessverre vært synkende de siste år. De aller fleste lederne er
foreldre som ønsker å følge sine egne barn, og mange av dem ønsker bare å følge barna i
småspeideren. Dette kan, i noen tilfelle, skape problemer. Mange ledere er redd for at de
ikke har kompetanse nok til å kunne fylle en lederrolle blant de eldre speiderne og noen
speidere ønsker ikke lenger å ha foreldrene som leder i egen enhet. Problemet er at vi bør ha
minst en leder på det nivå som er sertifisert for den type båt som er aktuell for aktuell
aldersgruppe. Høsten 2004 startet mange nye ledere i bever og vi håper disse fortsetter
sammen med barna oppover i flokk/tropp.
Opplæring av ledere er en viktig del av rekrutteringen. Det foregår opplæring ”learning by
doing” og kretsen tilbyr gode kurs. Noen foreldre ønsker kun ”å hjelpe til”. Dette viser seg
ofte å være mer uforpliktende, og disse forsvinner som regel fort fra gruppen.
Gruppen og enhetene vil tilrettelegge forholdene for ledere med vanskelig arbeidssituasjon
slik at de skal kunne fungere i lederrollen. Det er gledelig at flere av de nye ledere har gått
på kurs i år og fortsatt ønsker å styrke sin kompetanse både inne sjø- og vanlig speiding.
Vi tror at det oppleves populært og positivt å være speider/leder. Vi har venteliste for å
komme inn og det er mange som misunner speiderne våre som får mulighet til å reise på turer
og leirer, får seil-opplæring og lederne får oppleve et godt fellesskap i gruppen og får
mulighet til å utvikle seg selv som menneske og i speideraktiviteter.
Det er viktig at alle enheter bruker treningsprogrammet, tar utviklingsmerker og
gjennomfører sertifikatkravene og merkene innen sjøspeiding. Enda viktigere er den
praktiske opplæringen.
En evaluering av satsningsområdene viser at vi er på vei, men målene er ikke nådd.
1.
Medlemstallet skal styrkes, spesielt i aldersgruppen 13-16 år. Dette gjøres ved å gi
speiderne spennende, utfordrende og nye aktiviteter. Sertifisering av speiderne til
de enkelte båttyper intensiveres. For å oppnå en målsetting på flere 13-åringer, er
3

2.

3.

4.
5.

det viktig at stifinnerne også får et så godt tilbud at det ikke blir lekkasjer her.
Ved slutten av 2004 skal vi ha min. 20 medlemmer i seniortropp, i 2005 minimum
27.
Antall speidere ved årets slutt er 19 (stabile). Det har ikke blitt sertifisert
mange i løpet av året, men vi arbeider med saken. Det har vært liten
lekkasje i stifinner-troppen og vi mener vi har gitt dem et godt tilbud, men
frammøte både på turer og møter er litt dårlig. Kanskje vi må fornye oss?
Gruppen deltar aktivt i vitaminpatruljen. Det oppmuntres også til å etablere
samarbeid med andre grupper og speidere, spesielt for stifinner-/vandrere og
rovere. Minimum 2 samlinger i løpet av året.
Vi er i vitaminpatrulje med 2. Sandnes Sjø. Vandrerne har hatt båttur
sammen med Sandnesspeiderne og vi har vært på juletur sammen. Det har
også vært en tur til Ørnehammeren sammen med Sandnes-speiderne.
Sammen med 1. Sola har vandrerne hatt en bowlingaften. Stifinnerne og
roverne har ikke hatt noe samarbeid med andre vitaminpatruljer.
Alle ressurser brukes for å gjøre Makrellen seilklar innen 01.06.04.
Makrellen ble sertifisert klar til gruppens weekend 11.-13.06 og ble
benyttet til å frakte speidere til Rott. Den ble også brukt under Tall Ships
Race med en kjempeflott tur/retur Tananger-Stavanger. Dessverre hadde
vi et uhell i sept. som ble etterfulgt av nye reparasjoner.
Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen (og Sjøsprut/2-kronen).
Dette har pågått gjennom hele året og intensiveres i 2005.
Det satses på å etablere en beverkoloni fra høsten 2004.
Det ble startet opp 2 beverkolonier med totalt 35 bevere høsten 2004.

Andre fokuseringsområder som
Aktiv maritim deltagelse på Speidingens Dag.
Stimulere til kurs for speidere og ledere.
Skaffe leder(e) under 26 år
Maksimal deltagelse på sommerleire
Flest mulig deltar på leir i Scotland
Aktiv førerpatrulje i stifinner/vandrer
Speider- og roverrepr. Velges til gruppeting
Senior-/junior får tilbud om villmarkspreget friluftsliv
Flest mulig møter utendørs (50%)
Friluftsarr. For hele familiene
Deltagelse i miljøprosjekt/-aktivitet
Aktiv bruk av media
Deltagelse på kretsarrangement

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Pågående prosjekt
Gjennomført
Delvis
Delvis
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Ikke gj.ført
Delvis
Pågående

Baden Powell, speidingens grunnlegger, har sagt at patruljesystemet er ikke ett system å
drive speiderarbeidet etter, men det eneste systemet. For at patruljene skal fungere godt,
er det viktig å ha patruljer som fungerer godt sammen og at det er en god førerpatrulje. Vi
har 4 stikkord for en god patrulje: Vennskap, samarbeid, samhold og trivsel. Alle speidere
har ansvar for at patruljen skal fungere. Her er vi ikke flinke nok, men vi er på god vei og
dette vil bli ytterligere satset på framover. Vandrerne har hatt førerpatrulje uten at den
har fungert noe særlig. Speiderne har liten tid og ikke engang planleggingsmøtet i høst
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samlet mange enda hele troppen var invitert. 6 av vandrerne har deltatt på peff 2 kurs og har
lært noe om planlegging der. Stifinnerne fungerte bra første halvår, og har også i høst hatt
egne, gode førermøter, men de har ikke på samme måte fått til å drive egne patruljemøter. 7
av peffene/assene har gått på Peff 1-kurs og vi vil fortsette etter nyttår med ny giv, men
kanskje ha færre patruljemøter. Spesielt guttene har problemer med å strukturere seg. Alle
enheter bruker det nye treningsprogrammet aktivt. Det har blitt tatt mange
utviklingsmerker og flere, både i stifinner og vandrer er ferdig med programmerkene
vennskap og livskvalitet. Det nye programmet er veldig pedagogisk opplagt og man finner de
samme punktene i alle grenene. Er dette fornuftig? Vi lengter titt og ofte tilbake til det
gamle gradsystemet med progresjonen det ble lagt opp til og mer aktive/kontkrete
speideroppgaver.
Livskvalitet, Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Kreativitet og Vennskap står alltid i fokus,
selv om det ikke fokuseres like mye på hvert område. Vi har gått fra et ”tvunget” system med
bit- og gradsbøker til et mer valgfritt program der vi/speiderne skal plukke de aktivitetene vi
ønsker å gjennomføre. Vi må være bevisste når vi legger opp program for småspeiderne
(helst ha med peffene) slik at vi får kvalitet og får alle områdene med. I stifinner og vandrer
er det peffene som er med å tar ut hvilke programaktiviteter de ønsker at troppen skal
gjennomføre. Vi skal alltid ha som mål å følge forbundets og kretsens retningslinjer og
program til beste for våre speidere.
Ledersituasjonen
Ledersituasjonen har akkurat gått rundt dette året, så vidt det har båret i noen enheter. Vi
har måttet ha hjelp av foreldre for å avvikle flere møter i seilsesongen. Dette kan også
betraktes som positivt ved tettere samarbeid hjem/speider. Vi har redusert til 2 flokker,
men startet i høst tilbud til 1. og 2. klassinger med beverspeiding. 5. klassingene går ½ år som
aspiranter før de blir opptatt i stifinnertropp. Vi har ikke noe aktivt roverlag. Et forsøk på å
trekke i gang et roverlag, rant ut i sand. Følgende ledere sluttet gjennom året: Tor Egil
Løvli, Kristin Stokkeland og Anne Karin Vårvik. Følgende startet som ledere: Alf Ketil Goa,
Wolfgang Wandl, Signy K. Eide, Tove Hansen, Bjørn Helge Olsnes, Rune Rott, Anita Genthner,
Jess Milter, Eirik Vatne, Bjørg E. Olsen, Jan Line, Nils Helge Sætre, Lars Namork og Sissel
Skoge; Bjørn Engmo og Espen Hammer er hjelpere.
Lederne er nå fordelt med 5 i vandrer, 8 i stifinner, 3 i 1. flokk og 6 i 2. flokk. Noen ledere
har to eller flere lederverv.
Ledermassen er lett dominert av mannlige ledere. Dette er naturlig i en sjøspeidergruppe,
men vi har klart målsettingen med begge kjønn i alle enheter.
Forbundet har som mål at vi skal rekruttere ledere under 26 år fra egne rekker. Vi har en og
håper på å rekruttere flere. 6 vandrere blir rovere til høsten og vi vil gi dem ledertilbud.
Dersom roverne er med og hjelper til, kan dette avhjelpe ledere slik at det kan bli flere
tilbud og enda bedre kvalitet på speidingen. Det har opp gjennom årene vist seg vanskelig å få
roverne til å velge en lederrolle framfor deltakelse i Roverlag og Rovernes Beredskapsgruppe
(RBS) men dette kan fort endre seg når nå Makrellen er ferdig.
Vi ser gjerne at foreldre følger sine speidere oppover. De vil da se og få en forståelse for
progresjonen innen speiderarbeidet. Det er forbundet med mye planlegging og
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møtevirksomhet å være leder. Vi bør derfor tilstrebe at ledere ikke har andre verv i gruppen
i form av dugnadsansvar, uten at de selv uttrykkelig ønsker dette.

Gruppestyret og gruppeting
Styret har etter årsmøte bestått av Lovise Mæland, Sigmund Skoge , Stein Olaussen og
Bjørn Thorsen. Det har ikke vært roverdeltagelse, heller ikke deltagelse fra flokk og bever.
Gruppestyret skal bestå av gruppeleder, assistenter, Makrellenansvarlig samt representanter
fra alle enheter. Ett styremedlem kan gjerne inneha flere funksjoner. Gruppestyret har hatt
10 ordinære møter i tillegg til diverse telefon og mail-kontaktmøter. Det har vært avholdt 7
ordinære gruppeting i tillegg til årsmøtet.
Siste gruppeting før nyttår ble holdt i Sparebank 1’s lokaler og var spedd med julegrøt og
juleleker. Alle ledere og prosjektansvarlige fikk speidernes julehefte sammen med en
julehilsen. Det har vært dårlig oppslutning om gruppetingene, idet noen ledere møter fast,
mens andre aldri møter. Dermed går de glipp av muligheten til å påvirke beslutningene som
fattes. Sporadisk har det vært vandrere tilstede på møtene.
Alle ledere, assistenter, hjelpere, valgte speider- og roverrepresentanter,
foreldreklubbsformenn, kasserer, redaktør av Havsprut, alle prosjektansvarlige og
foreldreforeningens formann har vært innkalt til gruppetingene.
Styret er ansvarlig for gruppens daglige drift og legger fram saker som blir behandlet i
gruppeting og årsmøte, som er vårt øverste organ. Lette saker, samt hastesaker, kan avgjøres
i styre. Gruppeleder/-styret er også ansvarlig for rekruttering av nye ledere og fordeling av
ledere i de enkelte enheter. Et forslag om å ha temamøter i f.m. gruppeting har ikke blitt
gjennomført.

Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeiderne) gjør en
kjempeinnsats med dugnader og støtter gruppens arbeid på mange forskjellige måter. Den
enkelte i foreldreforeningen har sitt ansvarsområde som han/hun skjøtter med oppfølging til
dugnadsarbeid. Innkalling til dugnader skjer gjennom gruppeleder for å lette oversikten og
sikre at ingen foreldre blir for sterkt belastet med dugnader, men alle skal ha minimum 1
heldagsdugnad i året. I år har det vært foreldre-dugnadsarbeid med VG-jollene,
hytta,naustområdet og Makrellen. I tillegg har det vært utført former for inntektsbringende
dugnad 17. mai, Tanangerdag, kosekvelder, lynutlodning, basar, årsfester og høstutlodning.
Foreldreforeningens valgte representanter velger sin formann som har møterett på
gruppeting. Nina Ellingsen ble valgt for 2 år i 2004. Foreldreklubben sammen med
flokklederne har egne møter min. 1 gang i året med foreldre til småspeiderne. Dette i tillegg
til infomøte for nye småspeidere. Sistnevnte vil gå ut og bli erstattet med infomøte for nye
bevere. Formannsvervet i foreldreklubben er delt på to personer. Det velges en hvert år i
forbindelse med det ordinære valg til årsmøte i februar. Formennene har møterett til
gruppeting. Beverne vil ha ett foreldremøte i tillegg til infomøte.
Det arrangeres også info-/foreldremøte hvert år for troppene. Dette gjerne i forbindelse
med leir.
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Medlemmer
Pr. 31.12.04 var det 164 betalende medlemmer i gruppen (en oppgang på 23). Dette skyldes
inntaket av bevere, antallet ville ellers ha gått ned! Disse fordeler seg slik: (når vi regner
fødselsdato og de som har betalt) 31 bevere, 31 småspeidere , 44 stifinnere, 22 vandrere, 9
rovere og 27 ledere. Tallet er imidlertid de medlemmene som har passert gjennom gruppen
gjennom året. I januar begynte 25 småspeideraspiranter som ble opptatt på årsfest 22.
februar. 5 småspeidere startet direkte inn i flokk og 2 i stifinnerasp. 23 medlemmer har
sluttet eller har latt være å betale kontingent i løpet av året. De sistnevnte er utmeldt fra
gruppen, men regnes bare som delvis sluttet og har selvfølgelig retrettmulighet. Størst
lekkasjer har det vært i flokk og overgang flokk/junior. Dette er for mye og vi må gjøre noe
med det! De nye som begynner i januar, blir registrert på nyåret. Kontingenten for 2004 var
kr. 555,-/år. I dette beløpet ligger kr. 300,- i forbundskontingent, kr. 150,- i kretskontingent
og kr. 35,- for Havsprut. De resterende går til gruppen, men da lederne er fritatt fra å
betale kontingent (gruppen betaler), har vi ikke noe overskudd på kontingent. I kontingenten
ligger også en forsikring som sikrer medlemmer på turer og møter. Denne har en egenandel
ved behandling på kr. 500,-. Flere av våre rovere er medlem av RBG (Rovernes
Beredskapsgruppe) og er passive medlemmer av gruppen. RBG er nå registrert som egen
speidergruppe og roverne kan selv velge om de vil stå i denne eller tilhøre modergruppen.
Medlemskap i NSF (Norges speiderforbund), innebærer at en har betalt kontingent og at en
har avlagt speiderløftet.
Enheter
Bevere
Det ble opptatt 35 bevere på årsfesten 7. november. Av disse har 31 betalt kontingent. De
de inndelt i 2 kolonier h.h.v. onsdag og torsdag. Beverne har hatt møteplass i Risneslunden,
men har også hatt innemøter på slutten av året. Her kan det bli litt ”kollisjon” med
stifinnermøter. Beverne har gjennomgått Jeg-er-beredt kravene og arbeider med
programmerkene. Det tas ikke utviklingsmerker i beverne.
Flokkene
Vi har pr. 31.12.04 2 flokker med totalt 36 småspeidere, fordelt på 19 i 1. flokk og 17 i 2.
flokk. Grunnen til differanse i antall rapportert tidligere i denne årsberetningen, skyldes at 3
stk. ikke er blitt registrert og 2 har ikke betalt. Alle som var på venteliste fikk tilbud om å
begynne i speideren i januar. I desember ble det avholdt informasjonsmøte for 25 nye, der
de fleste møtte. Disse gikk som aspiranter fram til 22. februar. De fortsatte som egen enhet
fram til sommeren for å gjennomføre Jeg-er-beredt.
NSF’s retningslinjer tilsier at småspeidere er 3. og 4. klassinger. Dette var en av grunnene til
at vi åpnet for at 1. og 2. klassinger skulle få begynne som bevere i september. Det har vært
lite tilsig av medlemmer gjennom året.
I flokkene er det en jevn fordeling av gutter/jenter.
Stifinnertroppen var pr. 31.12.04 registrert med 44 speidere, fordelt på 7 patruljer. Det var
20 stifinneraspiranter som gjennomførte aspiranttiden i høst. De ble tatt opp som stifinnere
på juleturen til Fureneset. De fleste aspirantene klarte kravene til Jeg-er-beredt for
stifinnere. Stifinnerne velger egne peffer/asser og har egne førerpatruljemøter månedlig
med etterfølgende patruljemøte. Det har også vært førerpatruljetur til Speider7

/Nilsenhuset. Alle peffer/asser får tilbud om deltagelse på førerpatruljekurs, peffkurs og
PAT-PAT-kurs i kretsregi. Troppen har også anledning å delta på kretsbannerkonkurransen
der vi stilte med to lag i 2004, en aspirantpatrulje og en mixed patrulje. Aspirantene holdt
nesten på å slå stifinnerne; ingen av dem kom særlig høyt på scoringslista, men dette er ren
øvelse/trening. Det var 20 gutter og 24 jenter i stifinnerne.
Vandrertroppen teller i dag 22 betalende medlemmer, men noen er på permisjon/sluttet. Det
er viktig at det tilrettelegges for en glatt overgang, for har de først blitt etablert i
vandrerne, har vi god sjanse til å beholde dem helt til roveralder. Fra å være delvis
voksenstyrt i stifinneren, kan overgang til mest mulig selvstyrte møter være en vanskelig
overgang. Det ble i 1. halvår fokusert på sertifisering og ferdigstilling av lettmatros/matros.
2. halvår har vi fortsatt arbeidet, men det har blitt mye seilopplæring og mindre merker. I
tillegg har vi også fokusert på Jeg-er-beredt. 8 av speiderne klarte kravene. Vi har arbeidet
med programmerkene Vennskap og Livskvalitet i vinter/høstsesongen. Vandrerne stilte med 2
patruljer i kretsbannerkonkurransen der den beste ble nr 6 (de 5 beste går til NM).
Det er 15 jenter og 7 gutter i seniortroppen.
Det arrangeres førermøter og patruljemøter. Jentene fungerer bra, men guttene har ikke
fått sving på det enda. Peffer og asser får tilbud om deltagelse på førerpatruljekurs,
peffkurs og PAT-PAT-kurs i kretsregi samt tilbud som Aktivitetskomiteen tilbyr i løpet av
året.
Roverlaget. Vi har ikke noe aktivt roverlag. De 9 roverne som er tilsluttet gruppen, er enten
aktive i RBG eller studerer utenbys. Kanskje er savnet av Makrellen som et felles bindeledd
det som skal til for at vi igjen skal få et aktivt roverlag. Vi vil forsøke en oppstart også i
2005 da det er 5 vandrere som går over til roverlaget. Noen er aktivt med i RBG med de
tilbud om turer og opplæring dette innebærer. Det kan ofte være vanskelig å kombinere
skolegang, , RBG og egne møter.

UTSTYR OG LOKALER
Båtmateriell
Gruppen har 5 kanoer som er i god stand, selv om de etter hvert begynner å bli gamle og er
tunge å håndtere. I tillegg har gruppen kjøpt inn 4 lette plastkanoer. Vi har det siste året
sett en gledelig utvikling ved at kanoene er brukt betydelig mer av flere enheter, noe som
skyldes at de har vært tilgjengelige ved/i båtnaustet, og at det er blitt lagt opp til turer for
de fleste enheter med dem. Tor Egil Løvli er ansvarlig for at kanoene og tilhenger m/stativ er
i orden samt står for utleie. Han har gått over kanoene og reparert skader/hull. Kanoene kan
benyttes av alle enheter både på møter og turer. Speiderfamilier har også anledning å leie
kanoene.
VG-jollene, 8 i antall, ligger ved naustet hele sommerhalvåret. Stifinnerne har vært med på å
klargjøre jollene før sommersesongen. Utenom seilsesong, ligger de inne i naustet. Utstyr
lagres også i naustet. VG-jollene blir meget godt benyttet, spesielt av småspeidere og
stifinnerne. Jollene brukes i opplæring for merker og sertifikater. Flere av lederne er habile
seilere, noe som speiderne høster frukter av. De fleste småspeiderne klarer rosertifikat og
jollesertifikat i småspeidertiden. I stifinner-aspiranttiden skal de gjennomgå
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jungmannsmerket, noe de fleste klarer. Dugnadsansvarlige, Tor Helge Drengstig og Ivar
Østrem, skal hele tiden sørge for at jollene er i forskriftsmessig og sjødyktig stand.. Jollene
har ikke vært utleid i 2004. Gruppen har også en Optimist-jolle som vi har fått som gave.
Denne er fikset opp og kan benyttes av de mer erfarne. Det ble besluttet å finne båter som
kan erstatte VG-jollene og vi endte opp med kjøp av 2 stk. 1-kronen som er en mindre utgave
av 2-kronen. Det skal føres loggbok ved bruk og sjekkliste skal følges, også på ordinære
møter.
Zodiaken skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig inn under
Makrellenutvalget. Den har en 4 hK motor.
Pioneeren m/påhengsmotor fungerer som pick-up-båt i havnebassenget. Båten er 12’ og har en
6 hK påhengsmotor. Alle er ansvarlig for at det er nok bensin på tanken når de forlater
båten/møtet. Bensin til privat bruk, betales til ansvarlig leder.
1-kronen (2 stk) ble kjøpt inn på tampen av 2004 og er ikke blitt skikkelig utprøvd enda. Den
skal være et supplement til VG-jollene og skal benyttes av stifinnere/vandrere. Båtene ble
delvis finansiert av midler gjennom FRIFOND. Båtene lagres i naustet.
2-kronen er en populær seilbåt for vandrerne og burde vært brukt også i stifinnerne. Vi har
2 stk. 2-kronen. Begge båtene har vært operative hele sesongen foruten at de har kantret
noen ganger, men blir altfor lite brukt.. Fortøyningen er på plass, slik at de nå kan ligge på
vannet hele tiden. Vintersesongen blir de tatt på land.
Dugnadsansvarlige er Per Heen og Bernt Malmo.
Loggbok og sjekkliste ligger i naustet og skal benyttes ved enhver bruk. Dette har ikke
lederne vært flinke nok til og oppfordres til å forbedre dette for sesongen 2005. Vandrerne
er med på rigging.
Sjøsprut er veldig populær blant vandrerne. Stifinnerne får sine første turer med Sjøsprut
og får en liten innføring av hvordan det blir når de blir litt større. Flere av lederne er også
veldig habile seilere.
Logg og sjekkliste ligger i båten og skal alltid føres slik at ansvarlig, Eyvinn Thu, kan lese hvor
og hvem som har benyttet båten samt mangler som bør rettes opp. Vandrerne assisterer med
smådugnader og rigging.
Makrellen har vært under opp-pussing/restaurering mye av 2004. Det er gjort et utrolig
stort dugnadsarbeid av en fast dugnadsgjeng (Nina Ellingsen, Inge Halvorsen, Arvid Slagstad,
Geir Magne Håland, Tore Kristiansen, Eirik Vatne og prosjektleder Bjørn T. Thorsen). Båten
har også vært på Engøyholmen for sertifisering. Vi har i år fått midler fra to stiftelser til
dette arbeidet og Oceaneering ga oss penger til ny presenning. Flere andre organisasjoner
har også støttet økonomisk. Makrellen ble for første gang på 8 år benyttet til frakt av
speidere til Rott under Gruppens Weekend, men den ordentlige jomfruturen gikk til
Stavanger T/R under Tall Ships Race. Båten ligger på Kystkulturen der det blir gjennomført
reparasjoner og utbedringer samt innredningsarbeider.
Husk å følge båtreglene og sjekklister. Vi ønsker alle å overta en ryddig, seilklar båt.
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Bygninger
Det har i år 2004 vært utført en dugnad på Horve-hytta. Foreldre var innkalt til
dugnadsarbeid en lørdag i høst sammen med dugnadsansvarlige Arne Mæland og Tore Håland.
De fleste kom og gjorde en flott innsats. Dugnadsarbeidet besto i div. vedlikeholdsarbeider,
felling av tre, reparasjoner og utvask. Hytta er i god stand og det vil kun bli utført årlige,
preventive vedlikeholdsjobber. Den egner seg godt til enhetsturer og patruljeturer for alle
aldre og området rundt innbyr til mange typer aktiviteter. Vi har et godt naboforhold, noe vi
ønsker å opprettholde. Det er derfor ikke tillatt å bruke arealer på andre sida av bekken
eller forulempe naboene på annen måte. Ledere og foreldre i gruppen kan benytte hytta
vederlagsfritt (mot litt vedlikeholdsarbeid). Hytteskjema skal fylles ut. RBG har et
overordnet oppsyn med førstehjelpskrin i hytta, men alle enheter skal ha vanlig
førstehjelputstyr med på turer. Det er laget kart over området. Hytta har blitt benyttet av
de fleste enheter gjennom året.
Naustet blir brukt til oppbevaring av kjøl, ror, seil, motorer og annet utstyr til småbåtene i
tillegg til Zodiac. I tillegg ligger de 4 plast-kanoene inne i naustet. Også utstyr til Sjøsprut og
2-kronen vinterlagres her. I vinterhalvåret skal også jollene og 1-kronene ligge innendørs.
Naustet og omkringliggende område blir også benyttet til møtevirksomhet for enhetene.
Levegg med bålplass på vestsiden er veldig populær og blir flittig benyttet.
Geir Morten Goa er ansvarlig for naust og uteområder.
Jostein Sølvberg er prosjektansvarlig for et planlagt arrangement for sjøsetting av båter.
Bussgarasjen brukes for lagring av utstyr til Makrellen, kanoene, tralle, stativ,
patruljekasser, leirbord og annet leirutstyr i tillegg til en del møbler. Vi deler garasjen med
dykkerklubben og det er helt fullt med utstyr. Det er vedtatt at garasjen skal rives, og vi må
nok på litt lengre sikt finne andre lokaler for lagring av større utstyr. Dette synes veldig
vanskelig for oss, både har vi mye utstyr og vi må ha dette i tilknytning til Makrellen og
havnen. Ansvarlig Eirik Vatne.
Nilsenhuset. Disponeres sammen med Redd Barna og Tananger Hagelag. Lokalene her er
veldig bra, det er et godt kjøkken, roverne har fått et flott rom, det er patruljerom til
samtlige patruljer samt felles troppsrom. Vi har ikke foretatt noe dugnadsarbeid, da vi mener
vi har pusset opp så mange lokaler, noe som har endt med at de har blitt tatt fra oss etter
kort tid. Vi vil derfor avvente situasjonen litt. Det er også lagringsplass i kjelleren.
Kystkulturen disponerer garasjen. Bygningen blir brukt til patruljemøter for
stifinnere/vandrere samt prosjektmøter. Det har ikke blitt utført noen ryddedugnad av
ledere i troppene. Foreldre til vandrerne står for vask.
Speiderhuset (tidligere det gamle bedehuset) i Tananger Ring benyttes til speidermøter for
bevere, småspeidere, aspiranter, troppsmøter for stifinnere og aspiranter. Huset benyttes
også til gruppeting, ledermøter, kosekvelder og prosjektmøter. Vask av huset skjer på dugnad
av stifinnerforeldre. Det har ikke blitt avholdt noen ryddedugnad dette året. Loftet har
heller ikke blitt ryddet og trenger en ansiktsløftning. Alle er ansvarlig for at utstyr og flagg
blir lagt fint på plass etter bruk. Dette gjelder både etter møter og arrangement. Vi har til
oppbevaring 17. mai komiteens flagg som brukes som flaggborg. Alle er ansvarlig for at det
til enhver tid er ryddig og lett å finne fram på loftet og at det ryddes opp etter hvert møte.
Kontoret blir brukt til møtevirksomhet. Det har blitt utført dugnad i hageanleggene utfor
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huset av ansvarlig Espen Evjenth og Rune Løvik samt at foreldre har blitt innkalt til dugnad
med høytrykkspyling, vasking og hagearbeid.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Beklageligvis har vi nå en del telt med rifter. Vi har
3 hvite hustelt,4 grønne hustelt, 3 tunneltelt i litt dårlig forfatning, 5 militærtelt, 4 patrulje
hustelt, et stort militærtelt med ovn og 7 lavooer. I tillegg har vi 3 fjell-telt som kun skal
benyttes av ledere eller av speidere på haik. Alle telt skal være merket med gruppenavn. Det
er kun gruppeleder/styret som kan gi tillatelse til utlån av utstyr. Telt lånes ikke ut; de skal
kun benyttes til speiderarrangement. Roverne skal i størst mulig utstrekning bruke
militærteltene, men kan låne de andre når de er ledige. Vandrere, stifinnere og
aspirantspeiderne skal benytte lavooene, tunnelteltene og haiketeltene og beverne og
flokkene husteltene. Under leirer fordeler ledelsen teltene etter behov.
En elektrisk kjedesag med kabel er lagret på Horve-hytta og skal benyttes til vedkapping på
hytta. Den kan lånes etter avtale med gruppeleder/styre.
VHF (kallesignal LL6291) skal stå i Makrellen og skal benyttes på turer og VHF (kallesignal
LJ3733) kan monteres i Sjøsprut på tur.

AKTIVITETER
Aktiviteter i flokkene
Utenom fellesarrangementene der flokkene alltid møter godt fram, hadde alle flokkene tur til
Sætra i februar og var med på leir i Melshei og Gruppens Weekend på Rott. Det var bra
frammøte på begge de sistnevnte arrangement og i det fine, men blåsende været på Rott fikk
de både bade, være med på aktiviteter sammen med eldre speidere og benytte
båtmateriellet. En opplevelse var det også for mange å sove i telt. I Melshei pøsregnet det
(men dette ble oppveid av Idol-finalen som de fikk se). Flokkene hevdet seg godt i kretsens
Melsheitrollet. I høstsesongen har begge flokkene hatt tur til hytta på Horve der det er
konkurranse om flokkens øks. I tillegg har de deltatt på St. Georgsdagen i Fjørenesparken
der de gjorde det så bra at de vant, dette til tross for dårlig frammøte. Høstkonkurransen
for småspeidere foregikk flokkvis under turene til Horve. Mange småspeidere gjorde en flott
innsats med salg av lodd til høstutlodningen 2004. Dette var første gang 5. klassingene ikke
lenger var med i flokk da de gikk over i stifinnerasp. NSF’s treningsprogram med
programmerker og utdypningsmerker er hjelpemidler i treningen i tillegg til seilopplæring. Vi
viser ellers til årsrapporter for flokkene.
Aktiviteter i stifinnertroppen
Stifinnertroppen er vanligvis den enheten som tilbyr flest turer. Det har vært arrangert
skitur til Sirdalen, mange patruljeturer, peffturer, sykkeltur, kanotur,
kretsbannerkonkurranse til Gilja og Gruppens Weekend. Etter sommeren har stifinnerne
vært på kanotur til Lutsi med overnatting og deretter deltagelse på Kystkulturens
arrangement i Tananger, høsthaik, peffkurs, tur til Horvehytta og juletur til Fureneset. Det
har vært god deltagelse på turene. Dette er en veldig viktig aldersgruppe som vi må satse
sterkt på for å legge grunnlag for framtidig speiding i gruppen. Rammen for møtene ble lagt
opp etter programmerker, sjøspeiding, loggbok og utdypningsmerker. I tillegg til sjøspeiding,
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skal også speiderne få tilbud i skog og mark og bli glade i naturen. Førerpatruljen har fungert
godt, men ikke alle patruljemøtene er like gode.
Vi viser ellers til årsrapport for stifinnere.
Aktiviteter i vandrertroppen
I vandrertroppen fokuseres det mest på sjøspeiding. Første halvår var speiderne på skitur til
Fidjeland – det har vært arrangement på Ørnehammeren sammen med 2. Sandnes Sjø og vi
har også vært sammen med dem på båttur i høst og på juletur til Sætra. Alle vandrerne har
fått tilbud om klatrekurs på Apeberget. Det har også blitt organisert orientering i
Sørmarka. 3 speidere deltok på NSF arrangement Sjøpeff i Oslofjorden. 9 speidere deltok
på utfordringstur arrangert av NSF til Blefjell. 6 har deltatt på peff 2 kurs. Ett av de mest
populære møtene i høst var kokkekamp. Ellers har vandrerne deltatt på
kretsbannerkonkurransen på Gilja, det har vært tur til Sørskår og vi har hatt bowling-kveld
sammen med 1. Sola. Vi har en flott gjeng som kan utvikle store og gode ferdigheter innen
seiling og vi ser fram til gode aktiviteter av disse med Makrellen og Sjøsprut i årene
framover. Vi må også forsøke å beholde dem innen gruppen som lederpotensialer.
Se ellers årsrapport for vandrere.
Aktiviteter i roverlaget
Det har blitt forsøkt å gjenoppstarte roverlag, men det har ikke lykkes. De 9 roverne vi har
er aktivt med i RBG og får tilfredsstilt sine speiderbehov her i tillegg til at de har mye
skolearbeid og jobb ved siden. Flere har deltatt på samlinger og kurs for RBG. Det er ingen
årsrapport for roverlaget.

ARRANGEMENTER
Fellesarrangement i grupperegi
26.01 Svømmestevne for speidere med god deltagelse. Prøver i lettmatros, livredning og
konkurranse.
03.02 Skøytedag på Kunstisbanen – nærmere 120 deltakere ,for det meste småspeidere –
været gikk over fra øs pøs til opphold mens vi var der. En flott kveld.
20.02 Kosekveld med karneval. God oppslutning og mange fantastiske utkledninger.
Premiering for beste innslag.
22.02 Opptagelse-/årsfest for 25 småspeideraspiranter på Haga skole der det også var
lynutlodning, underholdning av enhetene og utdeling av vimpler.
16.04 Lynutlodning utfor butikkene i regi av småspeiderne med et resultat på 4323 kroner.
16.-18.4
Internasjonalt maritimt peffkurs for 11 speidere fra 21st Aberdeen samt 18
fra vår egen gruppe. Kurset ble avholdt på speiderhus, naust, på sjøen og ble avsluttet
med en fuktig og blåsende tur til Rott.
24.04 St.Georgsdag med løyper både for småspeidere og speidere i Fjørenesparken. KFUM/K
sto for det tekniske. Godt arrangement der det stilte 5 patruljer i flokk og 4 i tropp.
Spesielt godt frammøte av vandrerne. Kaldt, men fint vårvær. Etter løypa var det
mat, premiering og løftefornying.
1. flokk vant flokkenes konkurranse og Monkeys ble nr. 2 i troppen, men troppen
erobret øksa. Vi hadde representanter i arrangementskomiteen.
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11.-13.6
Gruppens Weekend på Rott med ca 90 deltagere. En flott weekend
med tradisjonelle aktiviteter og flott, men stormende vær. Vi hadde med oss VGjoller, Sjøsprut og kanoer. Maten gikk på fellesen, noe som fungerte bra. Det var
leirbål, masse aktiviteter og overgang til vandrertroppen.
15.10 Marked med veldig god deltagelse fra flokkene, denne gang også god deltagelse fra
flere vandrere og stifinnere. Vi samordnet innsamlingen med TV-aksjonen og fikk inn
kr. 3479,- som ble overrakt representant for innsamlingen.
07.11 Årsfest på Haga skole med opptagelse av 35 bevere, offentliggjøring og utdeling av
trekningsliste etter høstutlodning, premiering av loddselgere, underholdning,
lynutlodning og utdeling av hedersnål for ikke-speidere til Makrellen sin dugnadsgjeng.
Svømming har vi hatt i Tananger svømmehall fra januar til april og september til jul.
Det har vært arrangert 6 kosekvelder for småspeidere/stifinnere. Kveldene er gjort mer
aktive og i februar ble det oppfordret til karnevalsantrekk.
Det har i flere enheter vært grøtfest med sang og leker siste møte før jul, dette inkluderer
også ledere.
Foreldre har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og
arrangement. Hver enhet har for øvrig hatt egne turer og arrangement. Vi viser til de enkelte
årsrapporter.
Arrangement utad
20.03 Basar på speiderhuset der hovedgevinsten var middagsservice til 12 med dekket bord.
Denne ble vunnet av Sigurd Myklebust. Som vanlig var det et rikholdig og flott utvalg
av gevinster (137) som foreldre og ledere hadde bidratt med. Middagsservicet ble
sponset av Prosafe.
17.05 Bra oppslutning ved flaggheis på Storevarden skole. Gruppen hadde flaggborg sammen
med Havørn og KFUM. På stadion var det salg av hamburgere, kaker, brus, kaffe der
foreldre til småspeidere var til stor hjelp. Spill på lykkehjul, pilkast og kjøp av
gassballonger var også populært. Her var det speidere som hjalp til. Det var en fin
dag, og vi fikk bra med inntekter. Vi vil imidlertid se på mulighetene for større salg til
neste år, kanskje med nye innslag.
05.06 Flott vær men mindre folk enn vanlig og inntektene er ikke de helt store, men
markedsverdien er stor. Vi hadde god hjelp av seniorer og foreldre til salg av pølser,
hamburgere, kaffe, brus og lapper.
12.09 Speidingens dag ble markert i Tananger, stifinnerne kom, etter kanotur på Lutsi til
naustet og deltok ellers på Åpent hus på Kystkulturen. Et forferdelig vær.
19.09 Turdag for alle familiene til Dalsnuten med tur til toppen, grilling og løyper.
07.11 Høstutlodningen innbrakte ca 48000 kroner brutto. Dette er vi veldig godt fornøyd
med. Spesielt var småspeiderne flinke loddselgere og Sølve Sem toppet med 20 solgte
loddbøker. Egen komite som skulle ringe og følge opp gevinster. Her kunne det gjort
mer! Imidlertid ble det totalt 162 gevinster og omtrent alle er avlevert takket være
årsfesten en et intenst arbeid av Liv og Lovise etterpå.
28.11 Fakkeltog. God deltagelse fra de yngste og også stifinnere og til og med vandrere som
hadde returnert fra tur samme dag stilte sterkt. Bjerkreim hadde
speidergudstjenesten i den nye kirken der det også var lagt inn innslag fra andre
grupperinger/konfirmanter. Det var veldig stemningsfullt. Savnet avslutning med
speiderbønn. Samarbeidsprosjekt med KFUM/K og konfirmantene.
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Arrangement i Vesterlen krets regi
Småspeiderflokkene deltok på Melsheitrollet på Melshei med overnatting lørdag-søndag. Gode
plasseringer med bl.a. 1. flokk på 2. plass.
Både stifinneraspiranter, stifinnere og vandrere deltok også Kretsbannerkonkurransen som
ble arrangert på Gilja. Patrulje Sel i vandrer ble nr. 6 av i alt 42 startede.
Kretsen har arrangert møter, kurs og samlinger for både ledere og speidere. Vi tilstreber å
være tilstede på alt som kan ha interesse.
Havsprut
Det ble lagt ned mye arbeid med å skaffe annonsører til medlemsbladet vår. Nina Ellingsen,
annonsesjef, gjør en kjempejobb og bladet er mer enn selvfinansierende. Bladet ble trykket
hos Allkopi ½ året, men vi har nå gått over til Blest. Anne ønsker flere innslag fra ledere,
speidere, foreldre og rovere. Bladet blir distribuert til alle medlemmer samt andre
interessepersoner/-organisasjoner og koster kr. 35,-/år.
Sommerens leir til Firdell Firs
Totalt var det 42 som dro av gårde til Aberdeen 02.07.04; altså de fleste stifinnerne og
vandrerne. Første natt på speiderhuset til 21st Aberdeen før vi busset til Firdell Firs lørdag
morgen. Kom dit i øsende, pøsende, plaskende regn og skulle da organisere mat,
teltoppsetting, kokemuligheter o.a. Det var mange som slet. Vi hadde 5 patruljer som var
inndelt etter alder. All koking skjedde over bål. Vi hadde misforstått påmelding til
aktiviteter med det resultat at flere gikk uten aktivitet gjerne flere dager. Det var mange
og utradisjonelle aktiviteter og stedets ansatte/frivillige måtte supervise på de fleste av
aktivitetene; for eksempel kunne vi ikke gå hinderløype uten mannskap fra leiren. Det var en
liten butikk og kiosk. En dag dro vi til Europas største undersjøiske akvarium. Ellers var det
mye som var nytt og ukjent/uvant for våre speidere, for eksempel kakao og berlinerboller til
kvelds. En dag var det også tur til Edinburgh. Da var store deler av dagen med varmt, fint
vær. Vi var på slottet og speiderne fikk shoppe! Etter 8 dager på leir, dro 12 av speiderne og
4 ledere hjem, mens vi andre ble innkvartert i home hospitality i Aberdeen i 5 dager. Vi var
på besøk hos ordføreren, på badeland og fulgte ellers familiene i deres aktiviteter. Mange
syntes det var deilig med dusj og pizza igjen. Mange tette relasjoner ble knyttet både på
leiren og i home hospitality.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Det har vært en tett korrespondanse mellom gruppene dette året. I tillegg til ovenfornevnte
leir, har også speidere fra Aberdeen vært på internasjonalt peffkurs her. 13 speidere og 3
ledere deltok i tillegg til vår egne. 21st Aberdeen har besluttet å delta med speidere på
landsleir fri:05 i juli –05 med etterfølgende home hospitality i Tananger. Håper våre familier
er like innstilt på å ta inn skotske venner som de var med vår!
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt, men vi fikk mindre tilskudd i 2004 enn vi har fått på
lenge. Vi har i løpet av året fått ca. kr 40000 i samlet tilskudd fra kommunen. Kursutgifter
kom i tillegg og er bokført som en total for 2003/4.
Både næringsliv og private har vært generøse mot oss i form av varer, annonser og kontanter
i året som har gått. Dette har spesielt gitt utslag i form av gevinster til basar/høstutlodning.
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Men vi har mottatt kr. 30000 i Frifond-midler og kr. 50000 fra en stiftelse og 35000 fra en
annen. Lions Club i Tananger har gitt oss kr. 10000Ellers har vi mottatt gaver fra
Husmorlaget og fra A/S Norske Shell.
Utmerkelser
5 års vimpler til Eirik Houge, Anders Malmo, Tone H. Hansen og Ida Soland Thu.
10-års vimpel til Daniel Leunbach og Kristine S. Eriksen.
15 år – kniv til Leif Magne Haga
Makrellenutvalget: Bjørn T. Thorsen, Geir Magne Håland, Inge Halvorsen, Arvid Slagstad og
Tore Kristiansen fikk NSF’s hedersmedalje for ikke-speidere (Nina Ellingsen har fått den
tidligere) og disse samt Eirik Vatne fikk blomster overrakt på årsfesten i november.
Båtførersertifikater
Årsmøtet velger 3 personer som har ansvar for utstedelse av sertifikat for alle båter med
unntak av VG-joller, Zodiac og Pioneer. I år har sertifikatutvalget bestått av Sigmund Skoge,
Ole Roger Sem og Sigurd Mo. Det er laget nye, klare krav for den enkelte speider/leder for å
kunne føre det enkelte fartøy, sertifikatkrav og en klar progresjon i opplæringen.
Driftsmodell for Makrellen vil også bli inkludert i disse kravene. Få er sertifisert i
inneværende år.

Utleie av hytte og speiderutstyr
Utleiepriser vedtatt av gruppeting:
Horve-hytta Leies ikke ut til utenforstående
Tilhenger
kr. 50,-/døgn (uten kanoer)
Kanoer
kr. 50,-/kano/døgn + kr. 50,- for tilhenger
VG-joller
kr. 250,-/jolle/døgn
Telt
Gratis til speidere – leies/lånes ikke ut til andre formål enn speidertur
Sjøsprut
Etter avtale. Kr. 30,-/gang til dekning av drivstoff (gjelder ikke
ukesturer).
Makrellen
Etter avtale
Det skal ikke betales leie ved bruk av hytte eller utstyr for speidere og ledere i 1. Tananger
Sjøspeidergruppe.
Turer innen gruppen skal være selvfinansierende, fortrinnsvis med litt overskudd.
Tilleggsverv
Åsmund Sælevik, Bjarte Thingvold og Leif Magne Haga fungerer som Operative i RBG.
Kurs/seminarer
1.hjelp kurs
VHF kurs
Båtførerkurs
Internasjonalt peff-kurs

Torunn H. Hansen og Sigmund Skoge
Arild Haaland, Geir Enoksen, Kenneth Hagen, Tore Håland,
Eyvinn Thu.
Geir Enoksen, Sigurd Hetland, Kenneth Hagen, Tore
Håland,
Åse Østbø, Tone H. Hansen, Ingvild Olaussen, Ida S. Thu,
Tonje Mathisen, Odd Arne Stokkeland, Tonje R.Mikkelsen,
Cathrine Enoksen, Hilde Olaussen, May-Rita Sel, Sebastian
Hennig, Asle Risa, Even Heen Strandskog, Ole Petter
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Gjøse, Håkon Dragvik, Linda Mo, Cathrine Østrem, Åse
Smith Løvås
Øyvind Grassdal, Sebastian Hennig, Even H. Strandskog
May-Rita Sel, Trude Otterli, Sissel Skoge, Åshild Mæland,
Arne Mæland, Sigurd Mo, Liv Kristiansen, Torunn H.
Hansen, Ole Roger Sem, Thor Inge Asbjørnsen, Eirik Vatne
Øyvind Grassdal, Sebastian Hennig, Ida Soland Thu, Åse
Østbø, Ingvild Olaussen, Thomas Egeland
Tone H. Hansen, Tonje Mathisen, Sandra Jennison, Ingrid
Sørensen, Tine E. Løvik, Thomas Jåsund, Eirik Houge
Sissel Skoge, Jan Line, Nils Helge Sætre
Sissel Skoge, Jan Line, Nils Helge Sætre

Sjøpeff
Livredning

Peff 2
Peff 1
Innføringskurs
Trening 1

200
Gruppe
150

Rovere
Speidere

100

Småspeid.
Bevere

50

Totalt

19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

0

Medlemsoversikt 1994-2004
Gruppe
Rovere
Speidere
Småspeid.
Bevere
Totalt

1994
1
16
34
89

1995
1
19
51
82

1996
4
18
50
108

1997
4
18
50
108

1998
2
12
60
103

1999
1
17
54
83

2000
1
14
62
83

2001
1
19
54
68

2002
1
16
44
75

2003
1
11
69
60

148

142

180

180

177

155

160

142

136

141

2004
0
9
77
38
40
164
16

Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer. Ledere innrapporteres under sine
respektive enheter.
Tananger, 01.01.05
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Lovise Mæland
Gruppeleder
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REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.04
Gruppeleder / tr.leder
Gruppeass. / troppsass. (sti)
Gruppeass. / troppsass. (sti)
Roverleder
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass (sti)
Troppsass (sti)/flokkass(2)
Flokkleder (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkleder (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Beverleder (1)/troppsass. Van.
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass (1)
Beverleder (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverhjelper (2)
Beverhjelper (2)

Lovise Mæland
Sigmund Skoge
Stein Olaussen
Kjell Agnar Dragvik
Sigurd Mo
Alison Hennig
Torunn H. Hansen
Sigurd Hetland
Arild Haaland
Nina Søndervik
Jostein Sølvberg
Alf Ketil Goa
Signy Kollsgård Eide
Wolfgang Wandl
Liv Kristiansen
Tove Hansen
Rune Rott
Ole Roger Sem
Bjørn Helge Olsnes
Geir Enoksen
Jess Milter
Jan Line
Anita Genthner
Bjørg Egelandsdal Olsen
Nils Helge Sætre
Lars Namork
Sissel Skoge
Eirik Vatne
Bjørn Engmo
Espen Hammer
* Tor Egil Løvli
* Kristin Stokkeland
* Anne Karin Vårlid

* Har sluttet i gruppen i løpet av året.
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Årsrapport 2004 for 1 Koloni Bevere
Første år med beverspeidere, 1 og 2 klassinger, avstedkom med svært
god respons, totalt 44 påmeldte. Denne gruppen ble delt i 2 mindre enheter, 1 og 2 koloni. 1
koloni med møtedag onsdag, og 2 koloni på torsdag.
Av de totalt 44 påmeldte ble 25 fordelt til 1 koloni. Første møtedag var onsdag 8 september.
Målet for høsten var å gjennomgå programmet for ”Vær beredt” og ”Vennskapsmerket” I all
hovedsak ble møtene avholdt på og omkring leirplassen på Risnes. Vi fikk også tid til et-par
møter hvor ungene fikk prøve kanopadling før høsten satte inn for fullt. Vær beredt merket
ble utdelt på årsfesten i november mens vennskapsmerket ble utdelt i januar.
I løpet av høsten var oppmøte i snitt ca. 15 Bevere pr. møtedag. Etter div- rokeringer med 2
koloni samt at noen har sluttet ser det ut for at vi ender opp med en gjeng på om lag 20
bevere.
Høsten har vist stor forskjell på ungene, noen må gjetes hele tiden mens andre er mer
konsentrerte. Alt i alt er det en livlig gjeng som ikke ser ut for å kjede seg. En av
utfordringene vi som ledere har er å få en større grad av ro under møtene, og gjerne noe
bedre konsentrasjon. Dette satser vi kommer på plass etter hvert.
Vi ser nå fremover mot påske hvor møtene i hovedsak vil foregå på Nilsen huset. Målet for
denne perioden er ”kreativitetsmerket”
Ellers så vil vi prøve å få til en overnattingstur til Horve utpå vårparten. Ungene virker ikke
redde for det, snarere tvert i mot.
Ledere for 1 koloni er som følger:
Geir Enoksen
Jess Milter
Jan Line
Anita Genthner
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Halvårsrapport for beverkoloni 2 2004
Beverkoloni 2 har møte hver torsdag fra 1700-1830 og er 9 jenter og 6 gutter.Lederene for
koloni 2 er Bjørg E.Olsen, Nils Helge Sætre, Sissel Skoge, Eirik Vatne og Lars Namork. I
tillegg har vi to hjelpere, Bjørn Engmo og Espen Hammer.
Søndag 24.10 var det familietur for beverne til Hålandsskogen. Her hadde vi hinderløype med
premieutdeling, leker, grillet pølser og koste oss. En vellykket tur hvor værgudene også var
med oss.
Kosekveldene har vært kjekke for de beverne som har deltatt, Dette har vært noe nytt og
spennende.
Sissel og Nils Helge har tatt innføringskurs og deltatt på trening 1.
På speidermøtene har vi hatt om grunnleggende førstehjelp, trafikkregler, lysløype,
refleksløp, satt opp lavo, lært om riktig bruk av kniv, lært å lage bål og lært å kle seg etter
forholdene. Har også vært ute i kano, tror nok dette var et av de kjekkeste møtene, noe som
er bra siden vi er sjøspeidere. Gleder oss til å kunne bruke kanoene mer når våren nærmer
seg. Beverne har også vært og sett på Makrellen, og gleder seg til de kan få seg en tur med
den. Beverne har tatt to merker, jeg er beredt og vennskapsmerke, men vi har vært innom en
god del andre merker. Har også planer om å lage eget kanomerke.
Beverne deltok i fakkeltog med bra oppslutning og gudstjeneste i kirken som avslutning på
toget. Noen syntes beverne var litt små til å gå med fakler, eller er det vi voksne som er litt
for nervøse? Til neste år må vi nok organisere dette litt bedre, men det gikk jo greit og vi
hadde en koselig ettermiddag.
Juleavslutningen hadde vi ved naustet 9.12.Lars hadde gjort i stand bål og vi koste oss med
pølser og kakao. Beverne spikket selv sine egne pølsepinner. Vi gleder oss alle til å ta fatt på
et nytt speiderår.

Med speiderhilsen fra
Bjørg E.Olsen

GODT NYTTÅR!
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Årsrapport aspirant-/småspeidere 1. halvår 2004
Årets kull av aspiranter talte 25 2. og 3. klassinger + en 4. klassing. De startet opp 8. januar
med aspirantkravene – lov, løfte, speiderhilsen, renslighetstoget, Jungelboka, bruk av livline
og båtmannsknop.
03.02 Skøytedag i Sørmarka med 17 av speiderne tilstede i et forrykende vær som ga seg
etter hvert.
08.02 var det tur til Hålandsmarka der 19 av speiderne stilte samt mange foreldre/søsken. I
tillegg fikk de hele tiden anledning å delta på svømming og kosekveld.
22.02 var det årsfest på Haga skole da de fleste var tilstede og ble opptatt.
Etter opptagelsen fortsatte gruppen som småspeidere i egen torsdags-flokk.
De har der gått gjennom kravene til Jeg-er-beredt og alle 3. klassingen valgte en utfordring
hver som de arbeidet mot.
I tillegg har de fått sitt første møte med sjøen og har hatt jevnlige møter i båter og kanoer.
12.14.03 Skitur til Sætra sammen med de andre flokkene. 6 speidere deltok.
20.03 Gruppen markerte seg sterkt på basaren både ved blott å være til stede og også lage
ting og se film. De dro også tilstede en masse foreldre og ga gevinster til basaren.
16.04 På lynutlodningen var de fleste tilstede og solgte ivrig lodd for speideren.
09.05 I kongeparken sammen med speidere fra gruppen og andre speidere i kretsen.
23.05 St.Georgsdag i Fjørenesparken samlet 18 av aspirantene og de gjorde en flott innsats.
14.-15.05 Melsheitrollet. 9 speidere overnattet og noen få kom opp bare for dagen.
11.-13.06 Gruppens Weekend der 21 av speiderne deltok og fikk en fantastisk helg sammen
med resten av gruppen.
Ledere har vært Lovise Mæland (ansvarlig), Wolfgang Wandl, Alf Ketil Goa, Rune Rott, Signy
Kollsgård Eide og Tove Hansen.
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1. flokk 1. halvår 2004
1. flokken har vært 10 speidere dette første halvåret, 3 jenter og 7 gutter.
Charlotte Skoge var peff i Gul lanterne, Kristian Hestenes peff i hvit. Mathis Norgård var
egentlig peff i rød, men var eneste som var igjen i denne patruljen og han gikk inn i
jentepatruljen.
Flokken har forsøkt å være ute det meste av halvåret; det har vært refleksløype, det har
vært pinnebrødsteking både i Risnes og ved naustet og vært på tur og besiktiget
Makrellen. I tillegg har speiderne laget fuglebrett og knutetavle.
Etter båtsesongen startet, har det stort sett blitt bruk av båt og kano med unntak av
ett møte da vi var i Risnes og fant tang/tare og fanget krabber.
Alle har klart ro-sertifikatet. Charlotte og Mathis har fullført jolle-sertifikatet.
Speiderne har deltatt på kosekvelder og svømmedager.
03.02 Skøytedag – 3 speidere tilstede.
22.02 Årsfest med opptrinn der 6 speidere var tilstede
12.-14.03 Skitur til Sætra med 5 av speiderne fra 1. flokk tilstede.
20.03 Basar der de fleste var innom
16.04 Lynutlodning utfor butikkene der også de fleste var med og solgte samt foreldre ga
gevinst.
23.04 St. Georgsdag Fjørenesparken – 2 tilstede og disse vant konkurransen for
småspeidere.
09.05 Kongeparken sammen med resten av gruppen.
14.-15.05 Melsheitrollet. Kun en overnattet men 3 kom opp lørdag og ble med på
konkurransen der de ble nr. 2.
17.05 Speiderne var med å heise flagget på Storevarden og noen gikk i speidertoget.
11.-13.05 8 av speiderne var med til Gruppens Weekend på Rott.
5 av speiderne vil gå over til stifinneraspirant etter sommerferien.
Ledere har vært: Sigmund Skoge, Ole Roger Sem, Jostein Sølvberg, Kristin Stokkeland og
Lovise Mæland

1. flokk årsrapport 2. halvår 2004
Antall speidere: 13 jenter – 6 gutter
Rød lanterne:
Peff: Stian Handeland
Gul lanterne:
Peff: Kristian Hestenes
Grønn lanterne: Peff: Håkon Figved
Hvit lanterne:
Peff: Ruben E. Mæland

Ass:
Ass:
Ass:
Ass:

Marie H. Gjerde
Camilla Skoge
Amira Najem
Marie Sekse

Ledere:

Ketil Goa, Signy Kollsgård Eide, Wolfgang Wandl

19.09
15.10
16.10

Turdag til Dalsnuten
Marked med mange gode innslag fra 1. flokken
Tur til Horve – 17 speidere, 3 ledere og 2 foreldre
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Horve: Vinner av flokkens øks: Grønn lanterne
Etter at seilsesongen var over, har møtene dreid som om vennskap. Opplegget på møtene
er etter programmet til NSF.
Ketil
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2. flokk - Halvårsrapport 1. halvår 2004
Antall speidere: 9 jenter
8 gutter
Antall lanterner/patruljer:
Navn:rød__________ Peff Anne _____
Ass_Kristine__________
Navn:grønn________ Peff_Yasmin__
Ass_ Ingvild____
Navn:_gul_________ Peff_Alexander
Ass- Anders______
Navn:_hvit________ Peff_Espen____
Ass_Sondre____________
Navn ledere: Liv Kristiansen, Torunn H. Hansen, Arild Haaland og Nina Søndervik
Turer:
Sætra tur 26-28 mars. Skitur sammen med 1.flokk og aspirantene. Nok snø og ute ativiteter hele
dagen. Vi tok idrettsmerke vinter.
Gruppens weekend til Rott 11-13 juni.
Konkurranser.
St. Georgsdag. Den ble arrangert i Fjørenes parken. Bra oppslutning av 2.flokk.
Jentene kom på 2. plass ,bare slått av 1 flokk og med guttene på 4. plass.
Melshei trollet. 15 mai i Melshei Vi var de eneste som overnattet i pøs regn vær , men med Idol finalen
på tv. Bra innsats av 2. flokk.
Deltakelse kurs/møter for ledere/speidere.
Vi har vært en stabil gjeng med voksne med god hjelp av Torstein på utemøtene.
Dessverre er de fleste klar for stifinner/stifinner aspiranter til høsten.
4 stk blir igjen så det blir nesten som å starte på ny igjen med både nye leder og unger.
Ser ut som de aller fleste har det kjekkest nå vi er ute, og planen er å få enda flere til å ta
jollesertifikat.
God sommer
Hilsen Liv

Halvårsrapport 2. flokk 2. halvår 2004

Antall speidere: 8 jenter
Antall lanterner/patruljer:
Navn:rød__________
Navn:grønn________
Navn:_gul_________
Navn:_hvit________

9 gutter
Peff Annette_____
Peff Annelin __
Peff Svein Magne
Peff Hallvard ____

Ass: Malene __________
Ass: Sanne___
Ass: Jan Mikal_____
Ass: Johann ___________

Ledere: Liv Kristiansen, Rune Rott, Bjørn Helge Olsnes, Tove Hansen og Jostein Sølvberg
Turer: (Dato, hvor, antall, aktiviteter)
Horvetur 25-26 september. God oppslutning, fin tur med b.l.a. tur til Vårlivarden ,leirbål,
Refleksløype og konkurranse om flokkens øks, som Rød lanterne vant.
Aktiviteter
Har jobbet mye med vennskapsmerket i høst.
Marked 15 oktober med god oppslutning.
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En noe urolig gjeng som vi har en oppgave å gjøre det kjekt for, men det ser ut som at det er
lettere og kjekkere å være utendørs.
Jeg synes vi er en fin gjeng og har godt besatt med ledere og jeg tror vi kommer til å ha det
kjekt framover når det våres og vi igjen kan være ute og i båter.
Hilsen gjengen i 2. flokk

Stifinneraspiranter 2004
20 stifinneraspiranter har gjennomført aspirantprøven i løpet av høsten 2004. Vi fikk 2 nye,
Lars og Aled.
Startet opp med jungmannsmerket som de fleste har gjennomført og ble akkurat ferdig med
dette da vi flyttet inn og høsten satte inn. Inne-høstprogrammet har bestått av trening på
Jeg-er-beredt. Det har vært 4 patruljer. Hadde et oppsamlingsmøte der de som fremdeles
hadde punkt igjen på Jeg-er-beredt kunne komme. Ikke alle kom, men 75% av speiderne har
klart merket.
17.-19.9
hadde aspirantene obligatorisk tur til Horve og alle kom. Mange lå ute i
gapahuk, men siste natten ble regnet så tett at de måtte søke ly i hytta. Ellers øvde vi oss på
båltyper, fettfelle, knuter, kart og kompass, båt-race, pionering og knyttebatikk. En veldig
vellykket tur.
3.-5.12
var 14 av aspirantene på juletur til Fureneset sammen med stifinnerne. Her
var det opptagelse m/seremoni, merketaging, rappellering, orientering, leker og selvfølgelig
god mat. Været var ikke det helt store, men det var ingen som klaget.
8.12
var både aspiranter og stifinnere på Havanna, men ikke så mange fra
Storevarden møtte, da de hadde kirkeavslutning med obligatorisk frammøte.
15.12
Juleavslutning med juleverksted, grøt og leker.
Ledere har vært: Lovise Mæland, Arild Haaland, Torunn Hetland Hansen og Sigmund Skoge.
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Juniortropp 1. halvår 2004
Året startet med 31 speidere. En har sluttet i løpet av 1. halvår. 6 patruljer.
Peff:
Janne Britt Drengstig Ass. Tonje R. Mikkelsen
Peff:
Ida Soland Thu
Ass. Tone H. Hansen
Peff:
Åse Østbø
Ass: Karen Haaland
Peff:
Ingvild Olaussen
Ass: Tonje Mathisen
Peff:
Anders Malmo
Ass: Odd Arne Stokkeland
Peff:
Eirik Houge
Ass: Dag Arvid Hegelstad/Thomas Jåsund
Vi har hatt annen hvert møte troppsmøte på Speiderhuset og annen hvert patruljemøte på
Nilsenhuset. Speiderne har vært veldig flinke til å strukturere seg på patruljemøtene,
spesielt jente-patruljene. Opp- og frammøtet har vært veldig bra og som vanlig, har
juniortroppen hatt flest aktiviteter av samtlige i gruppen. Førermøte første onsdag hver
måned. Har arbeidet med program-aktiviteter og senere med lettmatros. De fleste klarte
Utfordringen. Prosjekt: Hver patrulje har pusset opp hver sin VG-jolle i vår.
Alle patruljene har hatt egne turer i vinter/vår – og noen av dem har virkelig hatt godt
program på turen. (Turene har stort sett gått til speiderhuset, men det er ok)
9.-10.01
Patruljeførertur med fastsetting av ½-års program
26.01
Svømmehallen med prøvetaking til merker og konkurranse
03.02
Skøytedag – 16 juniorer deltok og gjorde sitt for å ta skøytedelen av
idrettsmerket.
22.02
Årsfest på Haga skole der de fleste juniorene var tilstede og mange
patruljer hadde opptrinn.
20.03
Basar med god deltagelse av juniorer
26.-28.03
Skitur til Sirdal (Gjesdalbu) med 24 speidere og en fantastisk opplevelse og
godt vær. 6 speidere tok uteliggermerket.
16.-18.04
Peffer og asser var invitert til Internasjonalt sjøpeff sammen med seniorer
og 21st Aberdeen. 9 av 12 deltok.
21.04
St.Georgsdag – 18 speidere tilstede i Fjørenesparken
02.05
Orientering i Sørmarka med 13 juniorer i aksjon.
08.05
Kongeparken med mange juniorer i ellevill glede over aktiviteter.
14.-16.05
Kretsbannerkonk. på Gilja. 23 speidere dro av gårde, noen dro hjem før
konkurransen var avsluttet. Et forrykende vær med telt som blåste ned og regn. Middels god
plassering (kunne vært bedre hvis inspeksjonen hadde gått vår vei).
17.05
Janne Britt og Åse var ansvarlig for flagget på Storevarden skole.
Juniorene glitret med stort fravær i 17. mai toget. Hjalp til med pilkast og lykkehjul.
19.-23.05
Sykkeltur – Øyhopping med 11 juniorer til Fogn, Finnøy, Sjernerøyene. Kaldt,
men en fantastisk kjekk tur uten større skader.
05.06
Tanangerdag der noen av juniorene var med foreldre på salgsboden vår.
11.-13.06
Gruppens Weekend med 19 juniorspeidere tilstede og laget, sammen med de
andre en flott markering og program rundt sommerens avslutning. 4 (av 5) fikk overgang til
senior-seremoni.
16.06
Volleyball-cup på Haga med vandretrofè.
Ida ble valgt til beste patruljefører 2004.
02.-14.06
Leir Firdell Firs i Scotland – 23 juniorer deltok på leiren
Ledere: Lovise Mæland, Stein Olaussen, Sigurd Hetland, Tor Egil Løvli
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Stifinnere 2. halvår 2004
Stifinnerne startet opp med 30 speidere fordelt på 5 patruljer. Janne Britt, Tonje, Ida,
Ingvild og Åse gikk over til vandrerne.
Peff:
Marte K. Eriksen
Ass: Karen Håland
Peff:
Ingrid Sørensen
Ass: Tone H. Hansen
Peff:
Tonje Mathisen
Ass: Sandra Jennison
Peff:
Anders R.Malmo
Ass: Odd Arne Stokkeland
Peff:
Eirik Houge
Ass: Thomas Jåsund
I løpet av ½ året har 2 sluttet/tatt permisjon.
Etter at båtsesongen var slutt, har vi hatt annen hvert møte som troppsmøte og annen hvert
som patruljemøte. Dette har fungert sånn passe. Punktene som speiderne skal gjennomgå
under de enkelte programmerkene, blir ofte fort avsluttet og da har det en tendens at det
blir bråk på resten av møtet. Vi har hatt konstruktive førermøter. Har arbeidet med
lettmatros og startet opp med motormann.
Spesielle markeringer:
10.-12.09
Kanotur til Lutsivassdraget – 17 speidere. Først flott, stille og opphold, som
gikk over til kjølig vær, vind og regn. Turen avsluttet sammen med Kystkulturen som hadde
Åpent Hus
19.09
Felles turdag sammen med gruppen - bare 5 stifinnere
24.-25.09
Høsthaik til Sørmarka med 9 speidere – bra vær som gikk over til regn
13.10
Idrettsdag med forsøk på å ta idrettsmerket (sykkel, 60 m, ball og lengde) i
tillegg til at vi spilte volleyball.
29.-30.10
Høsttur til Horve med 14 speidere – flott høstvær – konkurranse som
guttene vant og vi tok spormerket.
07.11
Deltagelse på årsfesten med innslag.
12.-14.11
Peffkurs 1 på Fureneset med 7 deltagere fra stifinnerne.
28.11
Fakkeltog der også stifinnerne deltok (ikke så mange)
03.-05.12
Juletur til Fureneset sammen med aspirantene. 15 stifinnere deltok. Regn
ute, men vi hadde en fantastisk tur (for det meste inne), med opptagelse, masse oppgaver,
baking, rappellering, orientering og merketaking.
08.12
Tur til Havanna der det beklageligvis bare var Haga skole speidere da
Storevarden hadde kirkeavslutning. Men de som var der hadde det kjekt.
15.12
Juleavslutning med juleverksted, grøt og leker på speiderhuset.
8 er ferdig med programmerket Livskvalitet og 15 er ferdig med Vennskap.
Følgende er ferdig med 12 merke snor: Elise, Tone (21), Hilde, Dag Arvid, Anders, Eskild og
Anna.
Ledere: Lovise Mæland, Stein Olaussen, Sigurd Hetland, Jostein Sølvberg
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Seniortropp 1. halvår 2004
Seniorene har økt med 1 medlem – fra 17 til 18. Ingen har sluttet.
Det er 4 patruljer:
Peff:
May-Rita Sel
Ass: Line Kristiansen
Peff:
Hilde Olaussen
Ass: Cathrine Enoksen
Peff:
Øyvind Grassdal
Ass: Sebastian Hennig
Peff:
Even Heen Strandskog Ass: Asle Risa
Seniorene har hatt 2. hvert møte tropp og 2. hvert patrulje. Dette har bare fungert sånn
passe. De er så travle ungdommer at de har knapt tid å være med å planlegge programmet for
½-året. Innkalte til planleggingsmøte en kveld, men kun 4 (av 8) kom og noen av disse måtte vi
ringe etter. Førermøtene har også blitt veldig hastverksmøter. Har arbeidet med
programaktiviteter/-merker, lettmatros, matros og motormannmerket. Noen av speiderne
begynner nå å bli habile 2-kronen-seilere. Sjøsprut har ikke blitt brukt så mye. Det gikk mye
tid med til forberedelser av kretsbannerkonkurransen. Vi har nå 7 som er ferdig med Jeger-beredt. De fleste klarte Utfordringen. En av speiderne har vært aktiv deltager på
Gruppeting.
21.01
Apeberget med kurs i klatring. 14 deltok.
30.1-01.02
Skitur til Fidjeland med 16 speidere i et kaldt, men utrolig flott vær.
”Flaut” å være speider i nærheten av trekket.
24.03
Til Ørnehammeren sammen med 2. Sandnes Sjø. Kjempebra!
16.-18.04
Internasjonalt sjøpeffkurs sammen med 21st Aberdeen med opplæring i
båter og tur til Rott. Mange av speiderne hadde skotter i home hospitality.
23.04
St. Georgsdag i Fjørenesparken med 13 deltagere. Ikke så veldig bra
resultat, men totalt vant troppene vandre-øksa.
02.05
Orientering i Sørmarka for å øve til kretsbannerkonk. 5 seniorer deltok.
08.05
Kongeparken der det var mange seniorer (spesielt jenter) tilstede og hadde
det kjempekult.
14.-16.05
Kretsbannerkonkurranse på Gilja med regn og vind og dårlig feste for
pluggene. Vi stilte med 2 patruljer, Rekene måtte evakuere og ligge inne, Makrell ble nr. 6 (av
i alt 44 patruljer). Kjempebra.
17.05
Seniorene var med å blåse opp og selge ballonger, men var ellers lite
tilstedeværende ved flaggheis og tog.
19.-23.05
Sjøpeff i Oslofjorden. Øyvind Grassdal, Sebastian Hennig og Even Heen
Strandskog deltok.
05.06
Tanangerdag der foreldre til seniorer og noen seniorer deltok på standen
vår.
11.-13.06
Gruppens Weekend på Rott med 10 seniorer som alle var patruljeførere.
Seniorene gjorde en fantastisk jobb med de små i patruljen samt at de laget et godt miljø
rundt seg.
02.6-14.07
Leir i Fordell Firs. 11 seniorer deltar på leiren.
Det var 10 speidere påmeldt til Farmen. Denne ble avlyst/utsatt. Speiderne har ellers fått
tilbud om aktiviteter og kurs i krets-regi uten av de har ønsket å delta.
Det har ikke vært noen patruljetur i perioden.
Ledere har i perioden vært: Lovise Mæland, Kjell Agnar Dragvik, Geir Enoksen og Sigurd Mo
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Vandrere 2. halvår 2004
Vandrerne fikk 5 nye dette halvår. 1 sluttet, 1 har permisjon pluss at det er 2 andre som
også har ”permisjon”. Vi har derfor vært 19 aktive.
Sailors fikk de nye jentene, peffer og asser er de samme med unntak av at Asle er peff og
Ole Petter ass i denne patruljen.
Høsten startet, som seg hør og bør, med båtaktiviteter. Det er flere som har fått mer
interesse for seiling nå og vi har også arbeidet med å bli ferdig med motormann, lettmatros
og matros. Noen er ikke interessert i merker og ønsker bare å få ferdigheter i seiling og
både Sjøsprut og 2-kronen har vært i flittig bruk.
Dårlig oppslutning ved planlegging av ½ års programmet. Det har ikke blitt mange førermøter.
Innemøtene er mer fokusert mot programmerker og vi har repetert en del av punktene under
Jeg-er-beredt og hatt øvelse.
10.-12.09
Peffkurs 2 med 6 deltagere fra Tananger.
24.-26.09
Båttur sammen med 2. Sandnes Sjø med mastebrekk. 9 speidere var med på
denne begivenhetsrike turen med ikke altfor godt vær, men kjempekjekk.
15.10
Marked der også vandrerne deltok med aktiviteter – bra!
20.10
Kokkekamp på Storevarden skole med 3 retters middag. Dette var spesielt
kjekt for jentene, guttene ”laget” grandiosa.
29.-31.10
Fjelltur i regi av NSF til Blefjell med 9 vandrere fra Tananger. Flott, men
kald tur og mange fikk nye speidervenner.
7.11
Årsfest der jentene hadde en flott oppvisning.
26.-28.11
Juletur til Sætra sammen med 2. Sandnes Sjø. 11 fra oss og 4 fra Sandnes.
Snøslaps ute, hadde uteaktiviteter lørdag og leker/konkurranser inne resten av helga. Et
aldeles nydelig dekket julebord.
28.11
Fakkeltog der speidere deltok både som konfirmanter og speidere.
08.12
Bowling på Havanna sammen med 2. Sandnes Sjø. 10 av speiderne var
tilstede og hadde det kjempekjekt.
13.12
deltok 7 av vandrerne på jule-gruppeting og deltok ivrig i diskusjonene.
15.11
juleavslutning med juleverksted, leker og grøt.
Ved årets slutt hadde 7 klart programmerket Livskvalitet og 12 var ferdig med Vennskap.
Ida har klart 24 merker snoren, følgende har over 12 merker:
Håkon, Thomas, Cathrine E, Øyvind, Sebastian, Line, Ingrid, Marie, May-Rita, Cathrine Ø,
Ingvild og Åse.
Ledere: Lovise Mæland, Kjell Agnar Dragvik, Sigurd Mo, Alison Hennig, Geir Enoksen
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Årsrapport - Havsprut 2004
Medlemsbladet Havsprut er inne i sin 28. årgang. Bladet kommer ut med 4 nummer pr. år, nr.
4 utgis på nyåret 2005 for å få med “julestoff”. Opplaget har økt i løpet av året fra 220 til
250, fordi vi fikk flere medlemmer da vi startet med bevere.
Havspruts ansvarlige redaktør er Anne Meling. Nina Ellingsen er kasserer og annonsesjef.
Havsprut nr. 1/2004 ble trykket av Allkopi. Etter henvendelse og tilbud fra Geir Mæland hos
Blest, valgte vi å skifte trykkeri. Bladet har fått bedre kvalitet med fargetrykk på endel
sider.
Utgiftene til trykking av 4 nummer i 2004 beløper seg til kr. 24.250,93, en økning på kr.
3.035,05 sammenlignet med forrige år. Bladet har bra økonomi. Utgifter til trykking er
vanligvis momsbelagt, men vi er blitt fritatt denne avgiften. Samlet utgift for 2004 er kr
29.350,03, en økning på kr 3.366,75 (+ bankgebyr).
I 2004 har vi hatt 45 betalende annonsører fordelt på 14,5 sider. Bladet fikk 4 nye
annonsører i 2004, og 4 annonsører fra 2003 utgikk. Annonseinntektene i 2004 beløper seg
til kr 24.800,- , en nedgang på kr. 1050.- .
Abonnementsprisen for Havsprut i 2004 har vært kr. 35,- som gir bladet en inntekt på kr.
4725,- for 135 betalende medlemmer. Bladets samlede inntekter for 2004 blir dermed kr
29.525,-, en nedgang på kr. 595,- fra i fjor.
Gruppens forskjellige enheter har også i år hatt egne spalteplasser i Havsprut. Redaktøren
etterlyser også i år flere innlegg i bladet fra gruppens speidere/ ledere, og registrerer at
Lovise fremdeles er den mest produktive bidragsyter. Fyldige referat og mange bilder fra
sommerens leir i Skottland ble skrevet av Lovise.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en rekke privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen. Helge Frafjord, formann i X-klubben, deler ut til sine medlemmer.
Nina Marie Ellingsen
Havsprut kommer ut hvert kvartal.
Vi har i år skiftet trykkeri fra Allkopi til Blest og bladet har fått en ny ansiktløftning.
Det er i hovedsak Lovise som skriver de aller fleste innlegg til Havsprut, men vi ønsker
selvfølgelig mer innspill fra andre ledere/speidere også. Bladet hadde sannsynligvis ikke
eksistert uten Lovise.
Ønsket er at bladet kommende sesong blir enda bedre enn fjorårets.
Anne Meling
Redaktør Havsprut
30

ÅRSRAPPORT FOR SPEIDERHUSET OG NILSENHUSET
2004
I året som gikk ble Nilsenhuset høytrykksspylt på utsiden da vær og vind og ikke minst sur nedbør
hadde satt sine sorte/ mosegrodde spor.
Vi var en dugnadsgjeng på 3 ivrige foreldre og meg selv. Lift ble innleid for jobben som ble gjort på 4-5
timer. Heisann det viser seg at huset faktisk var hvitt !!.Det ble skiftet batterier i
brannalarmer i Mars måned i Nilsenhuset. Ellers har det blitt luket i bedene med jevne/ujevne
mellomrom ved speiderhuset !. I høst på en av de dagene værgudene sikkert satte ny rekord i antall
mm nedbør sto jeg og faren til Tine og la ned ny duk i bedene oppå den gamle fra året før og spadde
ut 5kubikk med bark. Det var også i planene og modifisere toalettet litt med nye dispensere til papir
og såpe, disse er i hus men ikke montert, har også fått tak i ett speil som skal henges opp ved
anledning.
Espen Evjenth

Årsrapport bussgarasje 2004
Det er blitt avholdt en ryddedugnad med Container i høst. Dette var under Fame perioden så
Nina og Kenneth foresto denne.

Eirik Vatne
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Årsrapport for 2004 – 2-Kronen
Jollene har i år hatt altfor mye landligge p.g.a. kantring i ruskevær. Alternativ til at jollene
ligger på svai bør derfor vurderes (opphal/håndtralle). Jollene skal nå være fri for lekkasjer
etter at de ble gått over av Ship-Shape i fjor grunnet lekkasjer v/rorfestet/kjølkasse. Har
nok hatt problemer med selvlensingen ved at dette gror igjen. Dette bør derfor sjekkes av de
enkelte brukerne etter hver tur.
Jollene ble tatt på land i høst og rigget ned den 22. oktober. Tofter vil bli byttet på den ene
jollen i.f.m. klargjøring til neste års sesong.
Takker forøvrig til alle som har vært involvert i diverse ”redningsaksjoner” i løpet av året
i.f.m. kantring.
Per Heen ønsker forøvrig avløsning vedr. 2-kronen til sommeren. Så hvis det er noen som er
interessert, så er det jo bare å melde seg.........................
Per Heen & Bernt Malmo

Årsrapport 2004 joller og pioneer
VG jollene og Pioneer’en ble satt inn i naustet etter sesongen. Disse må males før de
settes ut igjen til neste sesong. Seil, bom og ror må også sjekkes.
Påhengs kjørt i ferskvann.
Flytebryggene ble tatt opp på land etter sesongen. Disse ser bra ut.
Tor

ÅRSRAPPORT 2004 SJØSPRUT
Undertegnede har hatt ansvar for Sjøsprut sesongen 2004. Båten var på land sist sesong og
ble tatt grundig både over og under vannlinjen. I inneværende sesong har den ikke vært på
land. Båten bærer preg av å være gammel og velbrukt, men fungerer vel til det bruk den er
tiltenkt. Det er kjøpt inn nye skjøter, ny vinsj og en varmeovn for å holde fuktigheten borte i
vinterhalvåret. En lekkasje gjør at det blir stående mye vann inne i båten ved kraftig
regnvær. Seil, puter og motor er plassert i naustet for vinteren.
Båten kan og bør brukes mye mer.
Eyvinn Thu
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Årsrapport kanoer 2004
Samtlige kanoer har blitt gått over, tettet hull og lekkasjer, flikk-malt og vasket.
Tor Egil Løvli

Årsrapport naust og omkringliggende 2004
En festeanordning er festet på portene for at de ikke skal slå seg opp i vind.
Det er søkt kommunen om at de overtar ansvar for uteområdet i sommermånedene samt
bryggearrangementet.
Geir Morten Goa

Årsrapport Horvehytte 2004
Det har vært en dugnad i september av stifinner-aspirant-foreldre. Alle møtte. Det ble
foretatt utvask, hogget ned et tre, skiftet lys og persienner på toalett, fikset på bru og
byttet ut komfyr. Ellers forefallende arbeid.
Arne Mæland/Tore Håland
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ÅRSRAPPORT FRA FORELDREKLUBBEN 2004
Foreldreklubben består av foreldre til småspeiderne.
Formenn har vært Linn Endresen og Magrete Risa.
Det har blitt arrangert seks kosekvelder i løpet av året.
På kosekvelden i februar ble det arrangert karneval.
Disse kosekveldene er ganske populære, der selges det brus, poppkorn,
Pølser, pizza og lapper.
Lederne arrangerer bingo og leker.
Ellers så kan de som vil, leke med spill og se på film. Det er kjøpt inn et nytt fotballspill.
Oppmøtet av foreldrene har gått bra, det har vært en del bytting
dem i mellom, men dette er ok så lenge noen møter opp
og hjelper til på kjøkkenet.
Foreldreklubben hjalp til på kjøkkenet under Årsfestene og basaren
og vi hjalp til med å arrangere og koordinere til 17. mai.
Lynutlodningen foregikk i Tananger. Vi fikk inn bra med gevinster, men måtte støtte til med å
kjøpe noen for å få nok. En ny type loddremser til kr. 10,- ble introdusert. Speiderne var
flinke å selge lodd.
Tusen takk til de som husket å levere inn gevinster.
Vi hadde en ny vri på lynutlodningen dette året og foreslo både ting, fruktkorger, blomster og
kaker, men for et minimum av kr. 50. Totalt fikk vi inn kr. 4323,-.
Pengene vi får inn brukes til speiderbøker og utstyr til kosekvelder og annet som bare angår
småspeiderne.

Hilsen Linn Endresen – Magrete Risa
(foreldreklubbformenn)
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SS Makrellen
Årsrapport 2004

Jomfrutur 7 august 2004
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ÅRSRAPPORT 2004
Dugnader / innsats
Det har vært arrangert dugnadskvelder mandager, tirsdager og torsdager samt helger.
I løpet av året er det gjennomført over 70 dugnader. Tatt i betraktning antall personer og varighet på
dugnadene, er det gjennomført ca. 1200 timer i perioden. Akkumulert innsats utgjör pr. 31.12.2004 ca.
15.000 timer totalt på oppgraderingen.

3 part besiktigelse og godkjenning
Makrellen var på slipp hos båtbygger Sverre Naustvik den 10 – 12 mai for inspeksjon og
vedlikeholdsarbeid. Rapport fra Naustvik er vedlagt denne årsrapport.

Jomfrutur
Under full seilføring forlot Makrellen Tananger havn den 7 august 2004 med kurs for Stavanger Havn
og Tall Ship Race arrangementet. Det var solgangsbris med lett fralandsvind, skyfri himmel og et par
og tyve grader pluss. Med en fin slør frem til Tungenes, lot det seg gjøre å servere ferske reker med
tilbehør på dekk. Farten kom opp mot 4,5 knop. Inn byfjorden økte vinden på og seilføringen ble
redusert.
Seil, skute, mannskap, mat, sjø, vind og temperatur bidro alle på sin måte til at det ble en opplevelse
som var begivenheten verdig.

Skade og sikring
Manglende etterstramming av stående rigg var direkte årsak til at mesanmast gikk overbord like etter
avgang ifm første tokt på sensommeren. En person oppsøkte legevakt som følge av hendelsen.
Det har ikke vært tyveri eller skade i forbindelse med verktøy og materiell.
Alt vertøy har vært låst inn i forsikringsgodkjent stålcontainer i bussgarasje.

Status fremdrift
Planen for 2004 ble stort sett gjennomført som planlagt. Makrellen ble klargjort for
innaskjærs fart og ble seilt inn til Stavanger til arrangementet under Tall Ships Race.

Endringer i arbeidsomfang
Det er ikke avdekket tilleggsarbeider av nevneverdig grad.

Stavanger 14.01.2005
Bjørn T.Thorsen
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1.Tananger Sjø’s satsningsområder 2005-2006
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder som rettesnor for all vår speidervirksomhet.
Imidlertid vil gruppens og enhetenes satsningsområder også være bestemt av enhetenes
sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.
Visjonen til forbundet er:
Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelse,
lære samarbeid og ta ansvar i samfunnet.
Strategiske satsningsområder er:
Tropp
Friluftsliv/villmarksliv
Samfunnsengasjement
Vekst
Dette oppnås ved at troppen får opplevelser – har førerpatrulje/patruljearbeid – det
skal være attraktivt for ledere – medvirkning i alle ledd og kvalitet.
Speiderne skal oppleve friluftsliv som opplevelse, verdi og metode.
Vi skal være til nytte for samfunnet rundt oss. Trene til ansvar, markering av
standpunkt og profilering.
Herunder ligger stikkord som nystarting, markedsføring, styrking og større grupper.
Forbundets mål ved slutten av 2006 er:
Alle grupper bruker treningsprogrammet
Alle tropper benytter lederressurser under 26 år.
Antall medlemmer 13-16 år økes.
Patruljeførere og assistenter har reell medvirkning på troppens drift og
planlegging.
Alle speidere i tropp får tilbud om sommerleir hvert år.
Minst annet hvert møte i koloni, flokk, tropp, lag holdes ute i friluft.
Hver koloni, flokk, patrulje og lag gjennomfører minst en tur høst, vinter og
vår hvert år.
Gruppene gjennomfører en eller flere utadrettede aktivitet(er) som bidrar
positivt i lokalsamfunnet.
Gruppene er pådrivere for et aktivt friluftsliv i sitt lokalmiljø.
Hver enhet gjennomfører årlig flere aktiviteter fra temaet
samfunnsengasjement i treningsprogrammet.
Nystarting av speidergrupper i områder med stort potensiale for vekst.
Aktiv markedsføring av speiderbevegelsen.
Styrking av eksisterende speidergrupper gjennom vekst i alle ledd.
Forbundets mål for 2005/6 er:
Tropp
Bruk av treningsprogrammet integreres i alle sentrale arrangementer.
Fokusere på treningsprogrammet gjennom Speideren.
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Arbeide for at Speiderbasen stadig kommer med nye ideer.
Måler suksessoppnåelse gjennom årsrapporteringen.
NSF utarbeider en beskrivelse av realkompetanse og sørger dermed for en
statusheving.
NSF tilbyr unge ledere deltagelse på nasjonale og internasjonale
arrangementer (delegater på nordiske konferanser etc).
Revidert ledertrening som fokuserer på unge ledere.
Støtteordning for delegater på roverarrangementer.
Jobbe for speiding som valgfag.
Store arrangementer med mediaoppmerksomhet
Sørge for tips til aktiviteter for denne aldergruppen via nettet.
Suksesshistorier i Speideren.
Alle grupper som øker med minst 10 personer i denne aldersgruppen (13-16)
blir premiert av NSF.
Fokusere på patruljefører medvirkning gjennom Speideren og nettet.
Tilbud om landsleir på Ingelsrud sommeren 2005.
Tilbud om sjøspeiderleir i 2006.
Internasjonal Jamborette i 2006.
Friluftsliv/villmarksliv
Ideer som 71 gr. Nord – Robinson – Fangene på fortet presenteres på nettet
Patruljens uteaktiviteter – hefte som utarbeides
Suksesshistorier i Speideren (gode tips)
Videreutvikling av Speiderbasen.
Tips gjennom treningsprogram, Speideren og nettet.
Måler suksessoppnåelse gjennom årsrapporteringen.
Samfunnsengasjement
Videre programutvikling innenfor samfunnsengasjement
Oppdatere programaktiviteter i Speiderbasen.
Samarbeid med Flyktningerådet
Samfunnsprosjekter for rovere (Svalbard prosjektet)
Eksempler på aktiviteter/arrangementer i Speiderbasen
Speideraksjonen
Presentasjon av aktuelle samfunnsprosjekter gjennom Speideren og nettet
Vekst
Utarbeidelse av hjelpemidler for gjennomføring av strategisk analyse av
kretser
Utarbeidelse av materiell for nystarting av grupper
Revidert ledertrening som gir god ballast for nye ledere
Fokus på å skape best mulige forhold for gruppene gjennom påvirkning av
myndighetene og deres etablering av rammevilkår
Utarbeidelse av markedsføringsmateriell
Øke den gjennomsnittlige speidertiden gjennom fokus på gode, store
arrangementer.
-

Tilsvarende mål for 2005/06 for kretsen:
Ledere/speidere fra alle grupper i kretsen deltar på kretsens
arrangementer.
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-

Alle grupper skal ha en beredskapsplan
Alle grupper setter opp egne mål for 2005/6

Vi gjør forbundets mål for 2005/06 til egne ved å tilpasse dem våre lokale forhold.
Vedtatte 5 hovedsatsningsområder:
- Vekst i alle ledd. Medlemstallet skal styrkes, spesielt i aldersgruppen 13-16 år.
Dette gjøres ved å gi speiderne spennende, utfordrende og nye aktiviteter.
Sertifisering av speiderne til de enkelte båttyper intensiveres. For å oppnå en
målsetting på flere 13-åringer, er det viktig at stifinnerne også får et så godt
tilbud at det ikke blir lekkasjer her. Ved slutten av 2005 skal vi ha min. 20
medlemmer i vandrer, i 2006 minimum 25.
- Gruppen deltar aktivt i vitaminpatruljen. Det oppmuntres også til å etablere
samarbeid med andre grupper og speidere, spesielt for Stifinner/vandrer og
rover.
Minimum 2 samlinger i løpet av året.
- Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen (og Sjøsprut/2-kronen)
intensiveres.
- Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv.
- Markedsføring av speidergruppen.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Gruppen vil delta aktivt i Speidingens Dag med tradisjonelle sjøaktiviteter i Tananger
Havn.
- Gruppen ønsker å stimulere til interesse for kurs både for ledere og speidere.
- Gruppen arbeider aktivt for å skaffe ledere under 26 år.
- Flest mulig skal delta på landsleir fri:05.
- Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner- og vandrertropp.
- Speider- og roverrepresentanter velges til gruppeting der de oppmuntres til å delta.
- Alle enheter legger flest mulig møter utendørs (minimum 50%).
- Det arrangeres årlig friluftsarrangement der foreldre/søsken inviteres.
- Alle enheter deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement.
- Gruppens enheter bruker beredskapsplanen under turer og møter.
- Ledere/speidere deltar på kretsens arrangement
I tillegg til satsningsområdene, skal vi alltid være bevisst at speideren har 5 elementer;
Livskvalitet, Kreativitet, Vennskap, Samfunnsengasjement og Friluftsliv som grunnpilarer
og at vi skal ha noe av hvert av disse elementene med i programmet for å drive fullverdig
speiding. De enkelte enheter har et antall krav som skal gjennomføres under hvert
programmerke. Dette, sammen med fordypningsmerker og prosjekt, kulminerer i
Speidersjefens topputmerkelse. Vi har også utfordringen der hver enkelt speider skal
sette seg et personlig mål og Jeg-er-beredt merket som skal tas av alle speidere med nye
krav for hver enhet.
Medlemstall i gruppen gikk i 2004 opp fra 141 til 164, en oppgang på 23, et flott resultat.
Men vi må ikke glemme at 31 av disse pluss ledere er bevere, så i virkeligheten hadde vi
gått ned dersom vi ikke hadde startet opp med bevere. Noe av dette skyldes også at vi
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har gått ned til 2 flokker. Vi har ingen rekrutteringsproblem for småspeidere; det er
konstant barn på venteliste, men ventelistene har ikke vært så lange som før. Ved
oppstart av beverkolonier gikk vi ut med lapper på skolene. Men det at vi driver god
speiding er kjent i distriktet, nærmiljøet hører og ser oss og ønsker å sende barna til vår
organisasjon da de vet at barna blir tatt godt vare på og at de får et rikt og mangfoldig
tilbud både innen sjø- og landrelaterte aktiviteter. Vårt mål er å holde medlemsmassen
stabil. Vi må tilstrebe å ha nok ledere og kvalifiserte ledere i alle ledd. Dessuten er det
en fordel å ha ledere av begge kjønn i alle enheter. Alle ledere bør være godkjent og ha
avlagt lederløftet, da dette er mer forpliktende. Videre bør lederne gjennomføre NSF’s
grunntrening. Lederne skal også få tilbud om opplæring innen seiling, livredning og
førstehjelp. Er det andre temaer det ønskes mer utdypning innen, kan gjerne gruppen
kjøre interne kurs, eller vi kan be kretsen om å sette opp et kurs for oss eller for kretsen
samlet.
Det er viktig med godt samhold innad i gruppen, oppbakking fra andre ledere, en følelse av
felleskap, at hver og en kan bidra med sitt og at alle trekker lasset i samme retning. Det
kan bidra til at ledere fortsetter i gruppen, også etter at barna har sluttet. Det er viktig
med godt miljø og god takhøyde. Det skal ikke legges for mye prosjektarbeid på den
enkelte, men prosjektgrupper på tvers av enheten er nyttig, både for å lære andre
enheter/ledere å kjenne og også få et mer familiært forhold til gruppen. Å delta på
gruppeting er viktig både for speidere og ledere. Her får man ta del i diskusjoner og
komme med egne meninger samtidig som man hører andre sine argument. I tillegg til å bli
gode speidere, skal vi også lære speiderne etikk.
Vi ønsker å ha et godt tilbud til barn og unge i Tananger, men må erfare at speiding ikke
passer for alle. Speiding har endret seg mye siden det startet i 1907, men grunntanken er
den samme. Oppbygging i patruljesystem, speiderdrakt, speideridealer, friluftsliv og
kunne takle utfordrende situasjoner. Ja, vi har det i dag også. Programmet tilpasses
stadig dagens barn og unge. Det nye treningsprogrammet synes altfor pedagogisk med
lite speidermessig utfordring samt at man finner de samme punkt igjen i alle
aldersgrupper. Er dette en fordel for speider-Norge?
Vi vil tilstrebe å være tilstede og markedsføre gruppen på samlingsdager i Tananger.
Den 4. delte strukturen virker etter sin hensikt og det er også den anbefalte strukturen
som forbundet anbefaler. Både stifinner- og vandrertroppen har egne patruljemøter og
førermøter. Førerpatruljen skal aktivt være med å utforme troppens aktiviteter.
Speideren er den eneste organisasjonen som utvikler ledere, helt fra den første dag i
småspeideren. Det skal være en progresjon fra enhet til enhet. Det er derfor viktig at de
enkelte enheter kjenner programmet for den eldre/yngre aldersgruppe og ikke plukker
for mye av dette programmet. Det kan da bli en årsak til at de slutter da de har gått
gjennom dette en gang før og finner det lite utfordrende. En patruljefører skal føle at
han/hun får oppgaver som han mestrer, men som likevel er utfordrende. Stifinner- og
vandrertroppen må markedsføre og synliggjøre seg i nærmiljøet for å vise at vi er en
organisasjon av både barn og unge. Dette kan gjøres ved å vise seileferdigheter, ved
andre former for friluftsliv og også vår holdning og oppførsel. Etter omleggingen, har vi
nå flere speidere (stifinnere og vandrere) enn småspeidere og bevere. Vi har en utrolig
progresjon med merker/sertifikater og båter i forskjellig størrelse og vanskelighetsgrad.
Speiderne ønsker å dra på turer, både med og uten båter. Denne delen av programmet må
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intensiveres og stifinner- og vandrerpatruljene skal motiveres til å dra på egne
patruljeturer.
Vi ønsker å være den mest attraktive friluftsorganisasjonen i Tananger. Det er et mål vi
har nådd, men som vi stadig må arbeide for å vedlikeholde. Vi har sjøspeiding som
hovedaktivitet, og dette frister. Vi ønsker at speiderne får en naturlig utvikling ved at de
yngste starter med å padle/ro/skåte før de går over til å seile med VG-jollene og gå over
til større fartøy. Troppene får tilbud om minst en ny villmarkspreget friluftsaktivitet
årlig, enten sjø- eller landrelatert. Minimum 50% av møtene skal være utendørs.
Vi skal imidlertid ikke være oss selv nærmest, men tenke lokalt og miljø. Alle enheter
deltar i minimum ett lokalt samfunnsprosjekt og arbeide aktivt for et reint miljø.
Alle lederne i gruppen skal sette opp en plan for egen lederutvikling. Målsettingen er at
samtlige ledere, som et minimum, gjennomgår ledertreningen i sin tid som leder. Det skal
være en tett oppfølging fra gruppeleder og enhetsleder opp mot nye ledere for at de skal
kjenne at de gjør en jobb for gruppen og at de er velkomne i fellesskapet.
Både speidere og rovere velger sine representanter til gruppeting. Disse får skriftlig
innkalling og gruppeting legges opp med hensyn til tidspunkt og agenda som kan tiltrekke
denne aldersgruppen. Gruppen vil også arbeide for at ledere, speider- og
roverrepresentanter deltar på kretsting.
Bruk av treningsprogram i tillegg til sjøaktiviteter med merker og sertifikater for
sjøspeidere sammen med flere utemøter, vil gjøre speidingen mer utfordrende for
lederne og også for speiderne. I beverne kalles patruljene familier, i flokkene kalles
patruljene for lanterner og har sjøen som ramme. I stifinner- og vandrer er også sjøen
rammen omkring arbeidet. Her er oppdelingen i patruljer.
Gruppen er i vitaminpatrulje med 2. Sandnes Sjø. Det oppfordres til tett samarbeid med
Sandnes, spesielt for de eldre årsklasser. Det kan også gis tilbud til samarbeid med andre
grupper enn sjøspeidere i alle aldersgrupper. Dette gjør speidingen mer interessant,
speider møter speider, det utveksles vennskap og erfaringer.
Hvert år er det overgang fra de enkelte enheter. Antall speidere varierer, men vi ønsker
ikke å ha mer enn to kolonier, 2 flokker, 2 stifinnertropper og 1 vandrertropp i
arbeidsperioden 2005/6. Det blir inntak av bevere om høsten og også mulighet for å
begynne i de andre enhetene. Vi legger ikke opp til at speidere ”siger inn” gjennom hele
året. Dette betinger at de tilbudene vi gir speiderne er så gode at vi beholder dem på
sikt. Det er også avhengig av om vi har ledere nok som er villig til å ta et tak. Speiderne
må også oppfordres å dra på patruljeturer. Det nye rappelleringsutstyret er veldig
populært og vil nok bli benyttet mye framover. Ledersituasjonen er en utfordring for oss i
kommende år. Målet er at flest mulig ledere fortsetter og at de følger barna ”oppover”. Vi
skal konsentrere arbeidet med å holde på ungdom i ungdomsskolealder. Ved synliggjøring i
nærmiljøet, viser vi da at vi også er en ungdomsorganisasjon og vi tror at flere vil bli med i
gruppen vår. Det skal være tøfft å være speider! Å rekruttere ungdom direkte fra
ungdomsskolen har ikke vist seg å være vellykket. De mangler den elementære
speiderbiten fra yngre år.
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Det er viktig i arbeidet vårt at vi har gode førerpatruljer. Det skaper, i starten, ekstra
arbeid for lederen, noe han får igjen senere når førerpatruljen fungerer. Det anbefales
at også småspeiderne har egne førerpatruljer med egne møter og turer. Førerpatruljen
skal være en ”gulrot” å strekke seg etter. Speiderne skal få innføring i mer enn de andre,
for deretter selv å kunne gå ut og lære patruljemedlemmene, de skal få egne førerturer,
få delta på førerpatruljekurs og spesielle aktiviteter i krets og forbund og de skal få egne
opplegg som er mer misunnelsesverdige overfor de andre speiderne.
Roverne kan også bruke et eget roverprogram med egne merker. Det er viktig at roverne,
i tillegg til engasjement i RBG, også har egne møter, turer og aktiviteter.
Vi vil også utfordre/oppfordre rovere og de eldste speidere til å bli ledere i
flokk/stifinner. Dette er spennende for de yngre og utfordrende for de eldre.
Foruten at vi har en god lederstab, er det også viktig med god dialog med foreldre. Er en
speider, uten varsel og grunn, borte fra flere møter, skal vi kontakte hjemmet og se om
det er noe vi kan gjøre for å rette på eventuelle misforståelser eller få klarhet i hvorfor
speideren ikke har vært på møtene. Dette gjelder også med ”vanskelige” speidere.
Foreldre kan være en god ressurs og det at vi kjenner dem, gjør det også lettere når vi
skal be om en håndsrekning for eksempel med turer og seilmøter.
Foreldreforeningen består av de enkelte dugnadsansvarlige. De velger sin formann for 2
år. Alle i foreldreforeningen får innkalling til gruppeting og årsmøte, men har ikke
stemmerett. Ledere i gruppen står som prosjektansvarlige for alle gruppens arrangement.
Gruppen skal årlig avholde et friluftsarrangement der vi spesielt inviterer
foreldre/søsken. Dette både for å markedsføre, rekruttere og bli-kjent.
Hvert år deltar gruppen på storleir. Etter en synkende tendens, hadde vi i 2004 en
oppsving med 41 speidere på leir i Scotland. En leir skal være den store utfordringen, det
er den aktiviteten som skal gjøre at speidere som er på ”vippet” til å slutte, fortsetter i
enda ett år. Vi har som målsetning at 80% av potensielle speidere deltar på landsleir
fri:05 på Ingelsrud.
Det er viktig med innspill til Solabladet og Stavanger Aftenblad. Vi må være mest mulig
synlig.

Metoder for å nå målene
A. Oppgaver som allerede er innarbeidet:
a)
Gruppen og enhetene er ansvarlig for å gi tilbud og nye utfordringer til alle
speidere innen friluftsliv, både på sjø og på land, både i nærmiljøet og
eksternt. Det skal være progresjon i arbeidet.
b)
Vi skal følge NSF’s satsningsområder.
c)
Alle enheter bruker treningsprogram og tar fordypningsmerker.
d)
Alle enheter tar sertifikater og sjøspeidermerker.
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e)
f)
g)

Gruppen deltar på leirer arrangert av krets og forbund og tilbyr
utenlandsleir hvert 4. år. Sommerleirene skal vare min. 1 uke.
Gruppen arrangerer minst ett sosialt arrangement årlig for ledere og
tillitsmannsapparatet..
Bruk av eksterne ressurser der vi selv ikke strekker til.

B. Oppgaver, i tillegg til hovedsatsningsområder, som vi skal jobbe videre med
a)
Opplæring innen sjøspeiding intensiveres både for speidere og ledere.
b)
Være kvalitets- og sikkerhetsbevisst i alle ledd og enheter og alle
aktiviteter vi tilbyr speiderne. Alle enheter legger 50% av møtene
utendørs.
c)
Arbeide videre med å utvikle gode førerpatruljer.
d)
Ledere oppfordres å gjennomføre grunntreningen.
e)
Førerpatruljene og speiderne oppfordres å dra på kurs og andre
arrangement i kretsregi der de får opplæring i ledelse og praktisk viten.
f)
Vi skal sette krav til oss selv og til speiderne våre.
g)
Markedsføre gruppen i lokalmiljø og media.
h)
Utnytte ferdigheter til den enkelte leder/rover/speider.
i)
Videreutvikle samarbeidet med 21st Aberdeen, invitere dem med på større
leirer og dra på leirer i Scotland i tillegg til årlige treff for peffer/asser.
j)
Loggbok og sjekkliste brukes for alle typer fartøy – for hytten skal
hyttebok skrives og hytteregler følges.
k)
Forsøke å tiltrekke oss ledere under 26 år.
l)
Minst en tur høst, vinter og vår for alle enheter.
m)
Vekst i alle ledd.
(Opplistingen er ikke prioritert – alle ledd er viktige for å nå målet som er god
speiding for den enkelte og en utviklende og god ledertid for den enkelte leder.)

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. Det er derfor viktig at vi tilstreber å
få foreldre inn som tillitsvalgte i de enkelte ledd. Ved behov skal alle ledere delta på en
rotasjonsordning med stifinneraspirantene. Dette gjør at det blir mindre behov for antall
ledere, samtidig som den enkelte leder får et innblikk i arbeidet i annen enhet og at
speiderne skal få et forhold til flere ledere. I tillegg har vi vandrere/rovere som vi kan be om
å instruere eller hjelpe til på seilmøter. 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 kan med fordel inviteres til instruksjon fra utenforstående/RBG i
fag der vi selv ikke helt strekker til. Det er en utfordring 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
drar på sommerleir med troppene. Dette gjelder ikke bare de ”populære” leirene. Et stadig
inntak av ledere inn i bever og flokk er veldig viktig.
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Ledere skal ikke utkalles til dugnadsarbeid. Imidlertid er alle med i en arbeidsfordelingsplan
der alle gruppens aktiviteter er opplistet og lederne, på tvers av enheter, danner
prosjektgrupper for å gjennomføre aktiviteten. Ledere deltar på lik linje med andre foreldre
på lynutlodninger, med gevinst på basar og baking av kaker til arrangement.
Hvert år er det ledere som slutter, primært for at barna har sluttet i speideren. Ledere med
speiderbakgrunn er en fordel, men alt kan læres, og er ikke en forutsetning for å kunne bli en
god leder. 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. Det er ønskelig med
ledere av begge kjønn i alle enheter.
Bevere
Disse er fullstendig voksenstyrt, men for å få en viss demokrati, kan både foreldre og bevere
høres. Vi vil fortsette med 2 beverkolonier med inntak v/innbydelse i form av lapper til 1. og
2. klassinger på skolene. Beverne har blå genser med gruppe- og bevermerke. Som
grunnleggende har de Bever-eventyret. De har ikke fordypningsmerker men programmerker
og Jeg-er-beredt og Utfordringen. Møtene legges mest mulig utendørs med trening i
kanopadling og roing i sesongen. En tett oppfølging opp mot familien er viktig. Min. 4 ledere
(både mannlige og kvinnelige) i hver koloni er et minimum.
Småspeidere
Småspeidere er 3. og 4. klassinger. Disse blir rekruttert fra beverkoloniene, men det er også
mulighet å begynne direkte inn i småspeideren om høsten. Småspeiderne er voksenstyrt, men
også disse skal få en følelse av ledelse og medbestemmelse. Dette er en del av intensjonen i
speiderarbeidet. Jevnlige møter med peffer/asser kan bidra til at de eldste småspeiderne
blir i flokken til de blir stifinnere.
Programmet følger NSF’s retningslinjer med de 5 program-elementene i tillegg til sjøprogram
(ro- og jollesertifikat). Som et minimum bør det være 3-4 ledere i hver flokk.
Stifinnere
Stifinnerne er i mindre grad voksenstyrt. Det er faste peffmøter der de lærer nye ting, der
møter/turer blir diskutert, de har sosialt samvær med troppsleder og de skal få egne
førerturer. Patruljene skal sterkt oppfordres å dra på egne turer. Her er det viktig at det er
en voksenkontakt som kan nåes pr. telefon. Alle peffer skal få tilbud om peffkurs og
førerpatruljekurs i kretsregi. Vi har 2 stifinnertropper. Dette vil vi fortsette med i 2005-06.
Stifinneraspirantene går i egen patrulje fra høst til vinter der de gjennomgår stifinnernes
krav til Jeg-er-beredt samtidig som de tar Jungmannsmerket.
Stifinnerne følger programmerkene for denne aldersgruppe og det legges opp til at de skal
kunne oppnå speidersjefens topputmerkelse. I tillegg skal de fullføre Jungmanns- og
motormannmerket og –sertifikat og krydre arbeidet med fordypningsmerker, både speiderog patruljemerker og ha mange kjekke turer. Vinner av seniortroppens høstkonkurranse er
bannerpatrulje. Vi tar inn både aspiranter og stifinnere om høsten.
Vandrere
Vandrer-troppen skal satse på sjøspeidersertifikater og –merker, tropps- og
førerpatruljearbeidet. Målsetningen er å gjennomføre vandrer-biten av programmerker i
løpet av de 3 årene de er vandrere. Vandrer-patruljene skal være lite voksenstyrt. Speiderne
i vandrerne vil få tilbud om NSF og kretsarraangement, kurs og turer i tillegg til egne,
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utfordrende opplegg både for egen tropp, i NSF- og kretsregi og i samarbeid med 2. Sandnes
Sjø. Dette er den aldersgruppen både NSF og gruppen intensiverer arbeidet rundt.
Tilbudene innen troppen skal være kvalitativt gode og utfordrene og speiderne skal selv være
med å sette rammer for arbeidet. I tillegg til seilopplæring, både praktisk og teoretisk, skal
det satses på andre nyttige og lærerike aktiviteter. Vandrerne skal kunne benyttes som
instruktører for stifinner- og småspeidere. Vandrerne velger representanter til gruppe- og
kretsting. Vinner av vandrernes høstkonkurranse er flaggpatrulje.
Roverne
Roverne defineres som voksne. Ved å vise at de kan ta ansvar for seg selv og utstyret, vil de
kunne få tildelt nye, krevende og utfordrende oppgaver innen gruppen. De er helt selvstyrt
med selvvalgt leder. Hvis dette ikke fungerer, skal en voksen leder kunne gå inn og hjelpe dem
i overgangen. Roverne skal være en ressurs for gruppen og delta i drift/vedlikehold av
Makrellen. Det er et siktemål å kunne benytte de som ønsker det som fremtidige ledere i
gruppen. Rovere som ønsker det, kan bli medlem av RBG, men dette skal ikke være det eneste
tilbudet til rovere i 1. Tananger Sjø. Roverne tilknyttet RBG har et overordnet oppsyn med
førstehjelpsskrin i hytta på Horve. Rovere som har permisjon i f.m. skole og militæret, vil få
tilsendt Havsprut og annen informasjon om gruppen. I 2005 vil vi få 6 rovere som vi håper vi
kan gi gode tilbud til å fortsette i gruppen. Roverne velger representanter til gruppe- og
kretsting ting etter NSF’s retningslinjer.
Medlemstall og enheter
Medlemstallet bør ligge på rundt 150-175, men kan økes dersom forholdene legges til rette.
Antall kolonier:
2
Antall flokker:
2
Antall stifinnertropper
2
Antall vandrertropper
1
Antall roverlag
1

Båtmateriell
Vi vil fortsatt strebe etter å ha båtmateriell som passer for enhver aldersgruppe/-enhet.
Årsmøtet er øverste myndighet vedrørende bruk og nyinnkjøp av utstyr og materiell.
Båtansvarlig for de ulike farkostene sørger for at vedlikehold blir utført og innkaller til
dugnader i samråd med gruppeleder som fører oversikt over hvem som til enhver tid har
utført dugnad. Ved innkalling skal foreldrenes prioriteringsliste på dugnadsskjema følges.
VG-jollene og Optimisten vil hovedsakelig være forbeholdt småspeiderne og stifinnerne. Det
må gjennomføres vedlikehold/kontroll av disse 2 ganger i året. Loggbok skal føres for hver
gang båtene brukes.
1-kronen (2 stk) skal benyttes av stifinnerne, men også vandrerne kan benytte disse.
Stifinnerne skal få en forsmak på 2-kronen, mens den i hovedsak skal benyttes i vandrernes
opplæring og sertifikater. Båtene skal høytrykkspyles hvert år. Det vil bli kjøpt inn
håndtraller til båtene. Båtene vil fortløpene bli evaluert for å se hva/hvem de er best egnet
for. Dette gjelder både for ledere og speidere. Det er viktig at ledere i aktuelle enheter er
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trygge med enhetens båt-opplærings-tilbud. Stifinnerne skal være med på dugnad av jollene
og 1-kronen.
Sjøsprut skal være prioritert vandrertropp, men også stifinnere og aspiranter skal få turer
med båten og en innføring i å seile båten og behandle utstyret. Båten er i god stand.
Vandrerne skal få delta på dugnad på 2-kronen og Sjøsprut.
Zodiaken skal benyttes som følgebåt til Makrellen når det er behov.
Pioneeren er pick-up båt og skal benyttes til opplæring i roing og motorbruk/-opplæring for
de eldste småspeiderne og stifinnerne.
Kanoene skal kunne brukes for alle aldersgruppene og de grønne vil ligge i naustet i
sommerhalvåret. Disse kan gjerne brukes som et supplement til vanlige møter og det bør
intensiveres bruk av alle kanoer på turer. Kanoene og VG-jollene leies ut til
interesseorganisasjoner og til ungdomsskolen. Utbedringer blir gjort etter behov.
Makrellen skal være rovernes ansvarsområde, men Makrellen-utvalget har avgjørende
myndighet og styrer alle dugnader m.m. Det er det viktig at alle medlemmer får et
eierforhold til båten. Alle speidere skal føle at Makrellen tilhører hele gruppen. Se egen
rapport om Makrellen.

Makrellen Handlingsplan 2005
For den kommende periode er det planlagt å få sjekket ut gjenstående poster på statuslisten
med prioritering av de postene som gjør at fartøyet kan settes i forsvarlig drift.
Førsteprioritet for vinteren mot våren er å få rigget til nytt stativ til opplagspresenning,
samt få bestilt ny presenning. Det vil i perioden også være nødvendig å få vurdert alternativ
fortøyningsplass og arrangement for Makrellen. Det er inngått avtale med Kystkulturen om
fortøyning av Makrellen på foreningens område.
Undertegnede vil rette en hjertelig takk til Makrellen-utvalget med faste dugnadsmedlemmer
samt øvrige bidragsytere og sponsorer som har sørget for at skuta igjen har blitt et positivt
skue i Tananger Havn.

STATUS FREMDRIFT OG GJENSTÅENDE ARBEID
Nedenfor er en oppsummering av oppgraderingsarbeid som er utført på S/S Makrellen inklusiv
gjenstående poster pr 31.12.2004.

Skrog over vann
-

Skifte av diverse bordganger og råteskader (1998-2002)
Skiftet forstevn fra vannlinje og opp (2002)
Reparasjon av langsgående stringere(1999)
Rengjøring og impregnering av skutesider innvending og utvendig (1996 – 2003)
Grunnet og malt skutesider
Fjernet råte, luset og plugget hull og skader
Etterbehandling av nye bord i skrogside

Skrog under vann
-

Skiftet 10 spant 1996
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-

Montert nytt kjølsvin 1996
Etterspikring av hud 1996 og 2002
Utskifting av gjennomganger 2002
Driving og etterspikring 2002
Fullstending rengjøring av bunn og vannganger mellom spant (1996-2003)’
Impregnering av bunn (2003)
Ny ballast i bly (anskaffet, bæres ombord før og etter rigging)

Innredning
- Nye bjelker for dørk
- Ny dørk
- Nye køyer
- Ny motorkasse
- Nye skott
- Overflatebehandling av underside dekk
- Nytt elektrisk opplegg for motor
- Nye trapper og leidere
- Nytt toalett
- Salongbord
- Køyer
Gjenstår:
- Madrasser til køyer
- Byssearrangement

Rigg og seil
-

Komplett nye master hoved og mesan med alle beslag
Ny stående rigg (tilbud på master og rigg fra 1996 komplett kr 140.000,-)
Nye seil i moderne seilmateriale; mesan, storseil, toppseil, fokk, klyver og jager
Nye røstjern
Nye mastefisker og beslag
Ny innfesting av røstjern med 20 mm rustfire bolter og stålbeslag på innside
Ny løpende rigg
Nye beslag for gjennomføring i dekk og mastefisker
Nytt baugbeslag
Nye rundholt, master, bommer gafler
Nye beslag til samtlige master
Innført beslag/ramme for overføring og fordeling av krefter fra rigg til skrog til mastefot
Etablert arrangement med løygang for storseil
Ny båtmannsstol
Montert baugbeslag for klyverbom og fokkestag
Diverse forberedelser av rigg før rigging
Rigge stormast og mesan på fartøyet
Diverse beslag for løpende rigg

Dekk
-

Utskifting av all råte trevirke
Fullstendig utskifting av store deler av dekket pga blending av tidligere luker og nytt arrangement
Oppfresing av samtlige nater og legging av ny natemasse mellom dekksbod
Nedsliping av dekk og etterbehandling med grunning og toppstrøk Coelan spesiallakk
Komplett 3 nye overbygg fra grunn med forbedret sammenføyningsmetode
Demontert rekke, overhaling oge reparasjon av eikerekke, skiftet samtlige bolter til rustfritt stål.
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- Ny fuging av gjennomganger i dekk
- Ny skansekledning
- Fortøyningsfester oppgradert med gjennomgående rustfrie bolter
- Nye rustfrie rekkestøtter gjennomgående i rustfritt beslag i rekke
- Ny rekkewire
- Skiftet all råte på dekksbjelker, enkelte skiftet helt ut med nye
- Ny gjennomgående pullert på fordekk forankring i spant
- Nytt arangement for klyverbom
- Beslag på skuteside og stevn v/vannlinje samt krybbe for klyverbom
Gjenstår:
- Tralleverk i styrebrønn
- Dekksventiler
- Montering av halegattbeslag (kluss) gjennom skansekledning og fortøyningsfester

Overbygg
- Nye overbygg med forbedret sammenføyning
- Nye luker med forsterket feste og innbruddssikring av hengsler
- Ny skylight
- Ny selvlensende styrebrønn
Gjenstår:
- Vinduer samt låse og lufteanordning for luker

Teknisk
- Nye lensepumper
- Nye batterier
- Nye ledninger
- Ny instrumentering
- Ny navigator
- Nye redningsvester
- Ny motorkasse
- Ny rustfri 350 liter dieseltank
- Ny rustfri 350 liiter vanntank
- Nytt elektrisk opplegg for motor
- Ny dynamo
- Automatisk batterilader landstrøm
- Nytt opplegg for landstøm
- Overhalt start
- Overhalt motor
- Nytt anker og arrangement for elektrisk ankerwinch
- Nytt fordelingspanel og lamper
- Nye brannslukkingsapparat
- 2 stk nye 8 manns redningsflåter
- Nye nødbluss
- Ny nødpeilesender
Gjenstår:
- Ny Logg, ekkolodd og vindmåler
- Montere lanterner og dekkslys
- Nytt kombinert varmeapparat og kokeapparat basert på diesel
- Lufttilførsel til motorkasse
- Mekanisk ventilasjon av rom
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Styresystem
-

Nytt ror med rorkult kontroll fra selvlensende styrecockpit
Motor kontroll montert i styrebrønn

Verktøy
Alt verktøy er innelåst i separat 6 ft container med forsikringsgodkjente låser

Generelt
Under oppgraderingsarbeidet er det konsekvent benyttet rustfrie skruer og bolter samt vannfast lim
og marin fugemasse i sammenføyninger
Stavanger 14.01.2005
Bjørn T. Thorsen

Horvehytta
Hytta og området rundt betraktes som ferdigstilt, men det er stadig vedlikeholdsarbeid som
må utføres. For perioden må det sørges for skikkelig avløp i vask på kjøkken, fikse lys på
toalett og lampetter på soverom, gardin på toalett, felling av trær for å få inn mer lys, felling
av stort furutre ved hytte og reparere hengsler på dør til kjeller. Det er også småting som
ventiler og stikk-kontakter som må sjekkes. Flekkmaling bør også gjennomføres. Innvendig
bør en sofa repareres/utskiftes og el.ledninger festes.
Hyttereglement skal alltid følges, fylles ut og returneres gruppeleder etter tur.
Hytta skal alltid forlates i rengjort og rydding stand. Hytta leies ikke ut til andre og skal
være gratis for egne medlemmer.
Det skal alltid være en voksen som er ansvarlig og ser til at hytta og området forlates i
tilfredsstillende stand, boss og mat tas med tilbake og alt skal vaskes.
Hyttekomiteen har ansvar for og organiserer vedlikeholdet ved en årlig dugnad.
Innkalling til generell dugnad skjer gjennom gruppelederen som fører dugnadslogg. Planer
vedrørende hytta skal godkjennes av gruppeting/styre. Foreldre som ønsker å benytte hytta,
kan gjøre dette gratis samtidig som de da utfører litt vedlikehold, som en liten betaling.
Ledere kan benytte hytta gratis til enhver tid.
Materiell for landspeiding
Lederne i hver enhet sørger for at telt og utstyr som er blitt brukt, blir ettersett og satt i
fullgod stand etter hver tur. Etter turer/leirer skal de deltagende lederne/speiderne sørge
for at telt tørkes, pakkes og lagres på en forsvarlig måte og slik at det er lett å ta dem fram
igjen. Teltene skal til enhver tid være hele, rene, tørre og fullgodt impregnert. Ved
supplement av telt, vil det bli vurdert å kjøpe lavo med innertelt og bunn. Alle telt skal
merkes med gruppenavn. Speiderne må få et eierforhold til teltene for å unngå uvøren bruk.
Utstyr til patruljekassene skal suppleres etter hvert som behovet melder seg. Hver patrulje i
tropp og roverlag bør ha sin egen kasse med utstyr. Alt utstyr lagres tilgjengelig. Tomme
kasser lagres i Nilsenhuset.
NB! Intet utstyr må lånes ut uten tillatelse fra gruppeleder eller styret.
Speiderbygninger
Møtelokalet i det gamle speiderhuset (Bedehuset) vil bli benyttet til speidermøter som før.
Hovedsakelig for bevere, småspeidere, stifinnere, aspiranter, men også for vandrertroppen
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til troppsmøter. Nilsen-huset brukes til bevere, stifinner- og vandrer-patruljemøter og
rovermøter og ellers til annen passende møtevirksomhet. Vask av Nilsen-husets lokaler vil bli
foretatt av vandrer- og roverforeldre. I speiderhuset vil foreldre til stifinnere stå for
vasken. Roverne vasker og rydder eget rom.
Speiderhuset
-toalettet bør modifiseres
-huset bør høytrykkspyles på utsiden (males/flikkes)
-snarveien som går ned mellom husene ned til naustet skulle ha blitt spadd opp og grust opp
-gjerdene skulle ha fått seg en overhaling og buskene trimmet
-snakket med kommunen og fått telefonstolpe for å lage ferdig kant rundt bedet
(kjøkkensiden)
-legge ned noen heller rundt flaggstangen

Nilsenhuset
- Vindusrammer på utsiden må skrapes og grunnes/males, dette gjelder også frontpartiet ved
terrasse 1etg
- ta en utvendig sjekk om alle beslag/takrenner er inntakte og avløp åpne
-sjekke brannalarmer/ brannslukningsapparat.
-innvendig sjekk teknisk elektrisk/avløp/gnagere ! (kommunen sitt ansvar ?)
Kommunen utfører klipp av plen utfor Nilsenhuset. Det vil ikke bli isådd gress utfor naustet.
Brannstige og brannalarm som var montert på bussgarasjen er tatt ned og oppbevares av
Gunnar Jåsund. Utearealene skal se mest mulig ryddig ut. Det foretas årlig ryddedugnad i
speiderlokalene av ledere/foreldre. Kommunen har i budsjettet vedtatt å selge bussgarasjen
m/tomt. Vi har bedt kommunen om å skaffe egnede lokaler til lagring av utstyr, båter, kanoer
og arbeidsrom for Makrellen. VG-joller, 1-kronen, 2-kronen og utstyr til disse samt puter til
Sjøsprut lagres i naustet.
Naustet og det flotte opparbeidede området utfor, kan også benyttes til møtevirksomhet.
Kommunen eier grunnen, men vi er eiere av naustet. Det vil bli montert en anordning for
sjøsetting av båter inkl. traller.
Det skal alltid være ryddig i og rundt naustet. Naustet vil bli høytrykkspylt og malt. Enkelte
panner på tak må sjekkes opp. Dør til lager trenges å listes ut- og innvendig. Det skal
monteres knagger innvendig for å holde det mer ryddig. Ytterst på byggen er det noen
steiner som må støpes fast og en stor stein er falt i sjøen. Vi har bedt kommunen, som er eier
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av området, sørge for å få opp steinen, fylle i småstein, klippe gress i sommerhalvåret og
montere fendere på utsiden.
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 og gevinst til basar, kaker til arrangement.
Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
I forbindelse med Endret arbeidsform i kretsen, har gruppen inngått et samarbeid med 2.
Sandnes Sjø. Samarbeidet er tosidig og skal være til gjensidig glede og hjelp både på turer
og med utstyr. Det har også vært samarbeid med 1. Sola og vandrerne der. Det er viktig å ha
samarbeidspartnere for å øke trivselen både blant ledere og speidere og for å tilføre og
kunne gi tips og råd og også få nye innfallsvinkler på arbeidet vårt. Vi har også en ressurs i Xklubben, kontaktperson er Helge Frafjord.
Vi ønsker et fortsatt samarbeid med 2. Tananger KFUM/K og 1. Sola speidergruppe i
forbindelse med feiring av St. Georgsdag og fakkeltog. Det er også ønskelig at flere grupper
blir med på disse markeringene. Kontakt med kirke/menighet i Tananger opprettholdes. Et
godt samarbeid med Kystkulturen i Tananger ønskes fortsatt.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund. I 2005 er det
landsleir fri:05 på Ingelsrud dit vi drar sammen med vennskapsgruppen vår, 21st Aberdeen.
Målsettingen er en deltagelse med 30 av våre medlemmer til denne leiren. I 2006 er det
sjøspeider landsleir i Ryfylke. Vi vil delta på Furenesdagene 2005 med bevere og speidere på
kretsbannerkonkurranse og Bevernes Dag.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai, Kystkulturens Åpen Dag og Tanangerdagene, vil vi
fremdeles satse på. Basar og høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år.
Hver høst arrangerer gruppen et marked til inntekt for et veldedig formål, fortrinnsvis TVaksjonen.
Gruppen arrangerer årsfest i oktober/november med bl.a. opptagelse av nye bevere, vimpler,
offentliggjøring av trekningsliste høstutlodning og underholdning. De fleste arrangement gir
et økonomisk overskudd til gruppen.
Gruppen vil arbeide for at speiderne viser igjen og representerer oss i lokalmiljøet på en
speidermessig, fin måte.
Gruppen vil delta i kretsarrangement der det er naturlig.
Vi vil stimulere speidere, rovere og ledere til å delta på kretsarrangement og kretsting og
påta seg verv for kretsen.
Økonomi
Vi har forvaltet økonomien vår godt. Ved tilskudd fra kommunen, gaver, legater og egne
dugnadsarbeider får vi nok til driften. Det vil fremdeles bli store uttellinger i forbindelse
med Makrellen og vedlikehold av andre båter. I tillegg har vi den daglige drift og uforutsatte
ting som kan dukke opp. Alle ledere må i kommende periode tilstrebe å følge oppsatt
budsjett-tall. Alle arrangement og turer skal bære seg økonomisk (min 10% overskudd). Vi vil
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derfor fortsatt gjennomføre våre inntektsgivende virksomheter slik som salg av diverse
under 17. mai og Tanangerdager, basar, høstutlodning, årsfest og dugnader.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnadene, fremkalling,
filmer og utsendelse og går omtrent i 0. Vi har god goodwill i distriktet for annonser til
Havsprut.
Foreldreklubben driver lynutlodning og kosekvelder. En kosekveld innebærer visning av
tegnefilm, bingo og leker. Dette er det bever- og flokklederne som står for. På februarkosekveld arrangeres det karneval. Vi vil gå inn i en diskusjon om kosekveldenes innhold med
mer aktivitet for speiderne, da det deltar færre på disse nå. Foreldreklubbens medlemmer
står for lapper, popcorn, pølser, pizza og brus samt salg av disse varene. Overskuddet går
direkte til småspeiderne ved at samtlige får speiderboka ved overgang til stifinner, og skulle
det være større overskudd, går dette i sin helhet til småspeidernes beste.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med kommunen, både økonomisk og med hensyn til
lager- og møterom. Vi er videre avhengig av næringslivet når vi skal ut og få gevinster til
høstutlodningen. Det er derfor viktig at gruppen framstår 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 en klarformålsparagraf.
Tananger, 24.01.04
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Lovise Mæland
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Regnskapssammendrag

Gruppen
Fartøy
Tropper
Flokker
Roverlag
Hytter
Speiderhus/garasje
Bevere
Balanse
Total

Bankkonto
Høyrente

Kapitalkonto
Balanse
Diff

2004
253 314,08 391 853,61
304 878,45 131 623,00
63 961,60
45 741,50
22 540,70
15 109,50
80,00
5 964,30
380,00
4 260,98
2 000,00
69 052,57
655 380,11 655 380,18

2003
181 365,93 244 111,46
264 488,40 63 490,00
43 422,01 30 805,00
23 435,78
7 250,00
5 739,00
172 795,66
518 451,12 518 452,12

39 359,35
1 122,20
40 481,55

48 381,75
60 823,20
109 204,95

109 204,95
-69 052,57
40 152,38
329,17

282 000,61
-172 795,66
109 204,95
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GRUPPEN

2004
UT

2003
INN

UT

INN
1
3
8
0
9
,
0
0

101 Kontingenter

0,00

22 725,00

0,00

102 Gaver/støtte

0,00

16 958,00

0,00

41 851,00

103 Utlodninger

0,00

60 000,00

0,00

0,00

104 Dugnads inntekter

0,00

0,00

0,00

0,00

105 Diverse salg

0,00

7 525,00

0,00

6 520,00

88 252,50

63 571,68

61 581,50

106 Overførsel/tilbakeførsler

42 642,54

*)

Tilskudd kommunen
107a Drift av eget anlegg

0,00

60 713,91

0,00

14 280,00

107bUtstyr

0,00

0,00

0,00

35 000,00

107c Kurs

0,00

13 000,00

0,00

0,00

- Tilskudd havneanlegg

0,00

108 Renteinntekter

0,00

73,00

0,00

4 459,00

110 Inntekter arrangement

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Utbytte speidersport

0,00

3 304,07

0,00

2 693,96

118 Salg utstyr

0,00

0,00

0,00

0,00

10 853,00

0,00

7 915,00

0,00

5 242,90

0,00

3 384,90

0,00

153 Utg. ifbm. Utlodning

0,00

0,00

0,00

0,00

154 Utg. ifbm. Dugnad

0,00

0,00

0,00

0,00

1 164,50

0,00

8 487,80

0,00

536,00

0,00

584,00

0,00

67 853,10

96 262,50

46 215,88

60 311,50

161 Naust

2 761,39

0,00

2 495,25

432,50

162 Bussgarasje

2 642,75

0,00

0,00

0,00

163 Telt

4 998,00

0,00

7 267,00

0,00

164 Leir

34 534,97

22 719,63

2 264,00

0,00

1 771,00

0,00

171 Div. utstyr gruppen

39 563,78

0,00

12 127,97

0,00

180 Kurs/seminar

18 969,69

320,00

11 408,17

0,00

182 Forsikring

4 558,66

0,00

4 161,25

0,00

183 Porto/telefon/adm.

4 402,80

0,00

7 706,03

3 173,00

184 Overføring Havsprut

4 725,00

0,00

4 270,00

0,00

185Erstattning

5 601,00

0,00

253 314,08

391 853,61

181 365,93

244 111,46

151 Kontingent ledere
152 Gaver/blomster

155 Innkjøp ifbm salg
158 Renteutg. - gebyrer
160 Utgifter arrangementer

170 Vedlikeh. Utstyr gruppen

Totalt Gruppen

Kr. 50000 er overførsel fra basar-konto til gruppekonto
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Fartøy 200
Inntekter:
201Makrellen
202Sjøsprut
2032- kroner
204Joller/pioneer/zodiac/optimist
205Kano
206Diverse inntekter
Utgifter:
210Makrellen vedlikeh.
211Makrellen - utstyr
220Sjøsprut - vedlikeh.
221Sjsprit - utstyr
2302- kronen - vedlikeh.
2312.kronen- utstyr
240Joller - vedlikeh.
241Joller - utstyr
250Kanoer/tilhenger vedlikeh.
260Slipputgifter
261Forsikring
262Radioutgifter
263Havneavgifter
264Diverse
Total

2004
UT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2003
INN
UT
INN
100500,00
0,00 50 000,00
0,00
0,00
8 990,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

166 662,31
0,00
62 279,60
0,00
3 028,00
0,00
0,00
0,00
4 120,50
0,00
1 817,00
0,00
5 391,50
0,00
42 389,19
0,00
1 964,70
0,00
0,00
0,00
11 579,65
0,00
400,00
0,00
2 946,00
1 123,00
2 300,00
0,00
304 878,45 131 623,00

238 490,52
0,00
1 891,15
0,00
1 856,55
0,00
1 475,68
1 181,00
80,00
0,00
10 994,00
780,00
2 789,00
950,50
264 488,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 490,00
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Tropper 300

2004
UT

Inntekter:
301Turkontingent
302Div. inntekter
Utgifter:
351Tur-utgifter
352Merker
354Utstyr
356Bevertning
358Diverse
Totalt

2003
INN

0,00
0,00

44 441,50
0,00

45 927,50
9 328,15
5 659,95
1 709,00
1 337,00
63 961,60

0,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
45 741,50

UT

INN
29 835,00
0,00

21 916,50
10 859,01
4 588,20
348,30
5 710,00
43 422,01

0,00
20,00
950,00
0,00
0,00
30 805,00
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Flokkene 400
Ut

2004
Inn

Ut

2003
Inn

Inntekter:
Turkontingent
0,00 15 109,50
0,00
Påmelding/nye småspeidere
0,00
0,00
0,00
Utgifter:
Tur-utgifter
12 824,50
0,00 9 845,00
Merker
8 352,00
0,00 9 372,68
Utstyr
849,50
0,00 3 769,20
Bevertning
168,20
0,00
36,80
Premiering
346,50
0,00
110,00
Diverse
0,00
0,00
302,10
Totalt
22 540,70 15 109,50 23 435,78

7 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 250,00
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Roverlag 500
UT
Inntekter:
501Turkontingent
502Dugnader
512Diverse
Utgifter:
551Turer
552Merker
553Kurs/Seminar
554Utstyr
562Diverse
Totalt

2004
INN

UT

2003
INN

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Hytte 600

2004
UT

Inntekter:
601Utleie
612Diverse
Utgifter:
651Vedlikehold
652Utstyr
653Forsikring
654Strøm/varme/Kom.avg.
655Diverse
Totalt hytte

2003
INN

UT

INN

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 541,50
0,00
1 859,30
1 522,50
1 041,00
5 964,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

446,00
207,00
1 754,50
2 339,50
992,00
5 739,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Speiderhus/Garasje 700

2004
INN

Inntekter:
701Div inntekter
Utgifter:
751Vedlikehold
752Utstyr
753Diverse

2003
UT

INN

UT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
380,00
380,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Bevere 900
Ut
Inntekter:
901Div inntekter
Utgifter:
951Turutgifter
952Merker
953Utstyr
954Diverse
Totalt

2004
Inn
0,00

2 000,00

0,00
3 587,48
673,50
0,00
4 260,98

0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
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REGNSKAPSSAMMENDRAG FOR HAVSPRUT 2004
___________________________________________________________________________

Saldo pr. 01.01.04
Annonser
Kontingent
Renter
Film/ fremkalling
Trykking, Havsprut
Porto/ konvolutter
Omkostninger bank
Balanse

kr 53.395,94
kr 24.800,00
kr 4.725,00
kr
66,00
kr 2.051,50
“ 24.250,93
“ 3.047,60
“
24,00
_________________________________
kr 82.986,94
kr 29.374,03
kr 53.612,91
_________________________________
kr 82.986,94
kr 82.986,94
__________________________________

Saldo pr. 31.12.04

kr 53.612,91
=============
___________________________________________________________________________
Nina Ellingsen
kasserer
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Regnskapssammendrag for foreldreklubben 2004
Beholdning pr. 1.1.04
Bank
Kasse
Lynutlodning
Speiderbøker
Kosekvelder

kr. 250,69
kr. 937,50
kr. 4323,-

Kr. 5511,19
Balanse

kr. 2733,kr. 2778,19

Kr. 5511,19
Saldo pr. 31.12.04

kr. 2657,kr. 76,-

kr. 5511,19

kr. 2778,19

Linn Endresen
Kasserer

64

BUDSJETT 2005
Budsjett 2005
INN
UT
22000 11000
10000 10000
30000
0
7000
0
55000
0
6000
0
0
0
20000
0
3000
0
0 4500
0 15000
0 5000
2000 5000
0 25000
0 30000
0 13000
0 6000
0 2000
40000 100000
0 20000
0
7000
0 10000
0 20000
0 2000
0 8000
0 10000

GRUPPEN
Kontingenter
Gaver
Utlodning
Salg
Kom. tilskudd
Tilskudd kurs
Renteinntekter
Arrangementer
Utbytte speidersport
Overført Havsprut
Kurs/seminar
Forsikring
Administrasjon
Utstyr/vedlikehold
Naust/brygge
Forsikring fartøy
Drivstoff/diverse
Radio/havneavgift
Vedlikehold Makrellen
Vedlikehold båter/kjøp
Sponsormidler
Beverkoloni
Flokker
Tropper
Rovere
Hytte
Sommerleir
Diverse (forsikring)
Overføringer/tilbakef.
Balanse
108500
Totalt
303500 303500

Regnskap 2004
INN
UT
22700
10800
16900
5200
60000
0
7500
1100
60700
0
13000
0
0
500
96200
67800
3300
0
0
4700
300
18900
0
4600
0
4400
0
49400
0
2700
0
11500
0
2300
1100
3300
100500
228900
30000
58700
0
0
2000
4200
15100
22500
45700
63900
0
0
0
6000
22700
34500
5600
88200
42600
68200
654100
654100

Budsjett 2004
INN
UT
14000
8000
11000
4000
60000
0
5000
0
50000
0
16000
0
2500
500
30000
0
3000
0
0
4500
0
20000
0
4500
3000
8000
0
10000
0
30000
0
12000
0
0
0
3700
0
150000
0
10000
0
0
0
0
15000
0
25000
0
2000
0
5000
0
0

117700
312200

312200
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Forslag til årsmøte
1.
2.
3.

Innkjøp av egnede telt til bevere.
Sjøsettingsarrangement ved naustet prosjekteres og gjennomføres i 2005.
Parkeringsplass til Horve-hytta opparbeides

66

