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-

-

-
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Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring å delta på kurs.
Kvalitet i alle ledd. Gjennom kvalitet og trivsel i speideren skal vi sikre
at medlemstallet stabiliseres og at aldersgruppen 13-16 år styrkes.
Dette er spesielt viktig i overgang stifinner-vandrer. Spesielle tiltak
overfor 7-klassingene.
Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen (og Sjøsprut/2kronen) intensiveres. Enhetenes program tilpasses sjøbiten.
Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for
friluftsliv til lands og til vanns.Min. 50% av aktivitetene skal være
utendørs.
Være miljøbevisste – kildesortering.
Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både på nett og i
media.

Årsrapport for 2007
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 33. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 12. februar 2007
med 16 frammøtte representanter, derav ledere og tillitsvalgte. Årsmøtet behandlet
årsrapporter, regnskap og budsjett. Ingen innkomne saker ble behandlet på årsmøtet.
Resultat av satsningsområder for 2007:
Leder-kompetanse økes ved å delta på kurs.
Sissel Skoge og Jan Line har gjennomført Trekløver Gilwell. Ellers har det vært noen
som har deltatt på kurs, men vi skulle gjerne sett at flere deltok. NSF sier at innen 2 år
etter at man har startet som leder, skal man ha gjennomført grunntrening!
Kvalitet – øke medlemstallet – styrke aldersgruppen 13-16 og overgang stifinnervandrer.
Et punkt som vi har oppnådd, men som vi stadig må opprettholde, men det er behov for
flere ledere blant vandrerne og delvis også i stifinner. Vi må ta ha eget aspirant-møtekurs for 5. klassingene.
Etablere samarbeid med andre grupper: Vi har samarbeid med 2. Sandnes Sjø, Hinna,
1. Sola, 2. Tananger KFUM/K, Tasta og 21st Aberdeen.
Sertifisering av skippere intensiveres. Vi har fått flere skippere i 2007.
Alle speidere skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv. Vi er gode på turer
og uteaktiviteter.
Markedsøring av speidergruppen. Vi har fått god dekning i Sola-bladet i år. Havsprut
ble kåret til landets beste speideravis.
Året 2007 har igjen 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 veldig godt,
spesielt gledelig har det vært at gruppen har hatt Makrellen tilbake og at alle enheter har
hatt en eller flere turer med den. Det aller største var imidlertid armadaen til London der
10 speidere og 2 ledere deltok, samt turen tilbake med 2 ledere og 2 av speiderne.
Jamboreen i London med 45000 deltagere fra hele verden, var det aller største
speiderne kan få oppleve i sin speidertid. Alle enheter fokuserer på friluftsliv, både
sjørelaterte aktiviteter og friluftsaktiviteter for øvrig. For de øvrige 38 speiderne vil nok
kretsleiren på Landa stå som et varig minne, enten det var haiken, været (som ikke var
helt topp) maten eller vennskap med speidere fra andre speidergrupper. Alle turene har
vært vellykkede og turer er og skal være det kjekkeste og det som kanskje holder
speideren fra å slutte; de kan se fram til en tur eller leir som de skal delta på. Det er
derfor skuffende når foreldre planlegger utenlandsturer samtidig med sommerleir. Hvis
de virkelig ønsker at datteren/sønnen skal ha en spennede speidertid, må de få lov å
delta på leir.
Fremdeles pågår det dugnader på Makrellen. Skuta er ferdig restaurert, men det er
stadig vedlikeholdsarbeid som må utføres. Spesielt var det påkrevet å få skuta i shipshape stand før 7 ukers tokt til London og retur. Sjøsprut har også blitt brukt en del, men
skulle nok ha blitt benyttet mer. Grunnet sykdom har den ikke blitt vedlikeholdst som den
skulle og burde. 2-kronene er iorden nå, men de har blitt lite brukt og det vurderes om
disse båtene er de som er best egnet til vårt bruk, tilgjengelighet er viktig og når vi i 2008
får kaien på plass, regner vi med at bruken vil bli intensivert. Optimisten har ikke blitt
brukt. 1-kronene er veldig populære, spesielt blant småspeiderne. VG-jollene blir også
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flittig brukt. En oppgradering på disse har startet, men det er langt igjen før alle er
brukbare som seil-/robåter.Det er viktig at vi til enhver tid gir beskjed til ansvarlige når
noe mangler/er galt og at vi har ansvarlige tillitsvalgte som retter feilene. Sertifisering av
speidere/rovere/ledere har pågått hele året.
Det er startet opp eget roverlag med Hilde Olaussen som leder.
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. Vi har 2
småspeiderflokker som driver uavhengig av hverandre, men drar på skitur til Sætra som
et felles prosjekt. De følger imidlertid NSF’s program med fordypnings- og
programmerker. Stifinnerne har to enheter som kjører samme program og planlegger
møteinnhold sammen (sammen med 7. klassingene). Det viktigste er at speiderne får et
så godt programtilbud som mulig og at vi følger NSF’s program med vektlegging på
Friluftsliv, vennskap, samfunn, livskvalitet og kreativitet. Dette i tillegg til opplæring i
båtbruk og sjøspeiderkrav til merker og sertifikater. Stifinnere og vandrere kan oppnå
Speidersjefens topputmerkelse. Det fokuseres også på sjøspeidermerker og andre
fordypningsmerker. Det er en stor oppgave for gruppen å skaffe ledere til de enkelte
enheter og ha nok ledere til enhver tid. Det er p.t. godt med ledere bever og
småspeidere, men det er altfor lite i stifinner og vandrer. De aller fleste lederne er
foreldre som ønsker å følge sine egne barn – sett på sikt vil vi kunne få mange ledere i
de eldre enheter om noen år. Imidlertid er mange ledere 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 foreldre med som leder. Vi bør ha minst en leder i enhetene
som er sertifisert for den type båt som er aktuell for aktuell aldersgruppe. Vi rekrutterer
flest ledere i bever og har hatt liten avgang.
Opplæring av ledere er en viktig del av rekrutteringen. Det foregår opplæring ”learning
by doing” og krets og forbund tilbyr gode kurs. Gruppen og enhetene vil tilrettelegge
forholdene for ledere med vanskelig arbeidssituasjon slik at de skal kunne fungere i
lederrollen.
Vi tror at det oppleves populært og positivt å være speider/leder. Vi gikk ut med lapper til
bevere om å få starte i speideren, og var innstilt på å kunne ha to kolonier, men det
meldte seg ikke nok barn. I småspeiderne hang vi opp lapper på butikkene og vi fikk inn
noen, men ingen av flokkene er fulle (20-25 speidere). Imidlertid er vi registrert med 180
betalende medlemmer, noe av det høyeste noengang. Det er viktig at vi gir de
speiderne vi har så gode tilbud at vi beholder dem i gruppen. Det er viktigere å beholde
de vi har enn nykruttering. Det er mange som misunner speiderne for aktiviteter og turer
som de får delta på, de får seil-opplæring og lederne får oppleve et fellesskap i gruppen
og får mulighet til å utvikle seg selv som menneske og leder.
Det er viktig at alle enheter bruker treningsprogrammet, tar fordypningsmerker og
gjennomfører sertifikatkravene og merkene innen sjøspeiding. Enda viktigere er den
praktiske opplæringen.
Andre fokuseringsområder:
Flest mulig skal delta på kretsleir 2007: 38 deltagere fra gruppen. Noe lavt. Dette
skyldes at flere av vandrerne skulle på jamboree og droppet derfor kretsleiren.
Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner og vandrer. I stifinner
fungerer 7. klassingen som førerpatrulje – egne møter/turer med planlegging og
medvirkning. I vandrer har vi valgt at alle får være med å planlegge.
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Speider- og roverrepresentanter velges til gruppeting der de oppmuntres til å delta.
Vandrer og rovere blir innkalt til gruppeing, men det er liten deltagelse.
Alle enheter legger flest mulig møter utendørs (min. 50%). Gjennomført av alle enheter.
Det arrangeres årlig friluftsarrangement der foreldre/søsken inviteres.
Sjøspeidervandringen.
Alle enheter deltar aktivt i minst ett samfunnsangasjement. Vi deltok i TV-aksjonen.
Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter.
Pågående.
Videreføre arbeidet for nytt bygg til erstatning for bussgarasje/Nilsenhus. Ligger p.t. på
is.
Ferdigstille bryggearrangement. Har fått ”kjøpt” båtforeningens flytebrygge som vil bli
lagt ut ved naustet.
WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene. Har fått ny WEB-master (Stian
Magnussen). Han har laget nye sider og ønsker input fra alle og at ledere/speidere
kommer med innslag.
Delta i utviklingen av maritime opplevelser i Tananger. Vi er med, men det har vært
stille omkring dette siste halvår.
Baden Powell, speidingens grunnlegger, (1907) har sagt at patruljesystemet er ikke ett
system å drive speiderarbeid 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 speiderne 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 fungert
som en stor førerpatrulje. Vi har nå 20 vandrere, en høyere antall enn vi har hatt på
mange år. Stifinnerpatruljene har fungert greit med egene patruljemøter. Ingen har
deltatt på peff-kurs i år, peff 1 ble avlyst/utsatt og peff 2 kolliderte med eget arrangement
i gruppen. Det har blitt tatt mange fordypningsmerker i stifinner og småspeider og alle
arbeider med programmerkene. 2 stifinnere (Helene og Mathis) oppnådde
speidersjefens topputmerkelse i 2007. Det nye programmet er veldig pedagogisk opplagt
(lite praktisk) og man finner de samme punktene i alle grenene, men det skal være
større utfordringer for hver enhet. Som den lojale speidergruppen vi er, følger vi NSF’s
program, men må spe på meg egne aktiviteter.
Livskvalitet, friluftsliv, samfunnsengasjement, kreativitet og vennskap står alltid i fokus
selv om det ikke fokuseres like mye på hvert område. Vi har et valgfritt program der
vi/speiderne skal plukke de aktivitetene vi ønsker å gjennomføre. I bever og småspeider
er det lederne som bestemmer hvilke punkt av ”smørbrødlista” de vil gjennomføre, i
stifinner og vandrer avholdes det førermøter der speiderne prioriterer. Vi skal alltid ha
som mål å følge forbundets og kretsens retningslinjer og program til beste for våre
speidere.

Ledersituasjonen
Beverne: Vi har en beverkoloni med 9 ledere (en har permisjon)
Småspeiderne: 1. flokk har 6 ledere, 2. flokk har 7.
Stifinnerne: Totalt 6 ledere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 3 ledere, men vandrerne er så store og selvdrevne at det går greit.
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Følgende har sluttet som leder: Arild Haaland, Sigurd Hetland, Frank Albrecht, Tove
Hansen, Rune Rott, Alf-Erik Risa, Johnny Magne Roth, Geir Finsrud, Dag Martin
Smørdal. (Nina Søndervik har stått på hvil).
Følgende nye har startet i 2007: Brad Folsom, Per-Ingar Auberg, Åse Lill Ringen,
Wenche Vatne, Steinar-Magne Husebø og Stian Magnussen.
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 ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Vi har ingen under denne
alder og det er ikke kultur i vår gruppe å ha rovere som ledere og de har egentlig nok
med RBG (Rovernes Beredskapsgruppe), eget roverlag og skolegang. Imidlertid håper
vi at noen av roverne vil kunne være med som mannskap på Makrellen sammen med de
yngre speiderne.
Vi ser gjerne at foreldreledere følger sine speidere ”oppover”. De vil da se og få en
forståelse for progresjonen innen speiderarbeidet og sjørelaterte aktiviteter. Det er
forbundet med mye planlegging og 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.
Gruppestyre og gruppeting
Styret har etter årsmøtet bestått av Lovise Mæland, Sigmund Skoge, Jan Line, Elin
Østbø Lunde og Sigurd Mo. Da det ikke har vært noen roverleder, har disse heller ikke
blitt innkalt til styremøter. Gruppestyret skal bestå av gruppelder, assistenter,
Makrellenansvarlig samt representanter for alle enheter. Ett styremedlem kan gjerne
inneha flere funksjoner. Gruppestyret har hatt 8 ordinære møter i tillegg til diverse
telefon og mail-kontaktmøter. Det har vært avholdt 6 ordinære gruppeting i tillegg til
årsmøtet. Ett gruppeting ble holdt om bord i Makrellen, et annet skulle vært søndagstur
med Makrellen, men måtte avlyses p.g.a. for liten deltagelse og siste før jul ble møtet
spedd med julegrøt og flere vandrere tilstede. Det er dårlig oppslutning om
gruppetingene, noen ledere møter fast, mens andre aldri møter. Dermed går de glipp av
muligheten til å påvirke beslutningene som fattes og bli en del av fellesskapet utenom
egen enhet. En leder forplikter seg til å følge gruppens planer og ikke bare være leder
fordi sønnen/datteren er speider. Rovere, vandrere og tillitsvalgte blir også invitert til
gruppeting, men med dårlig oppslutning.
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/-styre er også ansvarlig for rekruttering av nye ledere og
fordeling av ledere i de enkelte enheter.
Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeidere og
bevere) gjør i varierende grad en innsats 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
gruppelder for å lette oversikten og sikre at ingen foreldre blir for sterkt belastet med
dugnader, men alle skal ha min. 1 heldagsdugnad i året. Dette har vi på langt nær klart i
2007. Det har i år i kun vært innkalt til dugnad på slipping og vedlikehold av Makrellen,
en dugnad på speiderhuset utenom kjøring, vask, lotteri (inntektsbringende tiltak) og
kosekvelder. Foreldreforeningens valgte representanter velger sin formann-/kvinne som
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har møterett på gruppeting. Morten Hetland ble valgt for 2 år i 2007. Foreldreklubben har
møte sammen med flokk/bever en gang årlig. Her har det vært store
lekkasjer/utskiftninger. Linda Vatne sluttet først. Deretter Sigrid Litlehamar. Begge
p.g.a. at barna sluttet. Midt i året fikk vi inn Heidi Løge, som har fungert alene (med
hjelp av Sigrid). Flere av vervene er delt på to eller flere personer og det forsøkes lagt
opp slik at bare en går ut hver gang det er valg (velges for 2 år om gangen). Det er
uheldig å ha for mange ansvarlige på hvert aktiva, det blir da til at alle stoler på at anere
gjør jobben. Det arrangeres også et infomøte for nye bevere. I forbindelse med større
leirer, inviteres det til foreldremøte for stifinner-/vandrer-foreldre.
Medlemmer
Pr. 31.12.07 var det 180 betalende medlemmer i gruppen (3 hadde ikke betalt) (en
oppgang på 4). 25 av disse hadde sluttet ved nyttår. Dette er et skremmende tall og vi
må se på hva vi kan gjøre for å unngå at speiderne slutter. Hva gjør vi galt?
Medlemmene fordeler seg slik (når vi regner fødselsdato og de som har betalt): 23
bevere, 48 småspeidere, 36 stifinnere, 20 vandrere, 13 rovere og 40 ledere. Tallet er de
medlemmene som har passert gjennom gruppen gjennom året. I høst kom det 19 nye
bevere, 15 nye i småspeideren, 7 nye i stifinner og 9 i vandrerne (her er overganger
medtatt) . Alle nye ble opptatt på årsfesten i november. 3 medlemmer har ikke betalt
kontingent . Kontingenten for 2007 var kr. 690,-/år. I dette ligger kr. 375,- i
forbundskontingent, kr. 180 i kretskontingent og kr. 50,- 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, tidligere medlemmer av gruppen, er nå kun medlem av RBG som er registrert
som egen gruppe.Noen av de virkelig gamle roverne sluttet i året.
Medlemskap i NSF (Norges speiderforbund), innebærer at en har betalt kontingent og at
en har avlagt speiderløftet.

Enheter
Bevere
Det er totalt 23 bevere i 1 koloni som har møtetid mandager kl. 1715-1845. Beverne er
mye ute, men vinterstid kan det være godt å være innendørs og da er Speiderhuset
møtested. Fra påske til over høstferien er alle møter utendørs. Alle nye gjennomgår
Jeg-er-beredt kravene og de gamle får også en repetisjon av disse og det arbeides med
programmerker i den grad at alle skal ha anledning å få alle merkene i løpet av en 2 års
periode. Alle får merker samtidig selv om de kanskje har vært borte en gang eller flere.
Det er diskusjon om vi kun skal ta inn bevere fra 2. klasse.
Flokkene
Det er totalt 48 betalende småspeidere i 2 flokker som har møtetid tirsdager 1730-1900
og torsdager 1700-1830. Imidlertid har det sluttet en del gjennom året, slik at det reelle
tallet er på 35. Vi gikk ut på butikker med anledning å søke og alle som søkte fikk
begynne. For de nye arbeides det med Jeg-er-beredt og i løpet av en 2 års periode skal
alle småspeidere ha gjennomgått alle 5 programmerkene. Det er lederne som fastsetter
hva møtene skal inneholde. Det arbeides også med fordypningsmerker.
Stifinnere
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Totalt 36 betalende stifinnere, men det er 28 aktive. 7 av disse var aspiranter , men
p.g.a. ledermangel og at det var så få, fikk de ikke egne aspirantmøter, men har gått
sammen med resten av stifinnerne og fått delta på deres turer og møter. Disse ble
opptatt som stifinnere på juleturen til Melshei. Stifinnerne har møter alternativt onsdag
1730-1900 eller torsdag 1830-2000. Det er 5 patruljer. 7. klassingene er med på å
fastsette program for møtene samt turer og det har vært gjennomført egne
førerpatruljemøter og patruljemøter. Førertur (7. klassetur) i desember. Det er vanlig at
alle 7-klassingene får gå på peffkurs. I år ble dette avlyst, men blir satt opp igjen på
nyåret. De deltar også på kretsbannerkonkurransen der vi stilte med 2 patruljer i 2007.
De fleste stifinnerne deltok på kretsleir på Landa. Det arrangeres mange turer for denne
aldersgruppen. Totalt er det 8 stifinnere som pr. 31.12.07 har oppnådd Speidersjefens
topputmerkelse.
Vandrere
Totalt 20 vandrere. Møtetid onsdager kl. 1915-2045. Det har vært fokusert på
programmerker og båtferdigheter. Det har vært kontakt med 2. Sandnes sjø, 1. Sola og
Hinna speidergruppe. Det er 3 patruljer, men det har vært lite patruljemøter/peffmøter,
alle er med i beslutningene. 2 patruljer på kretsbannerkonk; resultat midt på treet. Ingen
speidere fikk delta på peff 2 da vi hadde eget arrangement (100 års jubileum) samme
helg. De fleste vandrerne var med på kretsleir på Landa og 2 av vandrerne var på
jamboree i London. Vandrerne inviteres til kretsarrangement og til gruppeting og får
tilsendt referat fra møter.
Rovere
Totalt 13 rovere. Noen av disse er kun medlemmer hos oss samt deltar på RGB
arrangement. Imidlertid ble det i høst startet opp eget roverlag i gruppen ved hjelp av
Sigurd Mo. De vil gjøre en innsats på Makrellen samt ha det sosialt og dra på turer.
Hilde Olaussen er valgt til roverleder. Hvilende medlemmer får tilsendt Havsprut. Vi
håper roverne vil ta krets- og forbundskurs og kvalifisere seg til å bli ledere i gruppen.
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 til disse har gruppen 4 lette plastkanoer som ikke egner
seg til turbruk. Disse siste blir daglig benyttet på møter av alle enhetene. Peder Inge
Jørgensen er ansvarlig for at kanoene og tilhenger m/stativ er i orden samt står for
utleie. Kanoene kan benyttes av alle enheter både på møter og turer. Speiderfamilier
har også anledning å leie kanoene, men vi leier dem ikke til utenforstående.
Joller, 8 VG jolleri ligger ved naustet hele året, om vinteres sikres de mot tyveri og vind.
Utstyr lagres i naustet. VG-jollene blir meget godt benyttet, spesielt av bevere,
småspeidere og stifinnere. Jollene brukes i opplæring for merker og sertifikater. De
fleste småspeiderne klarer rosertifikat og jollesertifikat i småspeidertiden. I stifinneraspiranttiden gjennomgår de jungmannsmerket. Dugnadsansvarlige er Roy Kårtveit og
Tore Vold. De skal hele tiden sørge for at jollene er i forskriftsmessig og sjødyktig stand.
Det har vært litt nødreparasjoner, men utover det har det ikke vært utført dugnader og
det gjenstår endel arbeid for å få dem seildyktige. Gruppen har også en Optimist-jolle
som vi har fått som gave. Denne kan benyttes av alle med litt seilerfaring. 2 stk. 1-
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kronen er veldig bra å seile og blir flittig benyttet av småspeidere/bevere. Båtene lagres i
og ved naustet. Loggbok i naustet skal benyttes.
Zodiak skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig inn under
Makrellenutvalget. Den har en 4 hK motor.
Pioneer 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. Det skal
også alltid rapporteres til ansvarlige når det er feil/mangler. Bensin til privat bruk,
betales av bruker.
Alf Ketil Goa er motoransvarlig for alle motorer unntatt Makrellen. Patrick Rooyakkers
har tatt de fleste påhengsmotorene med hjem for å gå over dem.
2-kronen blir altfor lite brukt, men vi håper dette retter på seg når de kan ligge til
flytebrygge. 2-kronene ligger på land om vinteren. Dugnadsansvarlige er Lars Namork
og Bjørn Chr. Grassdal. Loggbok og sjekkliste ligger i naustet og skal benyttes. Alle
brukere oppfordres til å bli flinkere med logg. Vandrerne er med å rigge båtene.
Sjøsprut er populær blant vandrerne. Men også stifinnerne og de yngre får turer med
båten og flere av lederne er veldig habile seilere. Båten har blitt noe forsømt i 2007 da
ansvarlig, Arild Haaland, har vært sykemeldt. Kenneth Hagen har påtatt seg noe
vedlikehold.
Logg og sjekkliste ligger i båten og skal føres slik at ansvarlig kan vite hvor og hvem
som har benyttet båten samt mangler som bør rettes opp. Vandrerne kan assistere med
rigging.
Makrellen har blitt utrolig mye benyttet i 2007, alle enheter har fått en eller flere
kveldsturer, vandrerne og stifinnere har også fått dags- og helgetur. Den lengste turen
gikk til London, En takk til Sigurd Mo, Kjell Agnar Dragvik, Jan Erik Eriksen og Stein
Olaussen som førte skuta trygt fram og tilbake. Det pågår fremdeles dugnader av en
fast gjeng (Nina Ellingsen, Inge Halvorsen, Eirik Vatne, Sigurd Mo og prosjektleder Bjørn
T. Thorsen). En del arbeid gjenstår samt at det utføres fortløpende vedlikehold. Båten
ligger v/Danielsenbrygge (ved naustet vårt).
Husk å følge båtreglene og sjekklistene. Vi ønsker alle å overta en ryddig, seilklar båt!.
Bygninger
Det har i 2007 ikke blitt utført noen dugnad på Horve-hytta. Hytta 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 brukt altfor lite i 2007 og det må vurderes om vi kanskje skal
selge den når selv egne enheter velger å bruke andre overnattings-steder.
Naustet blir brukt til oppbevaring av kjøl, ror, seil, motorer og annet utstyr til småbåtene i
tillegg til Zodiac og 1-kronen. I tillegg ligger de 4 plast-kanoene inne i naustet. Også
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utstyr til Sjøsprut og 2-kronen vinterlagres her. Naustet og omkringliggende område blir
også benyttet til møtevirksomhet for enhetene. Levegg med bålplass på vestsiden er
veldig populær og blir flittig benyttet. Det har blitt hengt opp kroker for å få det ryddigere
og mer oversiktiglig og alle enheter er ansvarlig for å rydde opp etter seg etter hvert
møte.
Jan Line er ansvarlig for naust og uteområder.
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 en gruppe er nedsatt for å se på alternative løsninger. Det er ikke utført noen dugnad
i bussgarasjen. Ansvarlig Eirik Vatne.
Nilsenhuset. Lokalene ble tidligere disponert sammen med Redd Barna og Tananger
Hagelag, men disse er nå ute. Lokalene her er ellers veldig bra, det er et godt kjøkken,
roverne/lederne har 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, men det er vedtatt at huset skal bort. Det er også lagringsplass
i kjelleren. Kystkulturen disponerer garasjen. Bygningen blir brukt til patruljemøter for
stifinnere/vandrere samt prosjektmøter. Skotske rovere/ledere overnattet på Nilsenhuset da de var på besøk i høst. Det har ikke blitt utført noen ryddedugnad av ledere i
troppene. Foreldre til vandrere/rovere står for vask. Ansvarlig er Morten Hetland.
Speiderhuset (tidligere det gamle bedehuset) i Tananger Ring benyttes til speidermøter
for bevere, småspeidere, aspiranter, troppsmøter for stifinnere og vandrere. Huset
benyttes også til gruppeting, ledermøter, basar, kosekvelder og prosjektmøter. Vask av
huset skjer på dugnad av stifinnerforeldre. Det har ikke blitt utført en ryddedugnad dette
året, dette er noe alle må gå sammen om og gjøre årlig. 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. Huw Pagler og Frank Albrecht er valgt til materialforvaltere.
Bakrommet/kontoret blir brukt til møtevirksomhet. Det var store vannlekkasjer på
kjøkken og kommunen skiftet gulv og noen benker. Det har vært en foreldre-dugnad på
speiderhuset samt at ansvarlig Morten Hetland har gjort ting på egen hånd. Har fått
materiell til å utføre utvendig vedlikehold av kommunen.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Beklageligvis har vi nå en del telt med rifter. Vi
har 3 hvite hustelt, 4 grønne hustelt, 5 militærtelt, 8 patrulje hustelt, og 9 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. 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.
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AKTIVITETER
Aktiviteter i beverne
På våren hadde beverne flere arrangerment. De var tilstede på St. Georgsdag i
Fjørenesparken som KFUM/K arrangerte og vi laget løype til. De deltok også på
gruppens weekend på Bråsteinvatnet fra lørdag-søndag og på beversamlinger i kretsen,
både Bevernes dag og Jul i skogen. Beverne har det meste av møtene utendørs, men
trekker inn når det blir for mye vind og regn.
Aktiviteter i flokkene
Utenom fellesarrangementene der flokkene alltid møter godt fram, hadde alle flokkene
tur til Sætra i februar og deltok på Gruppens Weekend på Rott. Det var bra frammøte på
begge arrangementene og i det kjempeflotte været ved Bråsteinvatnet, fikk de både
bade, være med på aktiviteter sammen med eldre speidere og benytte båtmateriellet.
Småspeiderne deltok i Melsheitrollet. En kald men opplevelsesrik overnattingstur til
Tingholmen. I høstsesongen har 1. flokk hatt tur til hytta på Horve der det er lek,
merketaking og tur til Vårlivarden, 2. flokk dro til Madla-speidernes hytte. 2. flokk har
hatt fellesmøter med speidere fra Tasta. I tillegg har de deltatt på St. Georgsdagen i
Fjørenesparken. Det ble ingen lynutlodning utfor butikkene av småspeidere/bevere i år.
Istedet ble hver speider oppfordret å gi kr. 50,- til uforutsette utgifter (Speiderboka).
Mange småspeidere gjorde en flott innsats med salg av lodd til høstutlodningen 2007.
NSF’s treningsprogram med programmerker og fordypningsmerker 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, patruljeturer, pefftur, sykkeltur, høsthaik, kanotur, ,
kretsbannerkonkurranse til Sola, Gruppens Weekend, Horvetur, juletur til Melshei og
kretsleir til Landa. 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 fordypningsmerker. I tillegg til sjøspeiding, 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 mye på sjøspeiding, men selvfølgelig også på
speiderprogrammet. Første halvår var speiderne på skitur til Fidjeland, Makrellentur,
kretsbannerkonkurranse, Gruppens Weekend og kretsleir + jamboree. I høst har de fått
tilbud om aktivitetsløype sammen med Hinna og Sola, laserskyting samt JOTI sammen
med Sandnes Sjø. Bølgesurf og besøk på Astronomisk Institutt var også veldig
populært. I høst har det vært båttur og juletur til Melshei. 3 av vanderne var med på
jamoboree og 2 andre deltok på tilbaketuen med Makrellen. Vi har en flott gjeng som
kan utvikle store og gode ferdigheter innen seiling og speiderferdigheter i årene
framover. Se ellers årsrapport for vandrere.
Aktiviteter i roverlaget
Noen få rovere er kun aktivt med i RBG og får tilfredsstilt sine speiderbehov her i tillegg
til at de har mye skolearbeid og jobb ved siden. Resten av roverne har dannet eget
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roverlag i Tananger og har mer eller mindre sluttet i RBG. Flere har deltatt på samlinger
og kurs for RBG. 7 rovere deltok på Jamboree i London og Håkon var med på selve
turen over.

ARRANGEMENTER
Fellesarrangement i grupperegi
29.01 Svømmestevne for speidere med god deltagelse. Prøver i lettmatros, livredning
og konkurranse.
02.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse. Flotte utkledninger. Premiering
for beste innslag.
06.02 Skøytedag på Kunstisbanen – ca 80 deltakere ,for det meste småspeidere,
bevere og stifinnere, ledere og foreldre. Merketaking og konkurranser – Bra vær
for en gang skyld.
25.04 St. Georgsdag med løyper både for bevere, småspeidere og speidere i Risnes
der KFUM/K var teknisk arrangør. Flott vær som dessverre gikk over til litt regn på
slutten. Dette var også en bursdagsfeiring og det var utrolig mange som deltok.
Etter løypa var det mat og bursdagskaker, premiering og løftefornying.
Småspeiderne nådde ikke toppen, men Vikingene ble nr. 3 og Rekene kom på
delt 1. plass. Dette er et samarbeidsprosjekt med Sola og KFUM/K i Tananger.
08.-10.6
Gruppens Weekend ved Bråsteinvatnet med ca 75 deltagere. En flott
weekend med tradisjonelle aktiviteter og kjempeflott vær. Vi hadde med oss
joller og kanoer. Maten gikk på fellesen, noe som fungerte bra. Det var leirbål,
masse aktiviteter og overgang til vandrertroppen.
01.08 Sunrise Ceremoni med frokost og seremoni utfor naustet i f.m. 100 års jubileet.
11.11 Årsfest på Haga skole med opptagelse av bevere, småspeidere og stifinnere,
offentliggjøring og utdeling av trekningsliste etter høstutlodning, premiering av
loddselgere, underholdning, lynutlodning og utdeling av vimpler for 5 ,10 og 25
års speidertid.
Svømming har vi hatt i Tananger svømmehall fra januar til april og september til jul.
Det har vært arrangert 6 kosekvelder for bevere/småspeidere/stifinnere. 2. februar var
det karneval og 19. oktober marked i.f.m. innsamlingsaksjonen.
Det har i flere enheter vært grøtfest med sang og leker siste møte før jul, dette inkluderer
også ledere. Småspeiderne og beverne deltok på kretsens Jul i Skogen som en
juleavslutning.
Foreldre har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og
arrangement. Dette gjelder alle enheter unntatt vandrere. Her har vi problem nesten hver
eneste gang vi skal ut. Hver enhet har for øvrig hatt egne turer og arrangement. Vi viser
til de enkelte årsrapporter.
Arrangement utad
03.03.01
Basar på speiderhuset der hovedgevinsten var et populært
middagsservice til 12 med dekket bord. Denne ble vunnet av Linda Watne. Som
vanlig var det rikholdig og flott utvalg av gevinster som foreldre og ledere hadde
bidratt med. Middagsserviset ble sponset av Halliburton. Fikk inn ca. kr. 30000.
13.05 Sjøspeidervandringen med 110 deltagere i flott vær. Speiderne deltok med
aktiviteter
i løypa. Samarbeid med Gaugen.
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17.05 Bra oppslutning ved flaggheis på Haga skole. Gruppen hadde flaggborg
sammen med Havørn og KFUM/K. På stadion var det salg av hamburgere,
kaker, brus, kaffe der foreldre til småspeidere og beverne var til stor hjelp. Spill
på lykkehjul, pilkast, og kjøp av gassballonger var også populært. Her var det
speidere som hjalp til. Det var kaldt, men oppholdsvær.
02.06 Tanangerdagen. Flott vær men mindre folk enn vanlig og inntektene er ikke de
helt store, men markedsverdien er stor. Vi hadde god hjelp av foreldre og speidere
til salg av pølser, hamburgere, bakte poteter, kaffe, brus og lapper.
16.09 Åpent hus i f.m. 100 års jubileet der det også var samarbeid med Kystkulturen.
19.10 Marked med innsamling til TV-aksjonen.
07.11Høstutlodningen innbrakte ca kroner 51000 brutto, noe av det beste vi har
oppnådd noensinne. Småspeiderne var de beste loddselgere og Terje Sunde
Hetland og Camilla Skoge toppet med 17 solgte loddbøker (rekorden blir lavere og
lavere for hvert år!!). Egen komite som skulle ringe og følge opp gevinster. Det var
totalt 225 gevinster og omtrent alle ble avlevert takket være årsfesten og et intenst
arbeid av Nina og Lovise etterpå.
02.-04.11
Emnekurs i Sjøspeiding. Et NSF arrangement som ble teknisk utført i
Tananger med ledere fra Tananger og Sandnes som foredragsholdere.
02.12Fakkeltog. God deltagelse i toget og det var en kjempeflott vær. Men det var få
som ble med inn i kirken etterpå. Vil ha et møte med prester og KFUM/K om en
tilbakeføring til speidergudstjeneste. Bjerkreim og Astrid hadde speidergudstjenesten
der det også var lagt inn innslag fra andre grupperinger/konfirmanter. Det var veldig
stemningsfullt. Samarbeidsprosjekt med KFUM/K og konfirmantene.
Arrangement i Vesterlen krets regi
Både stifinnere og vandrere deltok på Kretsbannerkonkurransen som ble arrangert på
Ølberg. Vi ble nr. 11, 12, 16 og 17 av totalt 22 patruljer.
Kretsen har arrangert møter, kurs og samlinger for både ledere, rovere og speidere.
Flere ledere har tatt kurs. 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. Irene
Hovland/Nina Ellingsen, annonsesjefer, gjør en kjempejobb og bladet er mer enn
selvfinansierende. Bladet ble trykket hos Blest. Anne Meling ønsker flere innslag fra
ledere, speidere, foreldre og rovere. Bladet blir distribuert til alle medlemmer samt andre
interessepersoner/-organisasjoner og koster kr. 50,-/år. Bladet ble kåret til norges beste
speideravis 2006 og speidersjefen var tilstede og delte ut prisen samt at han fikk være
med på julegrøt og leker.
Sommerens leir var kretsleir på Landa
Totalt var det 38 med stort og smått som fikk delta på leiren som samlet godt 600
deltagere fra hele Vesterlen krets. Det ble en kjempekjekk leir med gode aktiviteter fra
vikingtiden. Været var vekslende og det var heller ingen stor varme. Avslutningsleirbålet
måtte avholdes i gymsalen for da plasket det. Ellers var det, som vanlig, litt hjemlengsel
blant de yngste. Greit med leir som er så nær hjemmet. Jan Line var teknisk sjef. Vår
ansvarlige var Alf Ketil Goa.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Det har vært utvekslet mange mailer og ikke minst besøket fra Aberdeen i september
med 22 speidere, 5 rovere og 3 voksne, en stor opplevelse for de som deltok både på
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aktiviteter og i home hospitality. Det ble tid til både sosialt, bowling, seiling og tur til
Kongeparken. Planlegging av leir til Fordell Firs i 2008.
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på kr. 22335 for medlemaktivitetstilskudd. Tilskudd på kurs kr. 10000 og utstyr kr. 21000 (en nedgang på 9000).
P.g.a. sommel og rot/misforståelser i kommunen, blir ikke beløpet for kurs og utstyr
utbetalt før i 2008. 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, til bryggearrangement og til jamboree.
Vi har mottatt kr. 30000 i Frifond-midler og kr. 115000 fra DNB-Nor.
Utmerkelser
5 års vimpler: Helene, Berner, Andrea Hetland, Erik Hetland, Svein Magne Risa, Annelin
Løvli Svendsen og Sondre Søndervik
10 års vimpler: Stein Olaussen, Kjell Agnar Dragvik, Håkon Dragvik, Øyvind Grassdal og
Hilde Olaussen.
25 år: Eirik Vatne (gave)
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, Bjørn T. Thorsen og Sigurd Mo. Det er laget krav for den enkelte speider/leder
for å kunne føre det enkelte fartøy, sertifikatkrav og en klar progresjon i opplæringen.
Driftsmodell for Makrellen er inkludert i disse kravene. Kjell Agnar ble sertifisert for å gå
med Makrellen 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
Marie Kristiansen, Leif Magne Haga, Håkon Dragvik, Thomas Egeland Øyvind Grassdal,
og Line Kristiansen fungerer som Operative i RBG.
Sissel Skoge:
Kursleder Vesterlen
Jan Line:
Teknisk sjef kretsleir Landa
Sigmund Skoge:
Styre Vesterlen krets
Kurs/seminarer
Emnekurs pionering: Frank Albrecht, Huw Pagler, Jan Line
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Emnekurs leirliv:
Sikkerhet på tur:
Emnekurs rammer:
Livredning:
Mæland
Emnekurs sjø:
Stian

Sissel Skoge
Elin Østbø Lunde, Stian Magnussen
Jan Line, Sissel Skoge
Sissel Skoge, Jan Line, Huw Pagler, Ole Roger Sem, Arne
Sissel Skoge, Huw Pagler, Kjell Agnar Dragvik, Øyvind Grassdal,

Magnussen. Kursleder: Sigurd Mo
Emnekurs mobbing: Sigmund Skoge
Sigmund Skoge har klart Trekløver Gilwell
Sissel Skoge og Jan Line arbeider med samme.

Medlemsoversikt 1997-2007

Gruppe
Rovere
Speidere
Småspeid.
Bevere
Totalt

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

180

177

155

160

142

136

141

2004
0
9
77
38
40
164

2005
0
11
77
38
46
172

2006
2
16
78
52
28
176

Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer. Ledere innrapporteres
under sine respektive enheter.
Tananger, 01.01.08
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Lovise Mæland
Gruppeleder
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2007
1
13
68
65
33
180

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.07
Gruppeleder / tr.leder
Gruppeass. / troppsass. (sti)
Gruppeass. / flokkass.
Roverleder
Troppsass. (van)
Troppsass. (van) /styre
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Flokkleder (1. fl)
Flokkass.
Flokkass./styre
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass./styre
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass.
Flokkass.
Beverleder
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
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Lovise Mæland
Sigmund Skoge
Jan Lødner
Hilde Olaussen
Kjell Agnar Dragvik
Sigurd Mo
Huw Pagler
Wolfgang Wandl
Alf Ketil Goa
Bjørn Helge Olsnes
Sissel Skoge
Signy Kollsgård Eide
Jan Line
Geir Enoksen
Tor Inge Vigdel
Elin Østbø Lunde
Nils Helge Sætre
Eirik Vatne
Peter Eidsvik
Nina Pettersen
Hege Rørvik
Lise Haugvaldstad Lyse
Mona Sletten
Bjørg Egelandsdal Olsen
Ingfrid Haga
Kristin Stokkeland
Brad Folsom
Per-Ingar Auberg
Åse Lill Ringen
Rolf Espen Landor Larsen|
Wenche Vatne
Steinar-Magne Husebø
Stian Magnussen
* Arild Haaland
* Sigurd Hetland
* Fank Albrecht
* Rune Rott
* Tove Hansen

Lars Namork
* Alf-Erik Risa
* Johnny Magne Roth
* Geir Finsrud
* Dag Martin Smørdal
* Har sluttet i gruppen i løpet av året.
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Halvårsrapport Bevere 1. halvår 2007
Antall bevere: 18 (9 jenter og 9 gutter)
Ledere: Mona Sletten, Ingfrid Haga, Kristin Stokkeland, Brad Folsom, Elin Østbø Lunde.
3 stk bevere har sluttet.
Våren har vært innholdsrik og utfordrende på lederfronten. Vi mistet tre ledere rett etter
nyttår og satt igjen med 4 damer. Heldigvis kunne Brad stille som leder. Dette gjorde at
hjulet gikk rundt.
De fleste av møtene våre har vi tilbragt ute uansett vær. Fire av møtene ble lagt til
Risnes og klatretreet. Der har vi brant vi bål, laget mat og kost oss. En dag hadde alle
Beverne med seg hver sin grønnsak og vi laget grønnsaks suppe. En annen dag laget vi
tomatsuppe nede i Risnes. Skøytedagen var en stor begivenhet selv om ikke alle
Beverne var med. De som klarte skøytemerke var flinke til å skryte av dette på det først
påfølgende møtet. I tillegg har vi vært på turer i Storevardskogen. Vi har lagt stor vekt på
førstehjelp og har trenet på dette på flere av møtene. Vi har også tatt for oss
speiderlovene. Lovise har fortalt oss om speiding i ”gamle dager” og mange av Beverne
var med på feiringen av St. Georges dag. Også på våren la vi to av møtene til
svømmehallen. Dette er kjempepopulært blant Beverne.
Etter vinterferien tilbragte vi alle møtene nede ved naustet. Vi har trent lenge og hardt på
å klare kanosertifikatet. På slutten av sesongen hadde vi den avgjørende ”prøven” og
alle klarte det til slutt. Ellers så har vi flittig brukt fiskensnørene vi malte. Fiskelykken var
like god som på høsten og ungene storkoste seg. På mange av møtene brant vi også
bål og laget pinnebrød.
Vi stillte med en Bever på Bevernes Dag som ble arrangert sammen med Melsheitrollet
for småspeiderene i Melsheia. Det var synd at ikke flere Bevere stillet. Været var fint og
vi koste oss der vi gikk fra post til post.
Vi fikk oss en kjempefin tur ut med Makrellen et av de siste møtene før sommeren.
Solen skinte og ungene testet fiskelykken og dro opp 2 taretorsker. En av Beverne tok
dem med hjem så jeg regner med middagen dagen etter var sikret.
De fleste av Beverne var med på Gruppens Weekend og syntes dette var kjempekjekt.
Merkene Kreativitet og Vennskap er uttdelt til 20 Bevere høsten 2006. Friluftsliv og
Livskvalitet er uttdelt til 15 Bevere våren 2007.
Hilsen fra Elin Østbø Lunde, beverleder
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Rapport for bever - 2. halvår 2007
Antall bevere:9 gutter og 13 jenter.
Ledere:Rolf Espen Landor-Larsen, Wenche Vatne, Brad Folsom, Kristin Stokkeland,
Åse Lill Ringen, Per-Ingar Auberg, Steinar-Magne Husebø, Stian Magnussen og Bjørg E. Olsen.
Vi er en utrolig flott gjeng på 22 bevere og 9 ledere, noe som er kjempebra når vi er en så
aktiv gjeng.
Når vi startet opp i august har vi vært nede ved naustet. Der har vi kost oss ute i kano, noe som
beverne har hatt stor glede av. Vi har også fisket mye, tent bål og stekt pinnebrød.
Etter høstferien var det slutt på båtlivet og vår nye base ble speiderhuset.
Vi prøver fortsatt å ha møtene ute, noe som ser ut til å passe utmerket for både liten og stor.
Det er utrolig mye mer gøy vi kan finne på når vi er ute, men noen innemøter må til.
I oktober hadde vi den årlige familieturen til Hålandskogen. Vi hadde nydelig vær,så vi fikk en
kjempeflott tur.
Igjen en kjempestor takk til Lovise som hadde full kontroll på opplegget rundt turen.
Vi har også hatt to ganger i svømmehallen, noe som vi ledere tror har stor betydning for at
beverne skal bli trygge i vann.
En del andre ting vi har vært igjennom er litt grunnleggende førstehjelp, riktig bruk av
kniv,knuter,refleksløype, bål, pinnebrød, pluss mange andre kjekke ting.
På årsfesten 11. nov.ble det opptagelse av nye bevere og de hadde et flott sangopptrinn.
Alle hadde tatt "jeg er beredt" merket før årsfesten.
En del bevere deltok i fakkeltog søndag 2 desember.
Juleavsluttningen gikk i år til Stokkavannet hvor vi feiret jul i skogen sammen med andre speidere.
Vi gleder oss til å starte opp igjen 7. jan. med nye utfordringer i vente.
Hilsen fra Bjørg E. Olsen, beverleder.
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Halvårsrapport 1. flokk 1. halvår 2007
Vi startet opp med 15 småspeidere, og i løpet av dette halvåret er det falt fra fire. Vi
sitter igjen med Alf Leon, Bevan, Caroline, Christian, Emrik, Erik, Jørgen, Peter, Stian,
Tim Adrian og Vegard FL. Som dere ser har vi bare 1 jente. Håper på flere til høsten. Vi
er en fin gjeng som trives sammen.
Av ledere er vi Jan Line, Tor Inge Vigdel, Geir Enoksen og Sissel Skoge. Jeg har fått
god hjelp av far og bestefar til Alf Leon, de er utrolig velvillige til å hjelpe når jeg spør.
I løpet av dette halvåret har vi laget håndukke og spilt teater. Vi har hatt litt pionering,
knuter, spillekveld og kost oss nede ved Risnes rett før påske. De har laget ”fiskestang”,
som de kan bruke nede ved naustet til høsten igjen.
Småspeiderne har vært ute i robåt for å lære å skåte, ro og fortøye en båt. De har vært
med på å rigge opp og ned en seilbåt og seile den. Siste møte før sommerferien var vi
ute med Makrellen med Sigurd som skipper.
Av merker har de tatt: Naturvern, noen har klart fiskemerket, idrettsmerket – sommer og
vinter, og 3 har klart kravet til uteliggeren. De eldste småspeiderne har klart kravene til
merket friluftsliv, før sommerferien får de fleste utdelt programmerket kreativitet.
Av turer har vi vært med på: skøytedag, kongeparken, St.Georg, Melsheitrollet - der var
det 4 fra 1.flokk om deltok i et nydelig vær, de kom på en 7.plass av 11.
Vi var på overnattingstur sammen med 2.flokk til Sætra i heller dårlig vær, snøen regnet
vekk på søndagen. De tøffeste var ute i den blaute snøen og fikk gå og renne litt før de
ble for våte og måtte inn for å tørke seg igjen. Ellers koste vi oss inne med god mat og
mange aktiviteter.
I forbindelse med ”Speiding i 100” har vi gjennomført
1) at hver lanterne har dekorert hver sin tøybit som skal inne i et stort fredsteppe.
2) Hatt besøk av Huw og Øystein (far til Alf Leon), de snakket om Wales og Tanzania
og hadde med seg kaker, ting fra landet og bilder.
3) På St.Georg feiret vi bursdagen våres (100 år) med kaker og saft.
4) I forbindelse med sjøspeidervandringen deltok småspeiderne i 1. flokk ”på et
friluftsarrangement” med aktiviteter til deltakerne, dette ble satt stor pris på av alle. De
som ville fikk kaste livline og steke pinnebrød og se på rompetroll. Speiding er gøy.
5) Lovise snakket om hvordan det var å være speider før.
Siste punktet på ”Speiding i 100 ” vil skje 1. august. Der vil vi komme sammen kl 8 og ha
sunrise ceremony.
Det var 9 småspeidere som var med og koste seg i idylliske omgivelser ved Bråstein
vannet på gruppens weekend. Vi var utrolig heldige med været, og alle fikk badet mye
og deltatt på forskjellige aktiviteter både til vanns og til lands.
Av kurs har Jan deltatt på rammekurs - pionering, jeg på rammekurs - leirliv.
I påsken var vi begge i London på trekløver Gilwell kurs. Praksis oppgavene våres
utføres frem til januar neste år, der siste del av kurset forhåpentligvis avsluttes med en
helg på Sverveli i Telemark.
Sissel Skoge
Leder i 1.flokk
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HALVÅRSRAPPORT FRA 1. FLOKK – 2. halvår 2007
Vi har 18 småspeidere, på møtene er vi i gjennomsnitt 15 stk og det er bra.
Av småspeidere har vi Caroline Nylund, Caroline L Smørdal Christian Skoge, Jørgen
Østhus, Maren Sophie Selvær, Markus Eide, Peter Horn Daae, Stian Vigdel, Tim Adrian
Lødner, Mia Wandl, Sander M Lundeteig, Siri Linn Rooyakkers, Tor Einar Ø Lunde,
Veronica, Erle Birkeland, Regine Bjørkmann, ULrick Aa Gjøse, og Kristoffer Tollefsen.
Av ledere er vi Jan Line, Geir Enoksen, Tor Inge Vigdel, Elin Lunde, Signy Eide og
Sissel Skoge
Før høstferien var de ute i båt på de fleste møtene
Vi var på besøk til Misjonshøgskolen og på tur med Makrellen
Av merker har alle gjennomført Jeg er beredt
Mange har klart programmerket Livskvalitet
Ellers har vi tatt Fiskemerket, Misjonsmerket, Kunstnermerket, Primitiv mat, Knivmerket
og Mowglimerket, det er bare de som er tilstede på møtene som får disse merkene. Vi
har også noen som har kommet med lapp der de har tatt Hjemmehjelpsmerket hjemme.
Vi har hatt en nydelig tur til Horve hytta og bare kost oss, selv om det regnet hele
søndagen og småspeiderne måtte være inne pga farlig bekk. Da lagde de hånddukke og
hadde opptrinn for oss – de var kjempeflinke.
I begynnelsen av desember var vi på Jul i skogen som ble arrangert av kretsen.
På møtene har jeg gjeninnført Jungelboken som ramme i flokk. Dette har vært et godt
hjelpemiddel for arbeidet i flokk. Møtene har blitt bedre og det har gått en ”rød” tråd
gjennom det hele.
Det har også hjulpet godt på at vi fikk 2 nye ledere i høst (Signy og Elin), selv om det er
sjelden at alle lederne er på hvert møte.
Sissel, flokkleder
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Halvårsrapport 2. flokk 1. halvår 2007
Antall speidere: 8 jenter – 12 gutter (1 har sluttet).
Ledere: Bjørg E. Olsen, Eirik Vatne, Nils Helge Sætre, Peter Eidsvik, Nina Pettersen,
Hege Rørvik, Lise Haugvaldstad Lyse. Kan se mye ut, men vi er vanligvis bare 4-5 på
hvert møte.
Speiderne er delt inn i lanterner, men vi vil forandre litt på disse ved oppstart til høsten.
Turer: 9.-11. mars: Felles flokktur til Sætra.
11.-13. mai dro vi til Tingholmen med Makrellen
8.-10. juni Gruppens Weekend på Bråstein
Aktiviteter:
6. febr.
25. april
5. mai
17. mai

Skøytedag på kunstisbanen.
Feiring av St. Georgsdg i Fjørenesparken
Småspeiderdag i Melshei (ingen fra floikken deltok, kanskje til neste år?)
Noen få fra flokken deltok i toget

Speiderne har fått gjort ferdig en del merker og vi fortsetter med nye til høsten.
Vi har hatt det veldig kjekt både store og små, men vi ser klart at den store utfordringen
ligger i innemøtene. Til høsten vil vi planlegge flere utemøter. (Det finnes jo ikke dårlig
vær, bare dårlige klær!)
En god tilbakemelding på at vi har det gøy, er godt oppmøte på møtene.
Gleder oss til oppstart i august.
Bjørg E. Olsen
Flokkleder
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Halvårsrapport 2. flokk – 2. halvår 2007
Vi i flokk 2 har hatt en fin men travel høst. Mange ledere med ustabil jobb situasjon gjør
at ingen av oss har tatt på oss ansvar å stå som flokk leder. Vi deler på flokk leder
oppgavene. I høst har vi fått 4 nye i flokken;Ole, Kristin, Steffen og Helene, samt Mona
som leder. Amalie, William og Hedvig har dessverre sluttet.
Fram til høstferien hadde vi alle møtene ved naustet. Kano, roing, knuteknytting,seiling
og noen har og øvet på å manøvrere motorbåten. Etter høstferien hadde vi de fleste
møtene ute.2 møter har vi brukt til å bli bedre kjent med en speidergruppe fra Tasta. De
har besøkt oss og vi dem. De lærte vår åpning og avslutnings seremoni med sanger da
de ikke hadde dette fra før.Vi møtte dem for tredje gang på jul i skogen.
Vi har og vært i Risnes og hatt bål og pinnebrød. Inne har vi hatt 1 hjelp, kart og
kompass, knuteknytting og samtaler om div tema.
Holder på å ta naturvern merket og TUR merket, Derunder har vi hatt en lang sykkeltur
på Haga .Der hadde vi også om trafikkregler .
Har i løpet av høsten tatt friluftsliv og livskvalitetsmerket. Vi er og nesten ferdige med
kreativitets merket
Vi har hatt bakedag og et møte med mime lek som var stor suksess.
I nov hadde vi en helgetur til Madlaspeiderenes hytte på Oltesvik. Kjempekjekt. Vi gikk
lang tur ute med kart og koste oss inne med leker og diskotek.
Vi hadde innslag på årsfesten med ”Grieg i hundre”, Speiderne gjorde en flott innsats.
Ledersituasjonen: Peter, Lise, Nina, Mona .Nils Helge og Eirik og Hege er og ledere men
er ofte forhindret i å komme.Vi opplever flokk2 som en aktiv barnegruppe med mye uro.
Vi har sendt ut mail til foreldrene med ønske om en til leder.Lovise er også informert.
Vi har 17 speidere i flokken nå.
Mona

23

Halvårsrapport stifinner 1. halvår 2007
36 speidere totalt, en på permisjon, fordelt på onsdager kl. 1730 og torsdager kl. 1830.
Speiderne har en kjernedag, men kan, hvis det ikke passer en gang, gå på den andre ukedagen,
noe flere har benyttet seg av.
Patruljer:
Jordbær:
Peff: Charlotte Skoge
Ass:
Helene Berner
Antilope:
Peff: Astrid Smith Løvås
Ass:
Amira Najem
Prinsessene: Peff: Yasmin Vindenes
Ass:
Sanne Petersen
Bever:
Peff: Anders Haaland
Ass:
Markus Thorstensen
Pingvin:
Peff: Svein Magne Risa
Ass:
Joakim Danielsen
Ulv:
Peff: Mathis Nordgård
Ass:
Aled Pagler
Ledere: Sigmund Skoge, Arild Haaland, Huw Pagler, Frank Albrecht, Signy Kollsgård Eide, Alf
Ketil Goa, Wolfgang Wandl,Bjørn Helge Olsnes, Rune Rott, Lovise Mæland
I tillegg til punkt til programmerker, har vi brukt flere møter til Speiding i 100 og forberedelser til
kretsleir. Speiding i 100 har vi laget lappeteppe, hver patrulje har valgt et land utenfor Norge som
de har sammenlignet oss med, noen (ikke så mange) har intervjuet en som har vært speider
tidligere og de fleste var med på bursdagsselskap i Fjørenesparken i forbindelse med St. Georg.
Til kretsleiren på Landa måtte vi både lage drakter, smykker, skjold og sverd.
29.01 var stifinnere og vandrere i svømmehallen for å ta deler av livredningsmerket pluss til
lettmatros (svømme med og ta av klær).
Vi har tatt førstehjelpmerke I som fellesmerke på møte.
Fra påske og utover har vi trent på jungmannsmerket og på seilferdigheter i den grad været har
tillatt det (og det har ikke vært ofte!)
Andre aktiviteter: Karneval, Skøytedag
Turer: 16.-18.03
27.-29.04
11.-13.05
18.-20.05
08.-10.06
23.-30.06

Skitur Solheimsdalen
Tur med Makrellen
Kretsbannerkonkurranse
Sykkeltur
Gruppens Weekend
Kretsleir Landa med 21 stifinnere

Det har vært en del skulk på møter og deltagelse på turer har heller ikke vært høy.
Bare Charlotte hadde 100% frammøte dette halvåret.
Speidere med over 20 turer i stifinner-tiden:
Helene
31
Charlotte
31
Anders
26
Mathis
24
Aled
23
Det er 7 7-klassinger som går over til vandrerne fra høsten.
Lovise
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Halvårsrapport stifinner 2. halvår 2007
Totalt 5 patruljer med 29 speidere fordelt på onsdager og torsdager. 2 nye (Kristin
Kvinnesland og Stefan Jåsund) og 5 som kom fra småspeideren.
Patruljer:
Biatches:
Peff Amira Najem
Ass. Annelin L. Svendsen
Krabbene:
Peff Marie H. Gjerde
Ass. Camilla Skoge
Simpsons:
Peff Markus Thorstensen
Ass. Øystein L. Svendsen
Nissene:
Peff Svein Magne Risa
Ass. Joakim Danielsen
Våk:
Peff Vetle Eide
Ass. William Højmark
Ledere:
Lovise Mæland, Sigmund Skoge, Huw Pagler, Alf Ketil Goa, Wolfgang
Wandl, Bjørn Helge Olsnes
Året har stått i 100 års jubileets tegn samt besøk fra Scotland. Stifinnerne har derfor
ikke hatt så mange turer som vanlig dette halvåret.
En tur med Makrellen måtte avlyses da det ikke var tilgjengelige skippere.
Peffkurs ble også avlyst/usatt.
07.08-09
15.09
21.-24.09

29.-30.09
26.-27.10
16.-18.11
14.-15.12
Andre ting:

Høsthaik til Hålandskogen – vellykket for de som gjennomførte, men det
var noen som måtte reise hjem i løpet av kvelden/natta.
Markering av 100 års jubileet med bruk av båter og grilling.
Besøk fra Aberdeen, med kjekke aktiviteter bl.a. var det Home Hospitality
bruk av båter og bakte poteter, bowling, tur til Kongeparken, for å nevne
noe. Mange fikk gode venner blant skottene, noe som vil utvikle seg
enda mer når vi reiser og besøker dem neste år.
Kanotur til Lutsivannet – som vanlig en kjempeflott tur med nydelig vær,
Tur til Horve med patruljekonkurranse og mye læring. Bra vær og
kjempeflott deltagelse.
Juleturen gikk også i år til Melshei. Stor deltagelse, mange lå ute, men
det ble dessverre ikke rappellering da det var manko/syke ledere. Men vi
tok merker og alle hadde en kjekk tur.
7-klasse tur med besøk til brannstasjon, planlegging av neste ½ år og
mye lek og moro.

Aspirantene (7 stk) har ikke hatt egne møter. Dette er feil og de har
derfor ikke fått en skikkelig innføring. Må ikke gjøres for framtiden. De har
ikke fått gjennomført Jeg-er-beredt og de har ikke fått ”personlig” pleie.
Speiderne var med på Sunrise Ceremony 1. august alt. 30.08 og totalt 7
klarte kravene til hele merket (når vi var litt snille). Vi har hatt felles
idrettsdag på Haga skole for å forsøke å ta idrettsmerket. Flere klarte
dette etter at de tok O-løp i Melshei på juleturen. Vi har deltatt på
kosekvelder, marked og årsfest med innslag. Vi har også hatt
kokkekamp med dessert.
Speiderne jobber med jungmann/lettmatros kravene og de holder på med programmerker. Det er blitt tatt mange fordypningsmerker. Frammøtet har vært bra, men det er
noen vi ser veldig sjelden.
Lovise Mæland, troppsleder
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Halvårsrapport vandrere 1. halvår 2007
Startet opp med 18 vandrere (2 stk. – Ingrid og Marie egentlig rovere, men har valgt å være
vandrere enda ett år), men 3 sluttet i løpet av vinteren.
Peff/ass

Englene:
The Witches
Vikingene

Ida/Ingvild
Anne Fernanda/Mae
Eskild/Gaute Elias

Ledere: Kjell Agnar Dragvik, Sigurd Mo, Sigurd Hetland, Lovise Mæland
I tillegg til å jobbe med programmerker, har speiderne også deltatt på kravene til Speiding i 100
der de har laget lappeteppe og valgt et land som de har sammenlignet Norge med. Ikke alle har
gjort dette. Noen har intervjuet en som har vært speider før og de fleste deltok på
bursdagsselskap i Fjørenesparken.
Vi har også hatt endel med spleising – manøvrering og førstehjelp.
Det er ikke tatt noen merker og heller ingen har oppnådd Speidersjefens topputmerkelse, men vi
har jo en majoritet av 8. klassinger og de har langt fram. Det har vært litt tungt å drive vandrerne
dette halvåret, da det har vært et klart aldersskille mellom de største og de yngste. 9. klassinger
har vi omtrent ikke i tillegg til at det har blitt endel fokuseringer på jamboree som ikke alle skal
delta på. Det har vært seiling/motorbåt/Makrellen/Sjøsprut på møtene fra påske og utover.
Turer:
26.-28.01
11.-13.05
18.-20.05
18.-20.05
25.-28.05
8.-10.06
15.-17.06
23.-30.06

Skitur Fidjeland
Kretsbannerkonkurransen Ølberg (2 patr.)
Sykkeltur Karmøy
Jamboree-tur Makrellen
Makrellen-tur
Gruppens Weekend
Jamboree-tur Makrellen
Kretsleir Landa (7 deltagere)

Ialt 10 speidere drar på Jamboree til London fra 28. juli, 9 av disse drar på 3 ukers tokt før
jamboreen (Rovere: Marie, Ingrid, Hilde, Åse, Øyvind – Vandrere: Ingvild, Ida, Eskild, Erik). Mae
drar til jamboree med fly. Gaute Elias blir med på 3 ukers seilas på returen, Anne Fernanda 1
uke.
Andre arrangement:
Karneval, Skøytedag,St. Georg, 17. mai (salg av ballonger), Tanangerdag (hjelp til salg).
4 vandrere + Ida, Ingvild Ingrid og Marie går over til roverne fra høsten.
Lovise
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Halvårsrapport vandrere 2. halvår 2007
Vi har dette halvåret hatt 20 vandrere (en ny Catharina Andersen). Det er en veldig aktiv,
sprudlende og kjekk gjeng speidere.
Det er 3 patruljer:
Peff Anne Fernanda Mæland
Ass. Mae Pagler
Peff Eskild Dragvik
Ass. Erik Hetland
Peff Thomas Jåsund
Ass. Gaute Elias Vatne
Ledere: Lovise Mæland, Kjell Agnar Dragvik og Sigurd Mo
(Etter ett års fravær, dukket plutselig Jostein Sølvberg opp på slutten av året!)
Aktiviteter:
26.08
31.08-02.09
15.09
21.-25.09
03.10
17.10
20.-21.10

23.-25.11
28.11
02.12
19.12

Bølgesurf på Orrestranden (kolliderte med konf.tur, derfor bare 6 som
deltok.
Makrellentur som måtte bli dagstur med Sjøsprut da det var bare 1
som kunne være med.
100 års jubileumsaktiviteter med båter og grilling.
Besøk fra Aberdeen der mange av vandrerne hadde skotske speidere
på besøk hjemme.
Kokkekamp på Storevarden skole. Fantastisk fantasi og god mat.
På Ørnhammaren sammen med Hinna og 1. Sola speidergrupper.
JOTI sammen med 2. Sandnes Sjø på deres lokaler. 14 av speiderne
deltok og hadde en kjempehelg. Huw var også med og gjorde en
formidabel innsats med koblinger og hjelp. Speiderne pratet med hele
verden og ble gode venner med Sandnes-speiderne.
Juletur til Melshei der de fleste var med. Selv om det var bare regn hele
helga, var turen vellykket.
Besøk på astronomisk institutt.
Fakkeltog; ikke så mange var med her
Juleavslutning med lazer-skyting og pizza.

Vi startet halv-året med matrosmerket og har gått over til programmerker.
Eskild og Charlotte har klart 24 merker snora. Gratulerer!
Lovise Mæland, troppsleder
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Årsrapport for roverne 2007
Vi (roverne i gruppen) bestemte oss i høst for å starte opp et nytt roverlag i Tananger. Vi
er totalt ti stykker som er med.
Vi begynte med møter i september/oktober. Vi har i høst hatt møter annenhver onsdag i
Nilsenhuset. Vårt første prosjekt var å lage underholdning for ledere og rovere som var
med på Emnekurs sjø i Tananger i november. For å ha gjennomført dette med suksess
ble vi ”oppgraderte” fra roveraspiranter til rovere.
I desember dro vi på vår første tur. Det var seks av oss som var med på en koselig
juletur til en Halliburton hytte på Rennesøy.
I 2008 har vi begynt å pusse mastene til Makrellen. Det er det vi planlegger å holde på
med framover. Når vi blir ferdige med det så har noen i Halliburton spurt oss om vi har
lyst til å finne på noe for å lære småspeiderne om resirkulering. Så det er kanskje noe
annet vi vil drive med fremover.
Utenom det så har vi ikke så mange planer. Vi ønsker å få til et par hytte- og seilturer i
løpet av våren. Og evt. En eller annen tur i sommer, men det har vi ikke snakket så mye
om.
Hilde Olaussen, roverleder
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Årsrapport Horvehytta 2007
Det er ikke foretatt nevneverdig vedlikehold på hytta i 2007.
Hovedutfordring er råte i vegger og ikke minst tak. Siden det var usikkert hvor
omfattende dette var, så ble det besluttet at en fagmann måtte vurdere dette. Det ble
foretatt inspeksjon sammen med tømmermann(Gunnar Jåsund) . Konklusjon var at det
var råte, men at vi ved å fikse tak nok kunne klare oss uten å skifte for mye i
vegger.(Sett ut fra bilder som ble tatt av vegg før bord skifte i 06, er det også betydelig
råte i veggene, men dette kunne jo ikke tømrer se på befaring)
Uansett, en større utbedring må utføres, og det må tas stilling til dette i styret, da det vil
innebære behov for investeringer.
Man må anta at det i alle fall vil innebære kostnader mellom 30- og 50.000 for å skifte
tak, og ikke minst bli kvitt de gamle asbest platene på taket.
Jobben med å fjerne asbest plater bør utføres av fagfolk, da det ikke er sikkert frivillige
vil arbeide med asbest.
Ellers ser vi at hytta er i bruk utifra Havsprut, noe som jo er gledelig. Håpet er at
reparasjon av hovedhytta også vil bidra til et bedret innemiljø. Og enda utvidet bruk.
Nye møbler skal bringes opp i vår, og planen er forefallende vedlikeholds dugnad i løpet
av 1. Halvår.
Videre utbedringer er satt på hold inntil videre behandling i styret.
Dette er kort oppsummert fra Hyttestyret.
Mvh Jarle
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Årsrapport Foreldreklubben 2007
Foreldreklubben består av foreldre til små-speidere og bevere.
Formenn er nå Sigrid Litlehamar og Heidi Løge. Linda Vatne sluttet i perioden og Sigrid
Litlehamar har også ”sagt opp”
Kosekvelder
Vi har hatt kosekvelder fra 17:30 til 19:00 en fredag i måneden, flott oppmøte av
speidere men ikke alltid foreldre til dugnaden. Kosekveld i februar var dedikert karneval
og i oktober var den slått sammen med Marked og TV-innsamlingsaksjonen. Lederne
står for leker, bingo og fremvisning av film i kinorommet. Foreldreklubben og foreldre har
stått for salg av pizza, pølser, brus, lapper og popkorn. Salget har gått veldig bra. Det
skal ryddes opp etter kosekvelder.
Inntektene fra kosekvelder og lynutloddning brukes til speiderbøker og utstyr til
kosekvelder.
Basar
Foreldreklubben hjalp til på kjøkkenet.
17. Mai
Veldig bra oppmøte, mye kaker. Dette er flott av foreldre som stiller. Været var i år
strålende og vi solgte ut alt vi hadde.
Lynutlodning
Da det har vært dårlig oppslutning av gevinster til lynutlodning, ble det i år besluttet at
hver familie skulle gi kr. 50,- direkte til foreldreklubb-kassen. Mange betalte, men det var
også en del som sluntret unna. Det er mange lodd igjen hvis lynutlodning skal tas opp
igjen.
Årsfest
Foreldreklubben bidro til arrangementet med dekking av bord, servering av kaker og
rydding etter festen. En stor takk til alle speidere og foreldre for innsatsen i året som har
gått, lodd som er solgt og gevinster som er gitt samt kaker som er bakt.
Med vennlig hilsen
Sigrid Litlehamar og Heidi Løge
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Årsrapport – HAVSPRUT 2007
Medlemsbladet Havsprut er inne i sin 31. årgang. Bladet kommer ut med 4 nummer pr år,
nr 4 utgis på nyåret 2008 for å få med julestoff. Opplaget er på 225.
Ansvarlig redaktør er Anne Meling og Irene Hovland er kasserer og annonseansvarlig.
Geir Mæland, Blest as har ansvar for oppsett og trykking av Havsprut. Utgiftene til
trykking av 4 nummer i 2007 beløper seg til kr 29554,- en økning på kr 3904,sammenlignet med forrige år.
Utgifter til trykking er vanligvis momsbelagt, men vi er fritatt for denne avgiften.
Havsprut har i år kjøpt nytt fotoapparat m/ minnekort til gruppen, da det gamle ble
ødelagt.
Samlet utgifter i 2007 er kr 32141,25 en økning på kr 1376,25.
I 2007 har vi hatt 40 annonsører men har utestående ca kr 7000,- Dette blir det i disse
dager sendt ut purringer på.
Annonseprisene er like som i fjor
Annonsepriser for ett år i sort/ hvitt er: Annonseprisene for ett år i fargetrykk er:
Stor (1/2 side)
Middels (2/9 side)
Liten (1/9 side)

kr.1500,- pr år
kr. 900,- pr år
kr. 500,- pr år

kr. 2000,- pr år
kr. 1500,- pr år
kr. 750,- pr år

Annonseinntektene for 2007 beløper seg til kr 22000,- og utestående 7000,En reduksjon på 6900,- pga manglende betaling.
Men når vi mottar resterende innbetalinger viser det at vi har en økning i 2007 på kr
850,Abonnementsprisen for Havsprut i 2007 er kr. 50,- og vi har fått inn 7000,- fra gruppen.
Gruppens forskjellige enheter har også i år hatt egen spalteplass i Havsprut. Fyldige
referat og bilder fra turer og speiderleir i året som har gått.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører og andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en rekke privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen.
Bladet HAVSPRUT fikk høyeste utmerkelse med prisen ”Den gyldne fjærpenn” i 2007
Irene Hovland
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Årsrapport speiderhus 2007
I 2007 ble det utført en dugnad på speiderhuset. Det ble skiftet vannstokk og et par
kledningsbord nederst på 3 vegger. Under arbeidet ble det oppdaget omfattende
råteskader på veggene samt et par vinduer som trenger skiftes ut. Gruppen fikk innvilget
kr 10000 av Sola kommune til rep av huset. Resten av pengene som var igjen etter
dugnaden ble brukt til å kjøpe mer kledning. Vi skal også i år søke om mer penger, slik
at vi kan få skifte kledningen på en side om gangen og gjerne isolere veggen samtidig.
Dette arbeidet planlegges utført til våren så da trenger vi noen frivillige til jobben. Jeg vil
samtidig rette en takk til de som var med på dugnaden i år for god innsats.
Det er ikke utført noe vedlikehold på Nilsen-huset.
Morten Hetland

Årsrapport bussgarasje 2007
Det har ikke blitt utført noen dugnad I bussgarasjen i 2007. I tillegg til eget utstyr, har
Dykkerklubben et areal de disponerer til brakke og båt. I 2. etg. er det lagret møbler som
tilhører kretsen.
Bussgarasjens skjebne er forseglet i og med at kommunen har bestemt å selge tomten.
De har ikke skaffet oss andre lagringssteder og en gruppe er nedsatt for å se på
alternative løsninger.

Årsrapport naust og sjøområder 2007
Jeg har bistått litt på joller og prøvd å holde litt orden, ble litt vanskelig med masse griller
og div utstyr rett innfor døra.
Trenger sikkert en rask opprydding før båtsesongen starter.
Hilsen Jan Line

Årsrapport VG-joller 2007
Det er dette året foretatt glassfiberarbeider på båtene for å få dem tette. Båtene bør
rigges for å ta en skikkelig opptelling over øvrige mangler. Noen fester til tollepinnene
må f.eks repareres. Den ene flytebryggen ble tatt opp før vinteren. Den andre kan ikke
tas opp uten å ødelegge festeboltene, så det ble besluttet at denne ikke skulle tas opp.
Materialene som holder flyteelementene på plass må skiftes på den som er tatt opp.
Mvh. Tore Vold
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Årsrapport 1- og 2-kronen 2007
Et lite hurra! 2-kronen var i større grad i bruk i 2007 enn tidligere år. Nå skal det også
sies at den ene som da ble lagt ut holdt tett. Alle de i fjor omtalte skruehull viste seg å
være mer eller midre råtne. Rammen rundt kjøkassen sett fra undersiden ble fjernet. Alle
gamle hull i skroget ble tettet med Sikaflex som egener seg godt til maritimt bruk. Nye
hull boret opp i ramme og skrog. Limt med Sikaflex igjen og skrudd sammen med 12
nye skruer. Nå med nytt feste i skroget. Status som ubåt synes nå å falme.
Det betyr at den adre båten får samme behandling til våren. Nå kjenner vi årsak med
tihørende metode for å holde vannet utenfor skroget. OBS, dette kommer til å skje igjen
dersom båtene går på undervannskjær. Det er lite sannsynlig at dette skjer inne i havna.
Det er på tur i ukjent farvann det mangler på navigasjon.
Fortøyning sist sesong ble foretatt med to paraplydregger lagt med ca 7-8 meters
avstand og bøye i midtpunktet. Da jeg stort sett kjører forbi havna hver dag er det alltid
et øye ut på 2-kronen. Den så ut til å ligge stabilt med denne løsningen uavhengig av
vind. Det betyr at vi med enkle midler får den andre ut i samme område uten å krangle
med naboen. Vår venn med den gamle snekka gjør hevd på den store bøya ved å
fortøye så fort han lukter speiderblod.
Voksenseiling ble det ikke i året som gikk. Jeg tar gjerne en tur eller to etter avtale i god
tid. Mest for at flere ledere skal ha et forhold til hvordan 2-kronen virker. Fantastiske
seilere når de flyter
Rent budsjettmessig har behovet ikke oversteget 3000 så langt. Ingen store utgifter ser
ut til å være nødvendig.
Det er å håpe at nye flytebrygger kan bidra til større bruk av båtene. De egner seg ikke
for rigging på land.
1-kronen er unødvendig å kommentere. De brukes i eininga! Fortsett med det.

God sesong 2008
Hilsen Lars’n og Bjørn-Christian
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Årsrapport Sjøsprut 2007
Jeg har vært syk dette året og ikke fått gjort noe med båten. Heldigvis har Kenneth hatt
tid og fått gjort en hel del.
Båten bærer preg av å være gammel og er generelt i dårlig stand.
Dette er gjort:
∙ Satt på Strekkfiskbeskyttere
∙ Fallene på båten er skiftet
∙ Seil og puter er lagt i naustet
∙ Det er satt på nye trinser på bom
Dette bør gjøres:
∙ Neste gang båten er på land bør kjølfestene sjekkes, eventuelt av fagfolk.
∙ Pullpiten må repareres eventuelt kjøpe eller få laget ny.
∙ Gjennomføringer (rekkestøtter, vinduer, mast) bør sjekkes. Det lekker vann inn i
båten.
Båtansvarlig: Arild Haaland

I løpet av sommeren og høsten har jeg, Kenneth Hagen og Jostein Sølvberg, utført noen
oppgraderinger på Sjøsprut. Arbeidet har ikke vært i form av reparasjoner på skrog, men
med fokus på å bytte ut ødelagt eller utslitt utstyr. Etter som jeg forsto har det ikke vært
særlig mye innsats på denne båten de siste 15 årene, men absolutt mer av ”absolutt
nødvendig art” for å få den til å flyte. Og den flyter inntil videre, men jeg anbefaler at
noen tetter vinduer, gjennomføringer og skruehull i taket. Den tar inn ferskvann som jeg
har smakt meg til og Lovise har gjentatte ganger lært meg under KIMs lek for 20 år siden
hva salt smaker. Takk! Detter er ingen krise, men det må øses for vann innimellom. Blir
ikke lekkasjer tettet, så vil alt av interiør smuldre opp i tiden som kommer og det oppstår
mer mugg. Deler av innredningen i byssa har allerede tatt kvelden. Anbefaler
fuktkontroll i båten, gjerne av lufttørker type.
Det som allerede er gjort:
Skiftet rorhull. Vinsjene er demontert, rengjort og smurt opp, men her har det vært mye
slitasje. Anbefaler ny innmat.
Rep.sett til noen hundrelapper på hver side.
Strammet opp rekka da den er blitt slakk etter at noen har krasjet med pulpitten i en eller
annen kai.
Satt på nye trinser på Genua skjøter SB/BB. Nye skjøter til Genua. Satt på nye
tauklemmer til Genua skjøter. Satt på ny beskyttelse på strekkfisker for å beskytte
seilene. Montert revesystem på storseil. Dette har ikke vært i orden så lenge gruppa har
hatt båten. Inkluderer revetrinser og tauklemmer på bom og nytt tauverk.
Så status i dag er at det er to rev på storseil. Nytt tau på kick er montert. Nye tauer for å
holde sprayhood på plass. Ny tau på løygang. Nytt nedhal til storseil. Dette har heller
ikke vært i orden før og var delvis ødelagt. Satt på nytt rustfritt beslag. Nye skjøter til
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spinnaker. Det er montert ny Windex. Her måtte det også lages nytt beslag i toppen av
masten for den gamle var borte. Alle fall er skiftet ut. De gamle var delvis for lang wire
og har spist seg nesten gjennom aluminumstrinsene.
Har skiftet ut trinsen til spinnaker på masten. Denne var helt knekt og hadde slitt av
eksisterende tau. Nytt tau på bomløft.
Det er satt på hurtigkrok på dekksfeste til Genua for å hindre at brukere mister utstyr i
sjøen og for å lette arbeidet med å skifte av seil under seilas. De gamle
overdimensjonerte skjøtene er omdisponert til fortøyningstau. Også påmontert
gummidemper for å ta vare på fester og tauet. Den ene ble stjålet fra båten etter bare
noen uker. Det ble og satt på en solid festestropp på brygga der den lå, slik at det ikke er
fysisk mulig å seile i kaien, selv om håndbremsen ikke virker …. Men kaien ble borte.
Hva som anbefales av utbedringer:
Ny pullpit, da den gamle er kræsjet noen ganger.
Noen bør sjekke over lanterner.
Vurdere behov for lader om bord.
Tette båten for lekkasjer.
Tørke ut båten.
Sette på nye låser på oppbevaringsrommene. De gamle er delvis knekt. Helst noe solid.
Flere og større fendere.
Lakke treverk. NB! Ikke dørkplate utendørs. Da blir den glatt!
Sette på nye vriknapper for å holde Sprayhood på plass. Disse har jeg liggende i
verktøykassen min. Tar oppdraget, da det må bores ut fukt, tørke og limes med epoxy
for at det skal bli vanntett.
Fuktkontroll
Skifte ut alle trinser i mast, for sikkerhets skyld bør masten tas ned ved hjelp av kran.
Rengjøre båten utvendig, sette den inn med bonevoks.
Sjekke over lanternene.
Det må settes på en ny tauklemme på opp på opphalene slik at ikke seilene løsner i
toppen.
Det bør settes på nye strekkfisker til riggen; de gamle er av rustfritt stål og har skåret
seg.
Til slutt vil jeg si at det som er blitt gjort er mange timers arbeid av meg og Jostein og det
gjenstår fortsatt mange timers arbeid før båten er helt ok. Den lider, hyler og skriker av
for lite kjærlighet. Men nå er jeg ute av landet og har begrensede muligheter for å få gjort
noe. Vet ikke når jeg er tilbake i Norge, men det ser ikke lyst ut.
Lykke til!
Med vennlig hilsen Kenneth Hagen
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Årsrapport Makrellen 2007

Avreise fra Tananger 5.juli 2007 med kurs for London og jamboree
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ÅRSRAPPORT 2007
Dugnader / innsats
Det har vært arrangert faste dugnadskvelder mandager i første halvår. Utover dette har
det vært innsats på andre ukedager og helger i forkant av sesongstart. Utvalget har
avholdt sine møter i forbindelse med dugnadskveldene.
Roverene har foretatt vedlikehold på riggen, onsdager i andre halvår.

Skade og sikring
Det er ikke rapportert hendelser som har medført skade på personer ombord.
Det har ikke oppstått skade under noen del av bruken av fartøyet i løpet av året.
Alle turer og tokt har dermed forløpt uten noen som helst skade eller hærverk av noe
slag.
Slitasjen har naturlig nok vært noe mer i løpet av året, grunnet svært stor aktivitet.
Det er ikke funnet slitasje som ikke lar seg utbedre i løpet av vårens vedlikehold.
Alt vertøy og utstyr av større verdi har vært låst inn i forsikringsgodkjent stålcontainer i
bussgarasje.

Utført i 2007
Planen for 2007 ble stort sett gjennomført som planlagt.
Pantry er ferdigstillet med vann og avløp. Fremre luke/ruff er reparert lakkert og montert.
Mastebeslag og flaggrå er montert med flaggliner. Bomløft mesan og trekk til alle seil er
på plass. Belysningen i forpiggen er montert. Lufteventiler i akter-ruffen er montert.
Instrumenter og utestående elektrisk er klargjort. Ny vhf ble innkjøpt under toktet i
sommer. Antennen er plassert i mesanmasten, ny kontakt montert. Radarledningen er
ført gjennom dekk og montert. Alle sjekklister er gjennomgått før langtur. Svært god
kjøleboks er installert ved mastefoten. Grundig slipping med installasjon av nye spesielle
anoder er gjennomført. Dekk og overbygg er overflatebehandlet. Rekkestøtter er
demontert, innfestingen utbedret, treverket tørket og overflatebehandlet på nytt. Flåter
er kontrollert.
Skroget er inspisert før sjøsetting.

Endringer i arbeidsomfang
Det er ikke avdekket tilleggsarbeider. Oppavene med fartøyet bærer etter hvert mer
preg av vedlikehold enn utbedring og bygging.

Makrellen i bruk
Makrellen har i 2007 blitt aktivt benyttet til opplæring og turer innefor speidergruppens
virksomhet. Den har også vært utleid i noen sammehenger.
Tilbakemeldingene fra brukerene er svært positiv.
Makrellen har vært brukt på 8 forskjellige helgetokt i speidersammenheng,
Til sammen 14 ettermiddager med speidere. I tillegg til 11 fisketurer.
Sommerens seilas i armada til London foregikk fra 5.juli til 20.august. Utseilt distanse over
2000 nm uten uhell eller skader.
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Totalt har Makrellen vært brukt på tokt og turer 85 dager i løpet av året.
Undertegnede vil rette en hjertelig takk til Makrellen-utvalget med faste
dugnadsmedlemmer samt øvrige bidragsytere og sponsorer som har sørget for at skuta
igjen utgjør et positivt bidrag i Tananger. En spesiell takk går til Nina Ellingsen og Inge
Halvorsen for deres ukuelig stayervilje og omsorg for skuta samt Sigurd Mo for hans
endeløse optimisme og bidrag til realisering av målsettingene for Makrellen.
Bjørn T. Thorsen
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1.Tananger Sjø’s satsningsområder 2008-2009
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:
Samfunnsansvar
Vekst
Lederkvalitet
-

Samfunnsansvar: Norges speiderforbund er en aktør som blir hørt i samfunnet
og som setter viktige saker på dagsorden. Våre medlemmer tar aktivt ansar for
samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er en viktig del av speiderhverdagen.
Vekst: Norges speiderforbund er en sentral samfunnsaktør med
gjennomslagskraft i saker som angår barn og unge. Derfor er vi en organisasjon i
vekst. Vi skal nå ut til flest mulig av dagens barn og ung.
Lederkvalitet: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste
ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår hovedsakelig gjennom praktisk
erfaring på gruppeplan. En motiverende, støttende og inspirerende
gruppeledelse er den viktigste suksessfaktoren for lederkvalitet og dermed god
speiding.

Framtidsvisjoner:
Samfunnsansvar:
NSF engasjerer seg for barn og unges rettigheter og oppvekstvilkår.
Speidergrupper ytrer seg i saker som angår dem i kommuner og fylker.
NSF engasjerer seg for å få flere barn og unge til å være ute i naturen.
Alle arrangement er grønne arrangement og hytter, både sentralt og lokalt, drives
miljømessig.
Speideraksjonen er landsomfattende og synlig i riksdekkende TV og andre media.
Vi lever som vi lærer. En speider er faktisk nøysom, verner om naturen og arbeider for
fred og forståelse. Også utenom speidermøtene.
NSF er en åpen og inkluderende organisasjon som gjenspeiler Norges befolkning.
Delmål 2008:
NSF ved forbundskontoret sertifiseres som et miljøfyrtårn.
Alle forbundsledd tenker miljø i forbindelse med leirer, turer og utsendelse av materiell.
Grupper tar ansvar for et uteområde i nærmiljøet.
Speidere engasjerer seg og deltar i speideraksjonen.
Speidergrupper jobber aktivt for å inkludere barn og unge med minoritersbakgrunn.
Vekst:
Norges speiderforbund har minst 30.000 medlemmer.
80% av gruppene har mer enn 50 medlemmer.
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Gruppeledelsen møtes jevnlig og arbeider på strategisk nivå med medlemsvekst.
Gruppen bruker rekrutteringsmateriell aktivt.
Gruppen har en strategi for hvordan man skal beholde medlemmene i overgang mellom
flokk/tropp.
Alle grupper har roverlag som er en naturlig rekrutteringsstall til lederverv.
Delmål 2008:
Gruppen har fastsatt en plan for rekruttering
80% av gruppene verver aktivt nye medlemmer.
Lederkvalitet:
Gruppeleder er den mest attraktive posisjonen i gruppen. Den med best egenskaper
som lederutvikler blir valgt til denne jobben.
Alle gruppeledere har en mentor utenfor egen gruppe.
Alle grupper har en gruppeledelse som består av gruppeleder og enhetsledere.
Gruppeledelsen møtes jevnlig og arbeider på strategisk nivå med blant annet
lederutvikling.
Gruppeledelsen fungeer som mentorer for de andre lederne i gruppen.
Gruppens leder søker aktivt tilleggsutfordringer utenfor gruppens arbeid (krets, korps og
forbund).
Alle som har vært ledere i mer enn 2 år har gjennomført minimum grunntreningen.
Støtte og oppfølging av gruppeledelsen er en prioritert oppgave for forbundet.
Delmål 2008:
Minst 70% av gruppene har etablert en gruppeledelse.
Gruppeledelsen har fastsatt en plan for lederutvikling og rekruttering.
Kretsens mål:
Samfunn:
Mål 2016:
Vesterlen krets ytrer seg i saker som angår den i kommuner og fylke.
Vesterlen krets engasjerer seg for å få flere barn og unge til å være ute i nautren.
Alle arrangement er grønne arrangement, og hytter drives miljøvennlig.
Alle grupper i Vesterlen krets skal delta i speideraksjonen.
Vi lever som vi lærer. En speider er nøysom, verner om naturen og arbeider for fred og
forståelse. Også utenom speidermøtene.
Delmål 2008-09:
Vesterlen krets skal bli et naturlig kontaktpunkt for pressen.
80% av gruppene deltar i speideraksjonen.
Vekst:
Mål 2016:
Vesterlen krets har minst 3000 medlemmer.
Gruppene bruker rekrutteringsmateriell aktivt.
Gruppene har en strategi for hvordan man skal beholde medlemmene i overgang
mellom flokk/tropp.
Gruppene har en straegi for hvordan man skal beholde vandrere.
Alle grupper har roverlag og bruker rovere til rekruttering til lederverv.
Delmål 2008-09:
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Øke medlemstallet med 10% målt mot 31.12.2006.
80% av gruppene bruker rekrutteringsmateriell.
50% av gruppene har en strategi for hvordan man skal beholde medlemmene i overgang
mellom flokk/tropp.
Øke antall vandrere i kretsen med 5%.
50% av gruppene har roverlag.
Lederkvalitet:
Mål 2016:
De fleste som har vært ledere i mer enn 2 år har gjennomført minimum grunntreningen.
Vesterlen krets skal ha et godt variert tilbud med emne/spesialkurs.
Alle grupper har en lederpatrulje som består av GL og enhetsledere.
Gruppens leder søker aktivt tilleggsutfordringer i krtsen.
Støtte og oppfølging av lederpatruljen i gruppene.
Det skal gjennomføres 2 samlinger for gruppeledelsen hvert år.
Delmål 2008-09:
40% av alle ledere har gjennomført minimum grunntrening.
Gjennomføre både helge- og kveldskurs hvert år.
Minst 70% av gruppene i krtsen skal ha etablert en lederpatrulje.
Etablere prosjektgrupper som kan arrangere de faste aktivitetene som kretsen har hvert
år.
Alle grupene som ønsker det, kan få besøk av en fra kretsstyret eller
ledertrenerkomiteen hvert år.
Gjennomføre samlinger for gruppeledelsen.
Vi gjør forbundets og kretsens mål for 2008-16 til egne ved å tilpasse dem våre lokale
forhold.
Hovedsatsningsområder for 2008:
-

-

Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring å delta på kurs.
Kvalitet i alle ledd. Gjennom kvalitet og trivsel i speideren skal vi sikre at
medlemstallet stabiliseres og at aldersgruppen 13-16 år styrkes. Dette er
spesielt viktig i overgang stifinner-vandrer. Spesielle tiltak overfor 7klassingene.
Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen (og Sjøsprut/2-kronen)
intensiveres. Enhetenes program tilpasses sjøbiten.
Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv
til lands og til vanns.Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.
Være miljøbevisste – kildesortering.
Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både på nett og i
media.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Flest mulig skal delta på leir i Fordell Firs i Skottland i 2008.
- 5. klassingene skal gjennomgå aspirantkurs.
- Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner- og vandrertropp.
- Speidere og rover oppmuntres til å stille på gruppeting. Det velges
representanter til årsmøte i gruppeting.
- Alle enheter legger flest mulig møter utendørs (minimum 50%).
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-

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
Videreføre arbeidet for nytt bygg til erstatning for bussgarasje/Nilsenhus.
Ferdigstille bryggearrangement
WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
Delta i utviklingen av maritime opplevelseri Tananger
Intensivere bruken av gruppens båter og hytte.
Være kreative og tilby speiderne spennende aktiviteter.

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, utfordringer, overnattinger ute og prosjekt, kulminerer i
Speidersjefens topputmerkelse. Vi har også Jeg-er-beredt merket som skal tas av
alle speidere med nye og mer utfordrende krav for hver enhet.
Medlemstall i gruppen gikk i 2007 opp fra 176 til 180, en oppgang på 4, et flott
resultat. Vi har ingen rekrutteringsproblem, men det synes vanskeligere for hvert år
å rekruttere nye medlemmer og å holde på dem. Ved høstens oppstart gikk vi ut med
lapper på skolene med tilbud til bevere og fikk nok søknader til å dekke en koloni.
Etter at endel småspeidere sluttet og noen gikk over til stifinner, gikk vi aktivit ut på
skoler og butikker og rekrutterte således nok til totalt 2 flokker. Trenden synes at det
nå er så mange tilbud for barn og unge at pågangen ikke er like stor som før og
ventelistene er korte; alle får komme inn. Vi påstår at vi driver god speiding. Dette
må vi markedsføre bedre i distriktet ved å synliggjøre speidingen på en positiv måte
og gjøre det slik at 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, ikke å øke den. 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 må også
få tilbud om opplæring innen seiling, livredning og førstehjelp. Er det andre temaer
det ønskes mer utdypning innen, kan gjerne gruppen eller kretsen kjøre interne kurs.
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 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. Vi har et vedtak som sier at
gruppens ledere står for pengeinnbringende aktiviteter. 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. Minst en fra hver
enhet skal delta på gruppeting.
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
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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? Dette til tross, vi har nå hatt 2 vandrere (Ingrid og Marie Skipenes
Larsen) og 8 stifinnere (Eskild Dragvik, Gaute Elias Vatne, Carmen Mæland,
Alexander Sivertsen, Charlotte Skoge, Helene Berner, Aled Pagler og Mathis
Nordgård) som har oppnådd Speidersjefens topputmerkelse.
Vi vil tilstrebe å være tilstede og markedsføre gruppen på samlingsdager i Tananger.
Dette er viktig både for rekruttering og ved innsamling av penger til utlodninger.
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
bever/småspeider. Det skal være en progressjon 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
fordi 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 seilferdigheter, ved andre former for friluftsliv og også vår holdning og
oppførsel og på 17. mai og Tanangerdager. Markedsføring i media er også et viktig
middel.
Når det gjelder sjøspeiderbiten, har vi 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 intensiveres og stifinnerog vandrerpatruljene skal motiveres til å dra på egne patruljeturer enten på sjøen
eller til lands.
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
1-kronen og gå over til større fartøy. Minimum 50% av møtene skal være utendørs.
Dette gjelder alle enheter.
Vi skal imidlertid ikke være oss selv nærmest, men tenke lokalt og miljø. Alle enheter
deltar i minimum ett lokalt samfunnsprosjekt og skal arbeide aktivt for et reint miljø.
Vi har forpliktet oss til å holde det ryddig og boss-fritt rundt egne anlegg. Vi skal til
enhver tid rydde opp etter utendørs aktiviteter og turer. Det skal være kildesortering
på speiderhuset.
Alle lederne i gruppen skal sette opp en plan for egen lederutvikling. Målsettingen er
at samtlige ledere, som et minimum, gjennomgår grunntreningen innen de 2 første år
av sin ledertid. 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.
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Vandrere, rovere og tillitsvalgte inviteres til gruppeting. Disse får skriftlig innkalling og
gruppeting legges opp med hensyn til tidspunkt og agenda som kan tiltrekke den
yngre aldersgruppen. Gruppen ønsker at ledere, speider- og roverrepresentanter
deltar på kretsting.
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.
Det bør gis tilbud til samarbeid med andre grupper både sjøspeidere og nabogrupper
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 og vi vil ha
så mange enheter av hver aldersgruppe som antall ledere og speidere tilsier. Det blir
inntak av bevere og småspeidere om høsten og også mulighet for å begynne i de
andre enhetene. Vi ønsker ikke at medlemmer ”siger inn” gjennom hele året da
dette vanskeliggjør arbeidet og progressjonen.. Ledersituasjonen ser god ut i
kommende år for de yngre, men det er verre blant de eldste. Målet er at flest mulig
ledere fortsetter og at de følger barna ”oppover”. Vi skal fortsatt konsentrere arbeidet
med å holde på ungdom i ungdomsskolealder. Ved synliggjøring i nærmiljøet og
gode, spennende tilbud til denne aldersgruppen, viser vi da at vi også er en
ungdomsorganisasjon og vi tror at flere vil bli med i gruppen vår. Det skal være tøft å
være speider! Vi har utstyr til rapellering og flere bør tilegne seg kunnskaper slik at
vi kan bruke det mer aktivt. Å rekruttere ungdom direkte fra ungdomsskolen har ikke
vist seg å være vellykket. De mangler den elementære speiderbiten fra yngre år.
Førerpatrulje er viktig i alle ledd, unntatt bevere. 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 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
enten alene eller sammen med andre rovere/grupper. Vi vil søke å tilby rovere
engasjement i gruppen som hjelpere og gi dem tilbud om å delta på kretskurs.
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. Foreldre er ofte en god ressurs
og det at vi kjenner dem, gjør det også lettere når vi skal be om en håndsrekning for
eksempel med turer, kjøring 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. I 2005 startet
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vi med Sjøspeidervandringen, noe som var så populært at vi vil tilby det som årlig
arrangement.
Hvert år får speiderne tilbud om storleir. 41 medlemmer deltok på fri:05, 42 på Spleis
06 og 38 på kretsleir på Landa. 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. Målsetningen er minimum 20 deltagere på leir til Fordell Firs i 2008.
Det er viktig med innspill til Solabladet og Stavanger Aftenblad. Vi må være mest
mulig synlig på en positiv og rekrutterende måte.
Forbundet har sendt ut en ryggsekk med en perm: Gruppeleders verktøykasse. Her
står det meste som gruppeledelsen vil ha bruk for å vite.
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 og kretsens satsningsområder men tilpasse det
egne forhold..
c)
Alle enheter bruker treningsprogram og tar fordypningsmerker.
d)
Alle enheter tar sertifikater og sjøspeidermerker.
e)
Gruppen deltar på leirer arrangert av krets og forbund og tilbyr
utenlandsleir hvert 4. år. Sommerleirene skal vare min. 1 uke.
f)
Gruppen arrangerer minst ett sosialt arrangement årlig for ledere og
tillitsmannsapparatet.
g)
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.
c)
Arbeide videre med å utvikle gode førerpatruljer.
d)
Førerpatruljene og speiderne oppfordres å dra på kurs og andre
arrangement i kretsregi der de får opplæring i ledelse og praktisk
viten.
e)
Vi skal sette krav til oss selv og til speiderne våre.
f)
Flest mulig ledere gjennomfører grunntrening.
g)
Videreutvikle samarbeidet med 21st Aberdeen, invitere dem med på
større leirer og dra på leirer sammen med dem i inn- og utland.
h)
Loggbok og sjekkliste brukes for alle typer fartøy – for hytten skal
hyttebok skrives og hytteregler følges.
i)
Minst en tur høst, vinter og vår for alle enheter.
j)
Gi speiderne gode tilbud slik at vi beholder dem.
k)
Delta på speideraksjonen hvert 2. år.
l)
Alle stifinner- og vandrerpatruljer får tilbud om haik.
m)
Samarbeid med andre speidergrupper.
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(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. På seilmøter er det viktig å trekke eldre
speidere/rovere inn som instruktører. Det er viktig for speideren/roveren, og det er også
viktig for de yngre som ser opp til eldre speidere og det kan forlenge speidertiden og
kvaliteten på møtene. Det 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. Inntak av ledere til bever og flokk er nødvendig.
Det er her rekrutteringen skjer.
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 som f.eks. 17. mai.
Hvert år er det ledere som slutter, primært for at barna har sluttet i speideren. Dette er
beklagelig, men likevel et fakta. Ledere med speiderbakgrunn er en fordel, men alt kan
læres, og er ikke en forutsetning for å kunne bli en god leder, interessen er det viktigste
samt å kunne kommunisere med målgruppen. 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, bør både foreldre og
bevere høres. Beverspeiding har vært en suksess og vi vil fortsette med inntak
v/innbydelse i form av lapper til 1. og 2. klassinger på skolene om høsten. Beverne har
blå genser med gruppe- og bevermerke. Som grunnleggende har de Bever-eventyret.
De har ikke fordypningsmerker, men programmerker, Jeg-er-beredt og Utfordringen.
Møtene legges mest mulig utendørs med trening i kanopadling og roing i sesongen. En
tett oppfølging opp mot familiene er viktig. Det vil bli diskutert om gruppen kun skal ta
inn 2. klassinger.

Småspeidere
Småspeidere er 3. og 4. klassinger. Det er 2 flokker med småspeidere. Disse blir
rekruttert fra beverkoloniene, men det er også mulighet å begynne direkte inn i
småspeideren om høsten hvis det er kapasitet. Småspeiderne er voksenstyrt, men også
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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,
fordypningsmerker i tillegg til sjøprogram (ro- og jollesertifikat).
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 2008-09.
Stifinneraspirantene skal gå 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 løpet av 3 år hvis de deltar på de
fleste samlinger og turer. I tillegg skal de fullføre Jungmanns- og motormannmerket og –
sertifikat og krydre arbeidet med fordypningsmerker, både speider- og patruljemerker og
ha mange kjekke turer. Vinner av stifinnerpatruljens 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 samt Jeg-er-beredt. Vandrer-patruljene skal være lite
voksenstyrt. Speiderne i vandrerne vil få tilbud om NSF og kretsarraangement, kurs og
turer i tillegg til egne, utfordrende opplegg både for egen tropp, i NSF- og kretsregi og i
samarbeid med andre speidergrupper. Dette er den aldersgruppen 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 samt
at de får spennende ikke-speider-tilbud. Vandrerne skal kunne benyttes som instruktører
for bevere og småspeidere. Vandrerne inviteres til gruppe- og kretsting.
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. Roverne inviteres til gruppeting og årsmøte i gruppen..
Medlemstall og enheter
Medlemstallet bør ligge på rundt 150-175, men kan økes dersom forholdene legges til
rette.
Antall kolonier:
1-2
Antall flokker:
2
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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. Vandrere og rovere skal også være med på vedlikehold av båtene.
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 småspeidere og 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 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 skal få turer med båten
og en innføring i å seile båten og behandle utstyret. Båten trenger en del oppjustering.
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. Utbedringer blir gjort etter behov.
Makrellen skal være vandrernes og 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 til7hører hele
gruppen. Se egen rapport om Makrellen.

Handlingsplan Makrellen 2008
I skrivende stund ligger Makrellen vel forvart under presenning ved Danielsen i Tananger
havn. Det vil i perioden vurderes alternativ fortøyningsplass og arrangement. Fra før er
inngått avtale om fortøyning av Makrellen på Kystkulturens område.
Planene om utlegg av flytebrygge med bølgedemper gjør at en bør vurdere tilpasning
av bølgedemper for fortøyning av Makrellen på denne.

Oppgaver for kommende sesong
Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
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Installere vindmåler
Reparere aktre luke
Montere halegatt
Installasjon av lufteventiler
Isolasjon av motorkasse
Tralleverk i styrebrønn
Undertrykksventilsajon av motorkasse
Installasjon av varmeapparat
Justering av rigg
Ferdigstille signalhorn
Gjennomgang og oppfølging av sjekklister årskontroll
Utbedre lensepumpearrangement akter
Montere VHF innfesting
Slipping med behandling av bunn, anoder og overflatebehandling av skutesider
Kontroll av drev / tjære, event. utføre vedlikehold av dette.
Kontroll av anoder, vurdere skifte av rorinnfesting
Overflatebehandling av dekk og overbygg
Sjekk av verktøy og reservedeler
Oppfølging av drift og vedlikeholdhåndbok for båten
Inspeksjon og oppgradering av alt sikkerhetsutstyr

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,
utvask samt en dugnad å få møbler som står lagret i Nilsenhuset opp til hytta samt
prevantivt vedlikehold. På sikt bør det også ses på nødvendigheten å skifte tak. Vi vil
imidlertid ikke påkoste hytta mye. Den blir utrolig lite brukt, og en diskusjon må tas om vi
skal selge eiendommen. Det er også småting som ventiler og stikk-kontakter som må
sjekkes. Vi vil imidlertid ikke påkoste hytta mye. Den blir utrolig lite brukt, og en
diskusjon må tas om vi skal selge eiendommen Det skal være minst en årlig dugnad.
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.
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
Huw Pagler er materialforvalter. Dette betyr imidlertid ikke at han skal gjøre alt
vedlikehold på utstyr. Alle enheter må sørge for å reparere utstyr som er blitt ødelagt,
subsidiert rapportere dete til materialforvalter.
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 lavvo med innertelt og bunn. Alle telt skal merkes med gruppenavn.
Speiderne må få et eierforhold til teltene for å unngå uvøren bruk.
Materialforvaltere informeres om utstyr som må repareres/vedlikeholds/erstattes. Utstyr
til patruljekassene skal suppleres etter hvert som behovet melder seg. Alt utstyr lagres
tilgjengelig. Tomme kasser lagres i Nilsenhuset.
NB! Intet utstyr må lånes ut uten tillatelse fra gruppeledelsen.
Speiderbygninger
Møtelokalet i det gamle speiderhuset (Bedehuset) vil bli benyttet til speidermøter som
før. Hovedsakelig for bevere, småspeidere, stifinnere, aspiranter og vandrertroppen til
troppsmøter. Nilsen-huset brukes til alle enheter der det passer og ellers til annen
passende møtevirksomhet som patruljemøter. Vask av Nilsen-husets lokaler vil bli
foretatt av vandrer- og roverforeldre. I speiderhuset vil foreldre til stifinnere stå for
vasken. Patruljene rydder egne rom etter bruk.
Speiderhuset
- Gulvbelegg toalett skiftes
- Vedlikeholde gjerde rundt huset
- Skifte noe bordkledning
- Vedlikeholde hageanlegget
- Ryddedugnad
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Nilsenhuset
Det vil ikke bli foretatt mer enn prevantivt vedlikehold på Nilsenhuset.
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. 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. Vi har fått overta flytebrygger fra
båtforeningen. Disse vil bli montert og vil lette arbeidet med fortøyning og bruk av båter.
Det arbeides med en ide å bygge en permanent lavvo utfor naustet.
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. Vi
har bedt kommunen, som er eier av området, sørge for å få opp steinen som har falt ut i
sjøen og fylle i småstein, klippe gress i sommerhalvåret og montere fendere på utsiden.
Vi har sendt brev både i 2004 og 2007, men vi har ikke sett at det har blitt gjort enda.
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 samt kaker til arrangement.
Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
Det oppfordres til samarbeid med 2. Sandnes og 1. Sola. Det er viktig å ha
samarbeidspartnere for å øke trivselen både blant ledere og speidere; dette gjelder
spesielt for de eldre speiderne og lederne og for å tilføre og kunne gi tips og råd og også
få nye innfallsvinkler på arbeidet vårt. Å delta på kretsarrangement vil også gi påfyll i
form av inspirasjon og ideer. Vi har også en ressurs i X-klubben, kontaktperson er Helge
Frafjord. Denne kan benyttes.
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 2008 skal
stifinnere og vandrere til leir i Scotland sammen med 21st Aberdeen, i 2009 blir det
landsleir på Åndalsnes, i 2010 sjøspeiderleir på østlandet og i 2011 blir det igjen
kretsleir, paralellt med verdens-jamboree i Skåne i Sverige. Vi vil delta på
kretsbannerkonkurransen, Melsheitrollet 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. Gjennom NSF arrangeres det innsamlingsprosjekt i april
som gruppen er med på hvert 2. år.
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Gruppen arrangerer årsfest i oktober/november med bl.a. opptagelse av nye bevere,
småspeidere og speidere, 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 og gaver samt egne
dugnadsarbeider og lotterier 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. Ytterligere strammere økonomi vil det bli
når/hvis vi bygger ut naustet. Forhåpentlig kan byggestart skje allerede i 2008-09. 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 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 med overskudd. Vi har god goodwill i distriktet
for annonser til Havsprut. Årlig kontingent er kr 50.
Det vil bli intensivert på bruk av gruppens WEB-sider og alle ledere (og speidere) må
være aktive og sende inn bidrag.
Det er også et mål at informasjon til medlemmene sendes ut elektronisk.
Foreldreklubben driver kosekvelder. En kosekveld innebærer visning av tegnefilm, bingo
og leker. Dette er det bever- og flokklederne som står for. På februar-kosekveld
arrangeres det karneval og i oktober kombineres kosekveld med TVinnsamlingsaksjonen. 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 formålsparagraf.
Tananger, 19.01.08
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Lovise Mæland
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Årsregnskap for Foreldreklubben 2007
KASSE
Dato

Dato

Bank

01.01.2007Saldo 01.01.2007

1 243

01.01.2007Saldo 01.01.2007

12.01.2007Kosekveld

1 331

10.04.2007Overført fra kasse

4 166

02.02.2007Kosekveld

1050

16.11.2007Betalt Speiderboka

-2 139

13.03.2007Handling div. på Binders

-280

16.11.2007Bankgebyr

16.03.2007Kosekveld
10.04.2007Overført til bank

3 041

-4 166

31.12.2007Renteinntekt 2007

7

28.09.2007Kosekveld

1 496

20.12.2007Overført til bank
Saldo kasse pr.31.12.07

-30

20.12.2007Overført fra kasse

1 750

23.11.2007Kosekveld

1 518

990

30.06.2007Innsamling kr.50,- pr.speider
18.10.2007Utgift handling brus til marked
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BANK
Kasse

-809
672
-3 041
237

31.12.2007Saldo ved årsskifte

6 562

REGNSKAP 2007
BASAR OG HØSTUTLODNING
Inntekter
Bankbeholdning 01.01.2007

Utgifter
177 082,66

Basar
Inntekter
Gave fra Halliburton AS
Utgifter

30 558,00
5 000,00

Høstutlodning
Inntekter
Utgifter

54 205,00

1 036,00

2 500,00

Overført til Speidergruppen 19.12.07.

30 000,00

Finanskostnader
Finansinntekter
Total sum

628,00
267 473,66

Saldo bank pr. 31.12.2007

233 937,66

Forretningskonto
Høyrentekonto
Saldo bank pr. 31.12.2007

233 937,66
113 653,00
347 590,66
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0,00
33 536,00

Regnskapssammendrag Havsprut 2007
Saldo pr. 01.01.07
Annonser
Kontingent
Gaver
Renter

kr. 66.148,91
kr. 21.500,kr. 7.000,kr. 150,kr. 103,-

Film/framkalling
Trykking Havsprut
Porto/konvolutter
Fotoapparat, minnebrikke
Omkostninger bank
Kr. 94.901,91
Balanse
Kr. 94.901,91
Saldo pr. 31.12.07

For Irene Hovland
Kasserer
Nina Ellingsen
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kr. 62.392,41

kr. 724,50
kr. 29.177,kr.
380,kr. 2.198,kr.
30,kr. 32.509,50
kr. 62.392,41
kr. 94.901,91

REGNSKAPSSAMMENDRAG
2007
2006
Navn
Kontogr.Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Gruppen
100 327 535,68 231 110,18
384 303,50 190 130,35
Fartøy
200
78 542,00
70 372,68
53 683,00
97 131,00
Tropper
300
32 852,50
38 171,07
69 600,00
76 150,20
Flokker
400
8 450,00
14 898,02
5 100,00
12 953,15
Roverlag
500
65,00
0,00
50,00
Hytter
600
5 053,57
0,00
8 805,64
Speiderhus/garasje
700
11 874,00
0,00
445,00
Jamboree
800 110 237,50 121 536,00
0,00
0,00
Bevere
900
3 576,16
0,00
3 966,65
Sum
557 617,68 496 656,68
512 686,50 389 631,99
Balanse
60 961,00
123 054,51
Totalt
557 617,68 557 617,68
512 686,50 512 686,50

Bankkonto
Høyrente

302 613,05
1 186,20
303 799,25

241 652,05
1 149,20
242 801,25

Kapitalkonto
Balanse

242 801,25
60 961,00
303 762,25

119 746,74
123 054,51
242 801,25

Differanse

Note 1

Note 2
Note 3
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-37,00

Kontogruppe 800, skulle hatt kr. 12 548,50 mer på inntektssiden.
Dette beløpet ble innbetalt av Sigurd Mo den 17.12.07, men til feil
kontonr. (3206.20.34687). Vil bli overført i jan-08
Har i Januar 2008 fått refundert kr. 10.821,50 av kommunen for
utgifter til Speiderhuset i 2007.
Har i Januar 2008 mottatt tilskudd fra kommunen for Kurs og utstyr
påløpende kr. 31.000,-

GRUPPEN
100
101Kontingenter
102Gaver
103Utlodninger
104Dugnader- inntekt
105Diverse salg
106Overførsel/tilbakeførsel
107aTilskudd kommunen drift
107bTilskudd kommunen utstyr
107cTilskudd kommunen(kurs)
108Renteinntekter
115Utbytte speidersport
118Salg utstyr
151Kontingenter ledere
152Gaver/blomster
153Utg. ifbm utlodning
154Utg. ifbm dugnad
155Innkjøp ifbm salg
158Renteutgifter - gebyr
160Arrangementer
161Naust / brygge
162Bussgarasje
163Telt
164Leir
170Vedlikeh. Utstyr gruppen
171Div. utstyr gruppen
180Kurs/seminar ledere/rovere/speid
182Forsikring
183Porto/Adm./Telefon
184Overføring Havsprut
185Erstattning
Totalt Gruppen
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Totalt 2007
Ut
0,00
0,00
0,00
7 800,00
0,00
27 718,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 421,00
3 111,00
0,00
0,00
0,00
476,00
49 435,52
3 785,90
0,00
0,00
61 763,00
3 093,50
2 527,90
31 511,36
4 362,00
9 104,50
7 000,00
0,00
231 110,18

Totalt 2006

Inn
Ut
Inn
32 809,00
0,00 30 104,00
25 323,00 16 954,35 72 553,00
30 000,00
0,00 30 000,00
9 250,00 11 200,00 14 500,00
1 350,00
558,00
0,00
16 765,00 25 291,08 30 676,50
26 381,00
0,00 30 556,00
0,00
0,00 60 000,00
0,00
0,00 12 500,00
787,00
0,00
165,00
2 589,68
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00 17 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 186,25
0,00
0,00
492,00
0,00
105 064,00 51 525,72 97 490,00
0,00
4 441,95
670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 562,00
0,00
51 360,00
9 165,70
1 621,00
0,00
1 649,90
0,00
0,00
5 924,10
0,00
25 857,00 19 669,00
3 100,00
0,00
3 513,00
0,00
0,00
2 402,30
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327 535,68 190 130,35 384 285,50

Fartøy
200
Inntektskonti:
201Makrellen
202Sjøsprut
2032-kronen
204Joller/pioner/Zodiac/optimist
205kanoer
206div. inntekter

Utgifter:
210Makrellen - vedl.h.
211Makrellen -utstyr
220Sjøsprut - vedl.h.
221Sjøsprut - utstyr
2302-kronen vedl.h.
2312-kronen utstyr
240Joller - vedl.h.
241Joller - utstyr
250Kano/tilhenger vedl.h.
260Slipputg.
261Forsikring
262Radioutg.
263Havneavgift
264Div.
265Utgifter Diesel
266Utgifter Bensin
Totalt Fartøy

58

Totalt 2007

Totalt 2006

Ut

Inn

Ut

Inn

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

65 446,00
4 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00

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

44 000,00
0,00
0,00
8 500,00
0,00
0,00

36 225,75
4 536,60
0,00
0,00
1 304,00
2 268,00
655,60
2 268,00
0,00
0,00
15 107,00
1 100,00
800,00
350,00
4 697,00
1 060,73
70 372,68

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
2 096,00
0,00
78 542,00

10 668,80
16 375,95
1 118,00
22 711,00
1 461,05
0,00
272,00
5 272,00
0,00
0,00
15 867,00
1 170,00
3 364,00
1 519,00
15 915,58
1 416,62
97 131,00

0,00
1 183,00
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
53 683,00

Troppen
300
Inntekter:
301Turkontingent
302Div. inntekter

Utgifter:
351Tur-utgifter
352Merker
353Utstyr
354Mat
356Bevertning
358Diverse
376Diverse
Totalt Troppen

Totalt 2007
Ut

Inn

Ut

Inn

0,00
0,00

32 252,50
0,00

2 100,00
0,00

69 500,00
0,00

23 307,90
6 424,67
4 457,50
0,00
1 823,00
2 080,00
78,00
38 171,07

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

54 836,00
9 718,25
3 388,95
0,00
347,00
5 760,00

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32 852,50

76 150,20

69 600,00

Flokkene
400
Inntekter:
401Turkontingent
402Div. inntekter
Utgifter:
451Tur-utgifter
452Merker
453Utstyr
454Bevertning (slettet i 2006)
456Premiering( endret til Bevertning i 2006)
457Premiering (Opprettet i 2006)
458Diverse (Opprettet i 2006)
462Diverse (slettet i 2006)
Totalt Flokkene
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2006

Totalt 2007
Ut

Inn

Ut

Inn

0,00
0,00

8 450,00
0,00

0,00
0,00

5 100,00
0,00

6 598,35
6 210,67
400,00

0,00
0,00
0,00

4 799,00
5 168,05
1 653,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 689,00

0,00
0,00
0,00

108,10
0,00
1 225,00

0,00
0,00
0,00

14 898,02

8 450,00

12 953,15

5 100,00

Roverlag
500
Inntekter:
501Turkontingent
502Dugnad
512Diverse (Slettes i 2006)
Utgifter:
551Turutgifter
552Merker (RR-5 kamp i 2005)
553Utstyr i 2006 (Kurs /Seminar i 2005)
554RR-5 Kamp (Utstyr i 2005)
556Bevertning (oprettet i 2006)
558Diverse (opprettet i 2006)
562Diverse (slettet i 2006)
Totalt Roverlag

Hytte
600

2006

Ut

Inn

Ut

Inn

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00

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

65,00

0,00

50,00

0,00

Totalt 2007

2006

Ut

Inn

Ut

Inn

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Utgifter:
651Vedlikehold
652Utstyr
653Forsikring
654Strøm/varme
655Kom. Avgifter

129,00
0,00
2 332,00
1 467,57
1 125,00

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

3 664,00
324,70
2 222,00
1 507,94
1 087,00

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

Totalt Hytte

5 053,57

0,00

8 805,64

0,00

Inntekter:
601Utleie
602Diverse

60

Totalt 2007

Speiderhus
/Garasje
700

Totalt 2007

Inntekter:
701Div inntekter
Utgifter:
751Vedlikehold
752Utstyr
753Diverse
Totalt Speiderhus/Garasje

OVERFØRINGER
800

Ut

Inn

Ut

Inn

0,00

0,00

0,00

0,00

11 244,00
0,00
630,00

0,00
0,00
0,00

25,00
0,00
420,00

0,00
0,00
0,00

11 874,00

0,00

445,00

0,00

Totalt 2007

800Overføringer Høyrentekonto
801Inntekter Jamboree
851Utgifter Jamboree

Totalt Overføringer

206

Ut

Inn

Ut

Inn

0,00
0,00
121 536,00

0,00
137 237,50
0,00

0,00

0,00

121 536,00

137 237,50

0,00

0,00

Bevere
900

Totalt 2007

Inntekter:
901Div inntekter
Utgifter:
951Turutgifter
952Merker
953Utstyr
954Diverse
Totalt Bevere

61

2006

Ut

Inn

Ut

Inn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 552,16
224,00
800,00

0,00
182,00
0,00 2 949,25
0,00
835,40
0,00
0,00

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

3 576,16

0,00 3 966,65

0,00

BUDSJETT 2008
GRUPPEN
Kontingenter
Gaver
Utlodning
Salg
Dugnad
Kom.tilsk.adm/utstyr
Kom.tilskudd kurs
Renter/gebyr
Arrangementer
Utbytte speidersport
Overført Havsprut
Kurs/seminar
Forsikring
Administrasjon
Utstyr/vedl.hold sp.hus
Naust/brygge
Speiderhus
Telt
Sommerleir
Forsikring fartøy
Drivstoff
Radio/havneavgift
DriftVedlikehold
Makrellen inkl. diesel
Drift/Vedl.h.andre båter
Bevere
Flokker
Tropper
Rovere
Hytte
Overf./tilbakef.
Avsetning nybygg
Balanse
Totalt

62

Budsjett 2007
INN
UT
10000
40000
4000
30000
2000
40000
8000

787
105064
2590

40000
4000
7000
20000
4000
3000
10000
5000
10000

25000

Regnskap 2007
INN
UT
32809
19421
25323
3111
30000
1350
9250
7800
26381

25857

10000
17000
17000
5000

51360

40000
20000
3000
7000
12000
1000
8000

65446
11000

16765

476
49435

Budsjett 2008
INN
UT
10000
40000
30000
2000
50000
20000
45000
2500

7000
31511
4362
9104
5621
3786
11874
61763
15107

7000
40000
4500
3000
10000
10000
10000
15000

2250

3000

43363
7555
3576
6448
5319
0
5053
27718

50000

200000
204000
399000

399000

40000
20000
3000
7000
10000
3000
50000
200000

186000
435500

435500

