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Hovedsatsningsområder:

2

-

Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring å delta på kurs i
krets og forbund. Vurdere intern lederopplæring sjø og land.

-

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, Sjøsprut/Sjøskvett
og 2-kronen fortsetter. Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og
NSF’s treningsprogram

-

Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for
friluftsliv til lands og til vanns.
Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.

-

Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både på nett og i
media.

Årsrapport for 2009
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 35. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 17. februar 2009
med 19 frammøtte representanter, derav ledere og tillitsvalgte. Årsmøtet behandlet
årsrapporter, regnskap og budsjett. 5 forskjellige innkomne saker, hvorav 2 ble trukket, 2
saker falt. Det ble besluttet å kjøpe en seilbåt type maxi 77.
Resultat av satsningsområder for 2009:
Leder-kompetanse økes ved å delta på kurs.
Det har ikke vært så mange ledere som har tatt ledertrening dette året. NSF sier at innen
2 år etter at man har startet som leder, skal man ha gjennomført grunntrening!
Det er startet internt skipperkurs i høst, som avsluttes til våren. 11 deltagere blant
ledere,rovere og speidere
Kvalitet – øke medlemstallet – styrke aldersgruppen 13-16 og overgang stifinnervandrer.
Et punkt som vi har oppnådd, men som vi stadig må jobbe med. I høst har vi
gjennomført stifinner aspirant tid. Dette er den beste måten å få til en god overgang på.
Etablere samarbeid med andre grupper:
Vi har i 2009 hatt samarbeid med 2. Sandnes Sjø, 1. Sola, 2. Tananger KFUM/K,
Ljosheim KFUM/K og 21st Aberdeen.
Sertifisering av skippere :
Vi har ikke fått flere skippere i 2009.
Alle speidere skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv.
Vi er gode på turer og ute aktiviteter.
Markedsføring av speidergruppen.
Vi har fått god dekning i Sola-bladet i år.
Året 2009 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 Makrellen i full drift og at alle enheter har
hatt en eller flere turer med den. Årets armada gikk til landsleiren Utopia i Åndalsnes.
Deltagere fikk svært god trening i alle funksjoner ombord. Alle enheter fokuserer på
friluftsliv, både sjørelaterte aktiviteter og friluftsaktiviteter for øvrig. Landsleir arrangeres
hvert 4.år, og vi reiste både med båt og busser. Vi reiste sammen med våre venner i
21.Aberdeen. En flott leiropplevelse med masse høye fjell og flott vær. Landsleiren ble
en god opplevelse for både speidere og ledere.
For de aller fleste speiderne er det turer og sommerleirer som er noe av det kjekkeste de
vet. Ofte er det nettopp alle kjekke turer / tokt og leirer som er grunnen til at de fortsetter
som speidere i mange år !
Derfor oppfordres foreldre til å planlegge feriene i forhold til speider leirene !!
Fremdeles pågår det dugnader på Makrellen. Skuta er ferdig restaurert, men det er
stadig vedlikeholdsarbeid som må utføres. Vandrere og skippere foretok oppussing av
løpende rigg før sesongen. Sjøsprut har behov for nytt interiør, og arbeidet med
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demontering er kommet godt i gang. Innkjøp av en maxi til, Sjøskvett har intensivert
bruken av seiling som aktivitet blant vandrere. I tillegg er disse båtene i aktivt bruk av
skipperkurset.
Den ene 2-kronen trenger litt lapping, men den andre har vært i bruk i år. Og det er
voksende interesse for å bruke disse.
1-kronene er veldig populære, spesielt blant småspeiderne og stifinnere. VG-jollene blir
også flittig brukt. De fleste er operative og i aktivt bruk. 2 stk er lagt i garasjen for
reparasjon.
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.
Roverlaget er noe hvilende, med Hilde Olaussen som leder.
En del rovere er aktive i RBG, og flere deltar i skipperkurset.
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 bruker samme program og drar på turer sammen. De følger
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, sertifikater 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 for tiden godt med ledere i alle enheter. De aller fleste lederne er
foreldre som ønsker å følge sine egne barn.
Vi bør ha minst en leder i enhetene som er sertifisert for den type båt som er aktuell for
aldersgruppen. Vi rekrutterer flest ledere i bever og har hatt liten avgang. Vi har fokusert
på at alle ledere får ta del i utarbeidelsen av egne program og aktiviteter.
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.
Det skal være kjekt, lærerikt og givende å være leder i gruppen vår.
Vi har tilbudt nye barn og unge å bli medlem i bever og flokk . Like etter skolestart i høst,
var beverkolonien mer enn ”fulltegnet”
Enhetene fokuserer på kvalitet i alle ledd, derfor ønsker vi ikke å overfylle med for
mange speidere på møtene. Lederne ser ut til å være svært fornøyd med tilstanden i alle
enhetene. Vi har 175 medlemmer i gruppen. Et høyt tall sett i forhold til dagens samfunn
rundt oss. Vi har ikke ambisjoner om å bli større, men vi vil tilby best mulig kvalitet til de
som er medlemmer i dag.
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 med progresjon. Fokus på
fordypningsmerker for sjø og land, og gjennomfører sertifikatkravene til hver enhet.
Det viktigste er allikevel den praktiske opplæringen.
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Andre fokuseringsområder:
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. Stifinnerne har fokusert på mer praktisk speiding i høst, bl.a. oppussing av
joller i bussgarasjen.
I vandrer har vi gjennomført patruljemøter i Nilsenhuset. Hver patrulje har ”sitt eget”
patruljerom. Førerpatruljen har lagt planene for programmet sammen med lederne.
Speider- og roverrepresentanter velges til gruppeting der de oppmuntres til å delta.
Vandrer og rovere blir innkalt til gruppeting.
Alle enheter legger flest mulig møter utendørs (min. 50%). Gjennomført av alle enheter.
Alle enheter deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement.
Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter.
WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
Bruken av nettstedet www.1tanangersjo.no har blitt intensivert.
Dette blir etter hvert den viktigste informasjonskanalen i gruppen.
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.
Ledersituasjonen
Beverne: Vi har en beverkoloni med 6 ledere
Småspeiderne: 1. flokk har 5 ledere, 2. flokk har 4.
Stifinnerne: Totalt 10 ledere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 4 ledere
Rovere: 1 leder
Noen få ledere har sluttet, men det er flere ledere som har startet i løpet av året !
Det ser ut som at trivselen er stor !
Ledermassen er lett dominert av mannlige ledere. Dette er naturlig i en
sjøspeidergruppe, men vi har stadig flere damer som vil være med oss !
Forbundet ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Her har vi en utfordring å
ta fatt på.
Vi har en svært stor andel med voksne ledere som er med som foreldre. Dette er naturlig
og helt flott, men vi ønsker spesielt unge ledere velkommen til gruppen !
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 ønsker
dette.
Gruppestyre og gruppeting
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Styret har etter årsmøtet bestått av Sigurd Mo, Eirik Vatne, Ketil Goa, Jan Erik Eriksen,
Bjørg Olsen og Hilde Olaussen. Fra høsten har også Stian Magnussen og Nina
Søndervik vært del av styret.
Gruppestyret skal bestå av gruppeleder, assistenter, Makrellenansvarlig samt
representanter for alle enheter. Ett styremedlem kan inneha flere funksjoner.
Gruppestyret har hatt 8 ordinære møter i tillegg til diverse telefon og mail-kontaktmøter.
Det har vært avholdt 5 ordinære gruppeting i tillegg til årsmøtet. Det har vært svært god
oppslutning på møtene. Dermed kan alle lederne være med å bestemme hva vi ønsker
med gruppens arbeid fremover.
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
gruppeleder for å lette oversikten. Alle foreldre bør ha min. 1 heldagsdugnad i året.
På våren innkalte vi til en helgedugnad, med stor suksess ! Mange arbeidsglade foreldre
stilte opp og gjorde naustet og området rundt til en perle ! I tillegg har det vært kjøring,
vask, lotteri (inntektsbringende tiltak) og kosekvelder. Foreldreforeningens valgte
representanter velger sin formann-/kvinne som har møterett på gruppeting.
Foreldreklubben har møte med flokk/bever-foreldre en gang årlig.
Medlemmer
Pr. 31.12.09 var det 175 betalende medlemmer i gruppen
I tillegg har vi et godt fungerende støtteapparat med tillitsvalgte.
Tallet er de medlemmene som har betalt kontingent for året.
Alle nye bevere og småspeidere ble opptatt på årsfesten i november. Kontingenten for
2009 var kr. 750,-/år. I dette ligger kr. 370,- i forbundskontingent, kr. 185 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,-. Medlemskap i NSF
(Norges speiderforbund), innebærer at en har betalt kontingent og at en har avlagt
speiderløftet.
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 benyttet på møter av flere enheter. Kanoene kan
benyttes av alle enheter både på møter og turer. Speiderfamilier har også anledning å
leie kanoene.
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Joller, 7 VG joller ligger ved naustet hele året, om vinteres sikres de mot tyveri og vind.
Utstyr lagres i naustet. VG-jollene er stødige og blir meget godt benyttet, spesielt av
bevere og småspeidere. Jollene brukes i opplæring for merker og sertifikater. 2 av
jollene er tatt ut for reparasjon i bussgarasjen.
Gruppen har også en optimist jolle og en laser jolle som vi har fått som gave. Disse kan
benyttes av alle med litt seilerfaring.
2 stk. 1-kronen er veldig bra å seile og blir flittig benyttet av småspeidere. Båtene lagres
i naustet. Det viser seg å være minimalt med reparasjonsbehov på disse jollene.
Loggbok i naustet skal benyttes.
Zodiak skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig inn under
Makrellen utvalget. 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.
2-kronen ligger på land eller på svai i bøye i sesongen. 2-kronene ligger på land om
vinteren.. Den ene av jollene må repareres før neste sesong. 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. 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.
Sjøskvett er en maxi 77, innkjøpt fra en tidligere speider på Flekkerøya. Hentet hjem på
våren, og flittig brukt i løpet av året. Fremstår som svært god og klar til bruk.
Makrellen har blitt utrolig mye benyttet i 2009, alle enheter har fått en eller flere
kveldsturer, vandrerne og stifinnere har også fått dags- og helgetur. Sommerens armada
gikk til landsleiren Utopia i Åndalsnes, og hjem igjen. Noe 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 2009 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. Hyttefut skal ha 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 en del i løpet av året, og vi tror på øket bruk i
fremtiden..
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Det er nedsatt en komite som skal vurdere hytta sin fremtid.
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
utstyr til Sjøsprut og 2-kronen vinterlagres her. Naustet og omkringliggende område blir
også benyttet til møtevirksomhet for enhetene. Derfor er det viktig at vi pakker og legger
seilene pent til side på loftet. 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.
Dugnaden i vår var en stor suksess, og naustet ble malt og brygger fylt med stein, pukk
og grus. Mange foreldre stilte opp til en fantastisk helg.
Det er alle brukeres ansvar å holde orden utenfor naustet, slik at det ser representativt ut
rundt oss.
Det er ikke rapportert skader på bygning eller annet utstyr.
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.
Nilsenhuset. Lokalene er bra, det er et godt kjøkken, roverne har et flott rom, det er
patruljerom til speider patruljene samt felles troppsrom. Vandreratruljene har satt sitt
eget preg på patruljerommene. Det er også lagringsplass i kjelleren. Kystkulturen
disponerer garasjen. Bygningen blir brukt til patruljemøter for stifinnere/vandrere samt
prosjektmøter. Foreldre til vandrere/rovere står for vask.
Speiderhuset (tidligere det gamle bedehuset) i Tananger Ring benyttes til speidermøter
for bevere, småspeidere, aspiranter og troppsmøter for stifinnere. 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 er valgt til materialforvaltere. Bakrommet/kontoret blir brukt til
møtevirksomhet. Har fått materiell til å utføre utvendig vedlikehold av kommunen.
Det har blitt gjort en god jobb med å skifte kledning på nord-veggen i år. Vinduene står
for tur når vinteren slipper taket. Det planlegges dugnad mars neste år.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Beklageligvis har vi nå en del telt med rifter. Vi
har ca. 4 grønne hustelt, 5 militærtelt, 6 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. Vandrere, stifinnere og aspirantspeiderne skal benytte
lavooene, 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.
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VHF (kallesignal LL6291) skal stå i Makrellen og skal benyttes på turer og VHF
(kallesignal LJ3733) kan monteres i Sjøsprut på tur.

ARRANGEMENTER
Fellesarrangement i grupperegi
02.02 Skøytedag på Jærhagen – mange deltakere ,for det meste småspeidere, bevere
og stifinnere, ledere og foreldre. Merketaking og konkurranser
06.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse (ca 60 stk). Flotte utkledninger.
Premiering for mange gode innslag.
23.04 St. Georgsdag med løyper både for bevere, småspeidere og speidere i Risnes
der vi var teknisk arrangør. Flott vær og strålende stemning. . Etter løypa var
det premiering og løftefornying.
Dette er et samarbeidsprosjekt med Sola og KFUM/K i Tananger og Sola.
21-24.5 Ble UTfordringen arrangert for første gang. Et samarbeidsprosjekt mellom oss
og 2.Sandnes sjø. Stifinnere og vandrere i blandet patrulje fikk en våt og
innholdsrik utfordring på vann og land.
12.-14.6 Gruppens Weekend på Rott ble en kjempesuksess. Stor stemning for liten og
stor. Kjekke aktiviteter i et maritimt miljø. En flott weekend med tradisjonelle
aktiviteter og kjempeflott vær. Vi hadde med oss flere typer joller. Det var leirbål,
masse aktiviteter og overgang til vandrertroppen.
1.11 Årsfest på Tananger ungdomsskole med opptagelse av bevere og småspeidere,
offentliggjøring og utdeling av trekningsliste etter høstutlodning, premiering av
loddselgere, underholdning, lynutlodning og utdeling av vimpler for 5 ,10 og 20
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.
Det har i flere enheter vært grøt-/pølsefest inne og ute, med sang og leker siste møte før
jul, dette inkluderer også ledere.
Foreldre har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og
arrangement. Hver enhet har for øvrig hatt egne turer og arrangement. Vi viser til de
enkelte årsrapporter.
Arrangement utad
12.03
Basar på speiderhuset der hovedgevinsten var et populært middagsservice til
12 med dekket bord. Denne ble vunnet av Stian Bøe . Som vanlig var det
rikholdig og flott utvalg av gevinster som foreldre og ledere hadde bidratt med.
Middagsserviset ble sponset av Aker Solutions og Kaefer. Fikk inn ca. kr. 30000..
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.
03.06 Tanangerdagen. Flott vær med mange folk i flott sommervær. God omsetning.
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.
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16.10 Marked med innsamling til TV-aksjonen. Inntekt 2052.28.10 Høstutlodningen gikk av stabelen med god innsats fra Lovise og styret..
Småspeiderne og stifinnere var de beste loddselgere. Det var mange gevinster
og mye ble avlevert på årsfesten , resten etter intens ringerunde av Lovise
etterpå.
30.11 Fakkeltog. God deltagelse i toget og det var en kjempeflott vær. Men det var få
som ble med inn i kirken etterpå. 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
Vaulen 8-10.mai. Vi deltok med 3 patruljer, men kom ikke opp i ledelsen i år…
Kretsen har arrangert møter, kurs og samlinger for både ledere, rovere og speidere. Vi
tilstreber å være tilstede på alt som kan ha interesse.
Havsprut
Det ble lagt ned mye arbeid med å skaffe annonsører til medlemsbladet vårt.
Elin Højmark ,annonsesjef, gjør en kjempejobb og bladet er 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
2006/7.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Sommerens landsleir Utopia i Åndalsnes var en flott opplevelse sammen med våre
skotske venner. Vi hadde felles leirsted og vi reiste med 2 busser sammen til og fra
leiren. Home hospitality etter leiren med mange felles aktiviteter i lokalmiljøet og på
utflukter, bl.a. til ordfører og Kongeparken.
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på kr.41500 for medlemaktivitetstilskudd og kurs/utstyr .
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.
Utmerkelser
5 års vimpler: Nina Søndervik, Bjørn Helge Olsnes, Bjørg Olsen, Jan Line, Nils Helge
Sætre, Sissel Skoge, Marie H.Gjerde, Andreas Mæland Olsnes, Aled Pagler, Jørgen
O.Egelandsdal, Bevan Pagler, Christian Skoge, Ida Marie Sætre, Amalie Vatne og
Ingvild Hesthamar
10 års vimpler: Ida Thu
20 års gave : Leif Magne Haga
18 merker snor: Ingvild Østbø Lunde
Speidersjefens topputmerkelse er i 2009 tildelt : Camilla Skoge
Båtførersertifikater
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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.

Utleie av gruppens materiell
Utleiepriser vedtatt av gruppeting 8.9.09
Grønne kanoer
Sjøsprut/ -skvett
Makrellen
Seiljoller

kr 100.- /kano/døgn (+ 50.- for tilhenger)
kr 200.- /døgn
(+tilbakeleveres med full tank)
Leies kun ut til seilkyndige og ansvarlige.
etter avtale, leies kun ut med godkjent skipper
etter avtale, leies kun ut i forbindelse med speiderarrangement

Utlån av gruppens materiell
Vedtatt av gruppeting 8.9.09
Speiderhuset

ånes kun ut til våre medlemmer, til alkoholfrie familiearrangementer. (fødselsdager,konfirmasjoner,og lignende)

Horve hytta

lånes kun ut til våre medlemmer, når den er ledig

Telt og utstyr

kan kun lånes av gruppens enhetsledere og styret,
(leveres tilbake tørket, pakket og uten skader)

Alle våre båter kan lånes av medlemmer som er godkjent som skipper for fartøyet.
(leveres tilbake rengjort og med full tank !)
Utlån av materiellet er selvsagt avhengig av at dette er ledig / tilgjengelig.
Speiderarrangement kommer selvsagt i første rekke !
Det skal ikke betales leie ved bruk av gruppens utstyr for våre medlemmer / ledere.
Gruppeleder organiserer oversikt over utlån / utleie.

Tilleggsverv
Marie Kristiansen, Leif Magne Haga, Håkon Dragvik, Thomas Egeland Øyvind Grassdal,
Line Kristiansen, Eskild Dragvik, Lars Kvinnesland og Lars Mo fungerer som Operative i
RBG.
Lovise Mæland:
Kursleder Vesterlen krets
Sissel Skoge:
Veileder Vesterlen krets
Sigmund Skoge:
Styremedlem Vesterlen Krets, Kursleder Vesterlen
Krets, Medlem i prosj.gr. for NSF Eiendomsprosjektet 2009
Charlotte Skoge:
Speiderrepr. Vesterlen til speiderting.
Prosjektgruppe speiderforum 2010
Sigurd Mo
Program ansvarlig Tempus sjøspeiderleir 2010
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Eirik Vatne

Prosjektansvarlig emnekurs sjø 2010
Haike ansvarlig Tempus sjøspeiderleir 2010

Kurs/seminarer
Kurs i speiderbasen:

Sigmund Skoge, Stian Magnussen, Lovise Mæland

Kontaktseminar i Skudeneshavn:

Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen, Kjell Agnar Dragvik

Emnekurs i Sandnes:

Jan Erik Eriksen

Livredning:

Sissel Skoge , Huw Pagler, Arne og Åshild Mæland,
Sigurd Mo

Peffkurs I :

Ingvild Østbø Lunde, Erik Hetland, Marius Halling, Bevan
Pagler, Camilla Skoge, Kristin Kvinnesland

Medlemsoversikt 1999-2009
1999 2000 2001
2002
Gruppe
1
1
1
1
Rovere
17
14
19
16
Vandrere 54
62
54
44
Stifinner *
*
*
*
Småspeid. 83
83
68
75
Bevere
Totalt
155
160
142
136
(* = antallet er inkl. i sum vandrere )

2003
1
11
69
*
60
141

2004
0
9
77
*
38
40
164

2005
0
11
77
*
38
46
172

Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer.
Ledere innrapporteres under sine respektive enheter.

Tananger, 01.02.10
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe

Sigurd Mo
Gruppeleder
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2006
2
16
78
*
52
28
176

2007
1
13
68
*
65
33
180

2008
3
14
28
63
51
26
185

2009
4
18
20
50
47
36
175

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.09
Gruppeleder
Troppsleder (van)
Troppsass (van) gr.ass.
Troppsass. (van) (styre)
Troppsass. (van)
Troppsleder (sti)
Troppsass (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. /gr.ass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Tropsass. (sti)
Troppshj. (sti)
Troppsass. (asp)
Troppsass. (asp)
Troppsass (asp)
Flokkleder (1) /beverass
Flokkass (1)
Flokkass (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkleder (2)/beverass.
Flokkass (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Beverleder
Beverass.
Beverass.
Beverass.
Beverass.
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Sigurd Mo
Ulf Nystuen
Alf Ketil Goa
Jan Erik Eriksen
Bjørn Helge Olsnes
Lovise Mæland
Huw Pagler
Jan Line
Sissel Skoge
Eirik Vatne
Nils Helge Sætre
Arne Pettersen
Sigmund Skoge
Tony Mitchell
Elin Østbø Lunde
Signy Kollsgård Eide
Birger Bøe
Stian Magnussen
Per-Ingar Auberg
Margrethe Traa Whyte
Kristin Stokkeland
Patricia Castilho
Jørn Lennarth Olsen
Bjørg E. Olsen
Idar Strand Bøe
Wenche Vatne
Camilla Egelandsdal
Nina Søndervik
Rolf Espen Landor Larsen
Henning S. Trosdahl
Terje Langvand
Tor Inge Torgersen
Stein Olaussen
Kjell Agnar Dragvik
Mona Sletten

Årsrapport for bever 1.halvår 2009
Vi var 23 bevere, 7 jenter og 16 gutter. (4 sluttet dessverre i løpet av sesongen)
Ledere var: Wenche H. Vatne, Camilla Egelandsdal, Steinar-Magne Husebø,
Arild Tenmark og Bjørg Egelandsdal Olsen. To av lederne sluttet.
Beverne hadde sin møtedag på mandager fra 17.00 – 18.30.
Det var en utrolig flott gjeng med beverspeidere vi hadde med oss, og de fleste
trivdes best utendørs. Vi valgte derfor å legge opp møtene våre ute i naturen J.
Mye av aktivitetene i bever går ut på lek, samhold og bli kjent med speiding. De
plassene som ble mest brukt var Storevardskogen, Torkelsplassen og Risnes.
Naustet var møteplass når det var båtsesong.
AKTIVITETER:
Februar- skøytedag.
30.mars - påsketur til Storevardskogen.
23.april - St.georgsdag i Risnes.
TURER:
16.mai - dagstur til Rott.
Gruppens weekend – 13. – 14. juni.
Siste møte før vi alle tok sommerferie ble 8 juni. Det viktigste målet med møtene
var å bli godt kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd.
Litt om hva vi har gjort på møtene er: lære å padle, bli trygg i kano, spikking og
bål. Knuter, førstehjelp, trafikkregler, hinderløype, leker og mye annet gøy som
skaper godt samhold. Etter sommeren er det mange som går videre til
småspeideren, vi ønsker dere alle lykke til.
Ønsker også beverne som fortsetter etter sommeren en fin speiderhøst.
Mvh. Bjørg E. Olsen
Enhetsleder i bever
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Årsrapport for bever 2.halvår 2009
Antall bevere som startet i august: 30 stk fordelt på 4 jenter og 26 gutter.
Ledere: Nina Søndervik, Bjørg Olsen, Stian Magnussen, Henning S. Trosdahl,
Terje Aasgård, Tor Inge Torgersen og Rolf Espen Landor Larsen (ikke aktiv).
(Har også fått en del hjelp fra snille foreldre).
Vi er en aktiv men flott og stor gjeng på 30 bevere og 7 ledere. Da vi startet opp i
høst ved naustet fikk vi også hjelp av noen fedre som var med i båtene. Ved
naustet har vi kost oss masse ute i kano, fisket litt og lagt pinnebrød på bål. Alle
møtene frem til skolens høstferie handlet om båtlivet.
Etter høstferien fortsatte vi møtene våre ute med oppmøte ved naustet. Dette er
det mest praktiske når vi er så mange. Alle møtene har vært ute og i nærmiljøet.
Vi har tatt merket ”Vær beredt” hvor vi innom førstehjelp, trafikk, vennskap, bål,
vennskap og samhold. Vi har vært ute på tur og gått refleksløype.
Vi hadde et møte i svømmehallen, noe som har stor betydning for at beverne
skal bli trygge i vann.
Beverne ble tatt opp som speidere på årsfesten søndag 1. november, og hadde i
den forbindelse øvet inn 1 sang som de fremførte til glede for slekt og venner.
Alle hadde tatt ”jeg er beredt” merket før årsfesten.
Siste møte før jul viet vi til nissefest i Risnes. Her hadde alle nisseluer og vi koste
oss masse med grilling av pølser, pepperkaker og mandariner. Til og med
julenissen fant veien til oss i Risnes. Oppstart for beverne blir mandag 11. januar.
Ellers vil vi bemerke at det har gått bedre enn forventet, men som vi sa tidlig i
året er nok 30 bevere alt for mye. Det kan være mye støy og bråk når 26 gutter
og 4 jenter skal ”lære”/motta informasjon samtidig. Vi ser at ved oppstart etter jul
er status at 5 bevere slutter og 2 ledere, mens vi får 1 ny leder og 1 barn inn.
Hilsen Nina Søndervik, beverleder.
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Halvårsrapport 1. flokk 1. halvår 2009
Antall speidere 21stk. 14 jenter og 7 gutter
9 er født i 1999 og 12 er født i 2000
Møtetid: Tirsdager 1730-1900
Grønn Lanterne: Markus (peff), Magnus (ass), Thomas, Siri Linn, Erle og Ingvild
Rød Lanterne: Tor Einar (peff), Sander (ass) Emil og Ådne
Hvit Lanterne: Caroline S. (peff), Hanne Lise (ass), Solveig, Ingrid og Oda
Gul Lanterne: Maren Sophie (peff), Caroline M. (ass), Katrine, Julia, Eivor og Christine
Ledere: Elin Østbø Lunde, Stian Magnussen, Per-Ingar Auberg, Margrethe Traa Whyte
og Rolf Espen Landor-Larsen
Vårens møter har vært kjekke. Småspeiderne er blitt en sammensveiset gjeng med mye
latter, men også litt småkonflikter. Lederne har fungert godt sammen og stilt opp på
møtene. Frem til påske var møtene på speiderhuset, etter påske var vi med naustet. Vi
fikk over 3 speidere fra 2. flokken for at møte dagen passet bedre.
Høsten 08 og våren 09 har småspeiderne har hatt anledning til å ta
fordypningsmerkene: Primitiv mat, Kniv, Fiske, Kunstner, Vær, Orientering, Tur,
Friluftsliv. Flere av speiderne har også fått 6’er merket. I tillegg har 4. Klassingene tatt
Sjømerket og Uteliggermerket. Dette året har vi jobbet med programmerkene Kreativitet
og Livskvalitet. I tillegg har 4 klassingene også fått Friluftsliv.
2. februar var vi på skøytedag i Jærhagen. ”Våre” 12 speidere var litt skuffet over at de
ikke fikk tatt merker dette året.
13-15 februar reiste 15 speidere, 4 ledere og 3 foreldre på skitur til Sirdalen sammen
med 2. flokken. Siden vi var så mange voksne reiste vi opp i personbiler. Der bodde vi i
Coop sin hytte (kan anbefales til andre turer). Været var strålende men bitende kaldt
med over 20 minus det meste av tiden. Likevel fikk vi oss en skitur med konkurranser i
både hopp, aking og langrenn. God varm kakao og masse lek i snøen gjorde at vi holdt
varmen og var ute i over 4 timer. Tilbake i hytta var hardhausene ute til det mørknet og
vi hadde leirbål med premieutdeling på kvelden.
Siste samling før påske hadde vi fellesmøte med 2. flokken i Risnes. Der var det
påskemarkering med bål, pinnebrød, pølser og leker.
23. April var vi med på St. Georgsdagen og stilte med to patruljer
”Småspeiderversingene” og ”Tyggis”. Det ble kaldt, men speiderne koste seg og vi
hadde årets første ufrivillige bad.
10. mai planla vi en heldagstur med Makrellen ut til Flatholmen sammen med 2. flokken,
men denne valgte vi dessverre å avlyse da det var veldig få påmeldte (bare lederbarn). I
etterkant har vi diskutert denne avgjørelsen både mellom oss ledere og i styret. Hvis
dette skjer ved en annen anledning kommer vi mest sannsynlig til å gjennomføre
turen/arrangementet likevel. Vi fikk heldigvis en flott tur med Makrellen på et møte rett
etterpå. Sigurd tok oss med på tur og da vi kom i land måtte vi fordele dagens fangst.
12-14 Juni avsluttet vi sesongen på Gruppens Weekend.
Hilsen fra Elin Østbø Lunde, flokkleder
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Halvårsrapport 1. flokk høsten 2009
Antall speidere 15 stk. 8 jenter og 7 gutter
12 stk går i 4. kl og 3 stk går i 3. kl
Møtetid: Tirsdager 1730-1900
Gul Lanterne: Caroline (pf), Katrine (ass), Julia, Oda
Hvit Lanterne: Hanne Lise (pf), Ingrid (ass), Solveig, Julie
Grønn Lanterne: Thomas (pf), Ådne (ass), Oliver, Paulo
Rød Lanterne: Odin Crisander (pf), Simen (ass), Taweesak ”Beng”
Ledere: Stian Magnussen, Per-Ingar Auberg, Margrethe Traa Whyte, Kristin
Stokkeland, Jørn Lennarth Olsen og Patricia Castilho
Det har vært litt bytting av speidere frem og tilbake mellom 1. og 2. flokk til å
begynne med. Noen har også sluttet i 1.flokk. Det har vært en veldig grei høst.
Begge flokkene har planlagt et felles opplegg/program slik at alle småspeiderne
har jobbet med de samme merkene utover høsten.
25.-27. september reiste vi sammen med 2.flokken til Horve hytta. 8 speidere og
3 ledere var med fra første flokken. Vi reiste inn til hytta i personbiler og klart å få
parkert sånn noenlunde greit. Været var blanding av regn, opphold og litt sol. Vi
hadde med telter, og alle 4.klassingene sov ute. Det ble fort mørkt på
fredagkvelden, slik at teltene måtte fort opp. På lørdagen ble det en del spikking,
og vi jobbet med knivmerket. Det ble også mye besøk av hestene. Det ble også
endel leking i bekken, og noen batet 3-4 ganger med klærene på. Om kvelden
hadde vi leirbål og søndagen ble brukt til å lage gapahuk for 4.klassingene.
Frem til høstferien var vi ute ved naustet. Vi fikk en tur med makrellen på 1
speidermøte i høst. Vi var ute og padlet, rodde og seilte alle møtene våre. Vi har
jobbet en del med knuter og ro-sertifikat og alle har nå klart ro-sertifikat. Flere av
4.klassingene begynner å få taket på vg-jollene og seiling.
Etter høstferien har vi hatt oppmøte ved speiderhuset. Veldig mange av møtene
legger vi ute, uansett vær. Ungene trives veldig godt på ute møtene. Vi har hatt 2
fellesmøter sammen med 2. flokk. Har jobbet med ”Vær beredt” merket. Vi har
gått refleksløype, lært om morsesignaler, vært på omvisning i Tananger kirke, og
jobbet med programmerker. Etter Horve turen hadde flere av 4. Klassingene klart
uteligger merket.
Avslutningen hadde vi sammen med 2. Flokken i Risnes. Der hadde vi bål,
pølser og pølsebrød. Speiderne lekte, og hadde det fint i sammen. Nissen kom
også på besøk.
Hilsen fra Stian Magnussen, flokkleder
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Årsrapport for 2.flokk høsten 2009
Vi er 14 småspeidere, 9 jenter og 5 gutter. Det var kun to gutter som var igjen fra
i fjor, to var helt nye og resten kom fra beverne.
Lederne er: Wenche H.Vatne, Camilla Egelandsdal, Idar Strand Bø og Bjørg E.
Olsen.
Vi er godt i gang med en ny høst med speiding. Møtedagen for 2.flokk er
torsdager fra 17.00 til 18.30. Det er en flott gjeng og vi har hatt mange kjekke
møter sammen.
Møtene har inneholdt læring om:
Båtlivet, fisking, spikking, bål, knuter, førstehjelp, naturen, vennskap og det som
hører speiding til.
TURER: Felles småspeidertur til Horve 25. – 27. september.
AKTIVITETER:
Kosekvelder på speiderhuset.
1.nov. - årsfest på TUS.
29.nov. – Fakkeltog
10.des. - Felles juleavslutning for småspeiderne i Risnes.
Speiderne er også igang med programmerkene, disse fortsetter vi med på nyåret.
Vi gleder oss til oppstart i uke 2 .
Mvh. Bjørg E. Olsen
Enhetsleder i 2. flokk
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Årsrapport stifinner-aspiranter 2009
Totalt har vi vært 10 speidere i aspirantene – Halvar og Andreas var helt nye.
Ledere har vært: Lovise Mæland, Elin Lunde, Signy E. Kollsgård
Speiderne har hatt anledning å gjennomføre jungmannsmerket. De fleste speiderne
klarte kravet. Etter høstferien har vi fokusert på Jeg-er-beredt for stifinnerne. Flere har
klart disse kravene med unntak av noen få ting (fjellvetts- og sjø- og baderegler), men
det var vår feil og vi skal rette dette opp på nyåret. Ingen har derfor fått utlevert merket.
Ellers har vi sydd bestikkposer og vi har øvet på speiderlov og knuter/surringer. Disse
speiderne er bare fantastiske når det gjelder knuter. Både på Horveturen og da vi laget
knutetavle, var det sånn konsentrasjon og iver at alle koste seg (med lapper etterpå).
Speiderne har hatt 2 turer.
En gikk til Horve der de fleste var med og vi hadde en fantastisk helg med veldig bra vær
og et fullpakket program med både lek og lære.
Juleturen gikk, tradisjonelt, til Melshei med de fleste aspirantene sammen med
stifinnerne, der de ble opptatt og fikk speiderbok og grønn enhetsmarkering til skjerfet.
Ellers var det kjempeflott vær, flere lå ute. Flere av lederne foretrakk å ligge ute (kanskje
roligere der?). På turen fikk de også anledning å ta fyrbøtermerket og frivillig å ta Kart
og kompassmerket. Alle tok fyrbøter. Istedetfor å lage julepynt/-gave, tok vi speiderne
med oss til Metro Bowling.
Siste møte ble med grøt og juleleker på speiderhuset sammen med stifinnerne.
Lovise (troppsleder)
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Halvårsrapport stifinnere 1. halvår 2009
24 speidere.
Ledere: Bjørn Helge Olsnes, Alf Ketil Goa, Sissel Skoge, Eirik Vatne, Nils Helge Sætre,
Huw Pagler, Jan Line, Arne Pettersen, Hege Rørvik, Nina Pettersen, Lovise Mæland
Det kan synes som mange leder, men det var mange som hadde vanskelig jobber og
ofte var det litt lite ledere.
Turer: 7. klassetur – Skitur til Sirdalen – Makrellentokt – Kretsbannerkonk., Utfordringen
og Gruppens Weekend. I tillegg deltok 17 av speiderne på landsleir UTOPIA på
Åndalsnes, en stor opplevelse. Flere av lederne var også med på denne turen.
7. klasseturen blir vanligvis brukt til å planlegge halvåret, men denne gang hadde vi ikke
førerpatrulje. Skituren til Sirdalen ble til Tonstad. Flott anlegg, men litt dårligere forhold.
Makrellentoktet gikk til Rossøy og Lindøy i langhelg med kaldt vær, men godt humør.
Noen av speiderne dro hjem før tiden. På kretsbannerkonk. deltok vi med 2 patruljer
som gjorde det bra. Utfordringen ble virkelig en utfordring, men takket være at det ble
flott vær siste døgn, reddet det inntrykket av en riktig våt fornøyelse. Dette var et
samarbeid med 2. Sandnes sjø og vandrerne begge steder. Gruppens Weekend på
Rott var det 15 stifinnere.
Camilla Skoge og Kristin Kvinnesland har gjennomført Peffkurs 1.
12 speidere deltok på kretsens kurs Haik og leirliv på Fureneset der både Sigmund,
Sissel og Lovise var instruktører.
8 speidere var med på kretsens arrangement på Ørnhammaren en lørdag og hadde en
utfordrende løype sammen med mange andre stifinnere fra kretsen. Etter løypa var det
grilling. Lovise var ansvarlig leder.
Det har vært travelt utover våren, forhåndsoppgaver til leiren, St. Georg, besøk til og fra
2. Sandnes, Barnas Dag for å nevne noe, tok opp veldig mye av tiden som ellers blir
brukt til båt. Ikke alle 7. klassingene klarte derfor å gjennomføre lettmatrosmerket.
Camilla Skoge fikk Speidersjefens Topputmerkelse på Basaren. Gratulerer!
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Årsrapport stifinner 2. halvår 2009
Vi har i høst hatt 21 faste stifinnere og noen som har vært innom og tenker på å
begynne (Markus, Kristoffer, Einar). Daniel og Simen har kommet inn i høst som friske
pust. Speiderne er fordelt på onsdager og torsdager slik at de kan velge hvis det er en
dag som ikke passer. 7. klassingene har fått vekslet på å være peff og assistent.
Ledere har vært: Lovise Mæland, Sissel Skoge, Sigmund Skoge, Jan Line, Tony Mitchell,
Huw Pagler, Arne Petteren, Eirik Vatne og Nils Helge Sætre.
Program: Før høstferien har vi gått gjennom jungmann (for de nye) og jobber med
lettmatros for de andre. Flere av 7. klassingene er klar med disse. Vi har også jobbet
med motor-mann merket. Disse to vil vi forsøke å få alle 7. klassinger gjennom før de
blir vandrere. Det har vært dårlig seilvær – onsdager har det blåst stikker og strå og
torsdager har det vært dam stille. På ett av møtene var vi på tur med Makrellen. Ett møte
var også dedikert idrettsdag.
Etter høstferien har vi stort sett vært inne og jobbet med program-merker. Vi har vært
innom alle 5 og det er flere som har klart kravene. Dette vil vi fortsette med overnyttår.
Vi har også tatt fordypningsmerker på møtene og turene. For å oppnå speidersjefens
topputmerkelse, må man ha minimum 6 merker (veldig mange har klart dette allerede).
En periode var det kjempepopulært å ta samlemerke og speiderne dro med seg
samlinger av ymse sorter; alt fra kjøpt til foreldresamlinger (som ikke blir godkjent).
Et punkt nemlig å lage noe med hendene ble til flotte nisser. Det var speiderne selv som
definerte hva de ønsket å lage.
En uke var vi på Storhaug og speiderne fikk prøve seg i klatre- og buldreveggen der.
Siste møte før jul var sammen med aspirantene med grøt og juleleker.
I stifinnerne er det 7. klassingene (peffer og asser) som i stor grad bestemmer hva vi
skal gå gjennom og gjøre på møtene og hvilke turer vi skal ha.
Turer: 7. klassetur med planlegging for 2. halvår 2009. Makrellentur kombinert som
høsthaik, kanotur som endte opp med tur til Vitenfabrikken, Tur til Horve, Peffkurs for
Bevan, Ingvild, Erik og Marius og juletur til Melshei.
Ellers har speiderne hatt tilbud om svømming, det har vært kosekvelder og det var
marked. Stifinnerne var også veldig tilstede på årsfest og hadde innslag der.
Lovise Mæland (troppsleder)
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Vandrere 1. halvår 2009
Patruljer:
Peff Charlotte Skoge
Peff Eskild Dragvik
Peff Gaute Elias Vatne

Ass. Helen Berner
Ass. Anders Haaland
Ass. Thomas Jåsund

Dette halvåret har vi vært 20 vandrere.
Ledere:
Jan Erik Eriksen (troppsleder), Kjell Agnar Dragvik, Ulf Nystuen
Turer:
Februar
Mars
Mars
Påsketokt
Mai
.
Mai

Skitur Sauda på besøk til Sigurd og Kari. 16 vandrere deltok.
Snøhuletur Sirdal – 3 vandrere deltok
PatPat – vi var påmeldt med 7 vandrere men kurset ble avlyst
Til Sauda 7 vandrere deltok
.Utfordringen, felles blåtur med 2. Sandnes – 10 deltakere
Kretsbannerkonkurranse på Vaulen – 1 patruljer – Totalt 5 speidere.

.
På møtene har vi jobbet med matrosmerket og programmerker, vi har øvet oss i
knuter, , surringer og spleis, navigering, båtbruk og forberedelser til
kretsbannerkonkurranse og NM.
Jan Erik Eriksen -Troppsleder

22

Halvårsrapport vandrere 2. halvår 2009
Vi har i dette halvåret hatt 16 vandrere .
De fleste har vært aktive og motiverte på møter og turer, men noen har hatt
dårlig frammøte, delvis grunnet andre aktiviteter.
Turer:
September Sjøpeff Sandnes – 8 deltakere
Jota-joti kurs på Sandnes
Ledere: Ulf Nystuen, Jan Erik Eriksen, Kjell Agnar Dragvik, , Bjørn Helge Olsnes
Aktiviteter:
Fram til høstferien ble båtene brukt flittig, med mye seiling.
Innemøtene ble holdt på Nilsenhuset. Patruljene jobbet med tauverk og knuter,
førstehjelp, matlaging og pusset i tillegg opp patruljerommene og stua. Her
gjenstår litt arbeid.
3-4 av speiderne prioriterte å delta på Skipperkurs, og var derfor ikke så ofte på
speidermøte på onsdagen.
Flere av speiderne har jobbet aktivt med dugnad for å gjør Maxiene klar for
sommerens tur til Strømstad.
Ellers så deltok noen av vandrerne i mer tradisjonelle aktiviteter som badedag,
fakkeltog og juleavslutning med grøt og kakebaking.
Det jobbes både med matrosmerke og annenstyrmannsmerke.
Jan Erik Eriksen for troppsleder Ulf Nystuen

Årsrapport for roverne 2009
Roverne er fordelt på flere årstrinn. De eldste er reist ut forskjellige steder i
landet på studier. Derfor har det ikke vært noen fast møteaktivitet blant disse.
De yngste roverne er fordelt på RBG aktiviteter og på skipperkurs i gruppens regi.
Roverne er en ressurs som vi håper å kunne gjøre nytte av i flere enheter i
fremtiden.
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Årsrapport Foreldreklubben 2009
Foreldreklubben består av foreldre til små-speidere og bevere.
Formenn er nå Anita Kvernland og Heidi Løge. Heidi fratrer nå sitt verv, derfor trenger vi
en ny foreldreklubbsleder som kan gå i tospann med Anita. Dersom du er interessert i
en enkel og trivelig oppgave i speideren kan du ta kontakt med Bjørg E. Olsen.
Kosekvelder
Vi har hatt kosekvelder fra 17:30 til 19:00 en fredag i måneden. Kanskje litt dårligere
oppmøte i år sammenlignet med i fjor, men foreldrene har møtt trofast til
kjøkkentjenesten. Kosekveld i februar var som vanlig 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 brukes til speiderbøker og utstyr til kosekvelder.
Basar
Foreldreklubben hjalp til på kjøkkenet.
17. Mai
Det var et veldig bra oppmøte fra foreldrene. Også i år hadde vi mer enn nok kaker.
Plasseringen på grusbanen er alltid et problem, og vi har problemer med å få unna de
lange køene fort nok. Etterspørselen etter varmmat var også større enn vi klarte å
tilfredsstille. Kanskje vi klarer å gjøre noe med disse forholden til neste år?
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
Anita Kvernland og Heidi Løge
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Årsrapport – HAVSPRUT 2009
2009 var Havspruts 32. Årgang. Bladet kom ut fire ganger der det fjerde nummeret utgis
på nyåret 2010 for å få med juleaktivitetene. Opplaget har også i 2009 vært på 225.
Ansvarlig redaktør er Anne Meling. Elin G. Højmark er annonse- og økonomiansvarlig.
Blest AS v/ Geir Mæland har ansvar for oppsett og trykking av Havsprut. Utgiftene til
trykking av 4 nummer i 2009 beløper seg til kr. 33 601,10 sammenlignet med kr.
31 844,90 for 2008; altså en økning på kr. 1756,20. Denne utgiften er normalt
momsbelagt, men vi er fritatt fra denne avgiften.
Samlede utgifter i 2009 var på kr. 33 617,10.
Vi har i 2009 hatt 36 annonsører. Annonseprisene var de samme som sist år:
Stor (1/2 side)
Middels (2/9 side)
Liten (1/9 side)

Svart/hvitt
kr 1500,- pr år
kr 900,- pr år
kr 500,- pr år

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

Annonseinntekter i 2009 er på kr. 28 150,- og vi har kr 1 650,- utestående. Det blir i
disse dager sendt ut purringer på dette. Vi har en økning i annonseinntekter på kr.
1 950,- i forhold til fjorårets annonseinntekter.
Abonnementsprisen på Havsprut er kr. 50,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent, og blir godskrevet Havspruts konto.
Gruppens enheter fylte selv sine spalteplasser med referater og bilder fra turer og andre
arrangement fra 2009.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en rekke privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen.
Elin G. Højmark
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Årsrapport Makrellen 2009

For fulle seil over sletta på vei hjem fra Utopia 09

Dugnader / innsats
Vandrerne og skippere har foretatt pussing og lakking av løpende rigg første halvår.
Nytt elektrisk toalett er montert, og dette fungerer svært bra. Mastetopper er malt,
mastene er pusset og overflatebehandlet. Vindmåler er montert i stormast.
Utover dette har det vært innsats på andre ukedager og helger i forkant av sesongstart.
Utvalget har avholdt sine møter i forbindelse med dugnadskveldene.

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.
Motoren gikk varm under seilasen hjem fra landsleiren i Åndalsnes. Impeller er skiftet,
varmeveksler er demontert og rengjort, alle toppakningene og foringene er skiftet,
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vannpumpen er skiftet. Når dyser er overhalt og toppakningsboltene er etterstrammet vil
motoren være av beste klasse.
Slitasjen har vært normal i løpet av året, det har vært god aktivitet om bord.
Det er ikke funnet slitasje som ikke lar seg utbedre i løpet av vårens vedlikehold.
Alt verktøy og utstyr av større verdi har vært låst inn i forsikringsgodkjent stålcontainer i
bussgarasje.

Utført i 2009
Planen for 2009 ble stort sett gjennomført som planlagt.
Alle sjekklister er gjennomgått før langtur. Grundig slipping med kontroll av hele skroget er
utført. Skutesidene er malt. Mastene er overflatebehandlet. Sikkerhetsutstyr er kontrollert
og funnet i god stand.
Skroget er inspisert før sjøsetting.

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

Makrellen i bruk
Makrellen har i 2009 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 4forskjellige helgetokt i speidersammenheng,
Til sammen 14 ettermiddager med speidere. I tillegg til 11 fisketurer.
10 dagers påsketokt til Sauda. Armada til landsleiren tok 10 dager. Båten ble brukt under
leiren i 1 uke, før seilasen hjem på 12 døgn.
Totalt har Makrellen vært brukt på tokt og turer 73 dager i løpet av året. Uten uhell eller
skader av noe slag.
Unertegnede vil rette en stor takk til arbeidet som er blitt utført av Makrellenutvalget i
tidligere år, samt andre bidragsytere og sponsorer som har bidratt til at skuta igjen utgjør
et svært positivt bidrag i Tananger.
Sigurd Mo
(for Bjørn T.Thorsen)
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1.Tananger Sjø’s satsningsområder 2010-2011
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
Se ellers www.speiding.no for utfyllende informasjon fra forbundet.
Vesterlen krets bygger på de samme verdiene, og har utarbeidet delmål som er
presentert under strategisk plan på:
www.vesterlenkrets.no
Vi gjør forbundets og kretsens mål for 2010-16 til egne ved å tilpasse dem våre lokale
forhold.
Hovedsatsningsområder for 2010:
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-

Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring å delta på kurs i
krets og forbund.
Vurdere intern lederopplæring sjø og land .

-

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, Sjøsprut/Sjøskvett
og 2-kronen fortsetter. Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og
NSF’s treningsprogram.

-

Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for
friluftsliv til lands og til vanns.
Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.

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 sjøspeiderleir i 2010. Målsetting over 50% deltagelse
- 5. klassingene skal gjennomgå aspirantkurs.
- Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner- og vandrertropp.
- Speidere og rovere oppmuntres til å stille på gruppeting. Det velges
representanter til årsmøte i gruppeting, og kretsting.
- Alle enheter legger flest mulig møter utendørs (minimum 50%).
- 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 opplevelser i Tananger
- Intensivere bruken av gruppens båter og hytte.
- Være kreative og tilby speiderne spennende aktiviteter.
- Nødvendig opprustning av Horve-hytta.
-

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 2009 ned fra 185 til 175.
Vi har ingen rekrutteringsproblem, men det er en utfordring å gjøre speidertiden
interessant for alle aldersgrupper.
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 vil 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
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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
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.
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 progresjon fra enhet til enhet. Det er derfor
viktig at de enkelte enheter kjenner programmet for den eldre/yngre aldersgruppe og
ikke plukker for mye av dette programmet. Det kan da bli en årsak til at de slutter
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. Positiv 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. Alle 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 progresjonen.. Ledersituasjonen ser god ut i
kommende år i alle enheter. Målet er at flest mulig ledere fortsetter og at de følger
barna ”oppover”. Det er viktig at alle ledere føler at de er til nytte, og blir tatt godt
vare på. 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
rappellering 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.
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Hvert år får speiderne tilbud om storleir. I år deltok 34 stk på landsleiren Utopia i
Åndalsnes. 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.
Det er viktig med innspill til Solabladet og Stavanger Aftenblad. Vi må være mest
mulig synlig på en positiv og rekrutterende måte.
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
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)
Flest mulig ledere gjennomfører grunntrening.
f)
Videreutvikle samarbeidet med 21st Aberdeen, invitere dem med på
større leirer og dra på leirer sammen med dem i inn- og utland.
g)
Minst en tur høst, vinter og vår for alle enheter.
h)
Gi speiderne gode tilbud slik at vi beholder dem.
i)
Alle stifinner- og vandrerpatruljer får tilbud om haik.
j)
Samarbeid med andre speidergrupper.
(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
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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 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.
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.

Handlingsplan Makrellen 2010
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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Reparere aktre luke
Montere halegatt
Isolasjon av motorkasse
Tralleverk i styrebrønn
Undertrykksventilsajon av motorkasse
Installasjon av varmeapparat
Ferdigstille signalhorn
Gjennomgang og oppfølging av sjekklister årskontroll
Utbedre lensepumpearrangement akter
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. I løpet av året bør vi se på avløp fra vasken, kontroll av stikkontakter og
ventiler og få transportert opp møbler som er lagret i Nilsenhuset. Vurderinger av
dugnadsbehovet gjøres av utvalget. Det er ikke planer om større arbeider i år.
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.
Vi ønsker et fortsatt samarbeid med 2. Tananger KFUM/K ,Ljosheim 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.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund. I 2010
sjøspeiderleir i Sverige og i 2011 blir det igjen kretsleir og det blir verdens-jamboree i
Skåne i Sverige. Vi vil delta på kretsens konkurranser og samlinger , når dette passer
inn i våre planer.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai og Tanangerdagene, vil vi fremdeles satse
på. Basar og høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år.
Gruppen arrangerer årsfest i oktober/november med bl.a. opptagelse av nye bevere,
småspeidere og stifinnere, vimpler, offentliggjøring av trekningsliste høstutlodning og
underholdning. Arrangementene gir et økonomisk overskudd til gruppen.
Gruppen vil arbeide for at speiderne viser igjen og representerer oss i lokalmiljøet på en
speidermessig, fin måte.
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. 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

34

salg av diverse under 17. mai og Tanangerdager, basar, høstutlodning, årsfest og
dugnader.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnadene,
fremkalling og utsendelse og bør gå med overskudd. Vi har god goodwill i distriktet for
annonser til Havsprut. Årlig kontingent er kr 50.
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.
Gruppen har utarbeidet en oversiktlig organisasjonshåndbok med utfyllende
informasjon om gruppen.
Tananger, 01.02.10
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo
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Regnskap 1.Tananger Sjøspeidergruppe
Resultat 2009
Inntekter

Konto
101 Kontigenter / Havsprut
102 komm.tilskudd utstyr/lokale
103 komm.tilskudd kurs
104 komm.tilskudd aktivitet
105 renter
110 17 mai
111 Tanangerdagene
112 Høstutlodning / Basar
113 Sponsorer
114 inntekter Makrellen
115 utleie av båter / utstyr
116 Salg av effekter
117 Andre inntekter

Bevegelse
10 358,00
40 308,00
8 225,00
20 529,00
822,00
24 546,20
17 313,00
24 788,50
10 000,00
27 500,00
0,00
2 389,00
8 527,00

120 Gruppens Weekend
121 Utfordringen
122 St.Georgsdag
122 Årsfest
Sum inntekter

11 185,00
6 454,40
-1 391,40
1 897,00
213 450,70

201 Gruppen
202 Bevere
203 Småspeiderne
204 Stifinnere
205 Vandrere
206 Rovere
207 Ledere
208 Kurs
209 Gaver / utmerkelser

3 782,00
1 329,80
5 071,58
6 777,75
4 970,90
0,00
385,00
11 082,00
2 503,30

Kostnader

210 Speiderhus
211 Bussgarasje
212 Horve hytte
213 Nilsen huset
214 Naust
215 Brygger
220 Makrellen
221 Sjøsprut
222 Sjøskvett
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629,80
0,00
2 548,70
1 166,00
3 227,04
0,00
44 821,40
7 062,25
65 150,00

223 2-kronen
224 Joller
225 Kanoer
226 Motorbåt

0,00
4 201,40
0,00
1 211,70

230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 Andre utgifter

21 629,00
10 297,00
4 104,00
4 190,45
41 117,15
3 582,60

240 Kjøp av utstyr
241 Kjøp av båter
242 andre investeringer
243 Gebyr
244 Overføringer /
tilbakeføringer
Sum kostnader

24 712,80
0,00
0,00
472,00
3 306,95
279 332,57

Saldo 01.01.09
Saldo 31.12.09
Resultat

611 881,51
545 999,64
65 881,87

Note 1:
4 300
7 500
11 000
22 800

Inntekter Utopia som bokføres i 2010
Rest av forskudd Utopia, Eirik Vatne
Faktura Sjøspeider Sandnes Utopia 2009
NSF programøkt
Totalt

BALANSE 2009
REGNSKAPSOVERSIKT 1. Tananger
Sjøspeidergruppe

Konto
3206.2018932
3206.2034687
3206.20.50682
3206.20.89732
3206.21.01147
3206.58.29141
Sum totalt
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IB
Drifts
Leir
Havsprut
Basar
Sparing
Kapital

611 881,51
2 086,00
60 968,61
281 136,06
119 095,00
1 239,20
1 076 406,38

2009

Bevegelse
-65 881,87
-43,68
1 550,90
40 030,00
2 155,00
13,00
-22 176,65

UB
545 999,64
2 042,32
62 519,51
321 166,06
121 250,00
1 252,20
1 054 229,73

REGNSKAPSSAMMENDRAG FOR FORELDREKLUBBEN 2009
Kjøp speiderbøker til aspiranter
kr. 4915,00
Salg speiderbøker til ledere
kr. 700,00
Omsetning (kjøp – salg kosekvelder)
kr. 6489,69
Overskudd
kr. 2274,69
____________________________________________
kr. 7189,69
kr. 7189,69
BALANSE
Saldo pr. 31.12.2008
Balanse 2009

-

Saldo pr. 31.12.2009

kr.
kr

2665,00
2274,69

kr.
4939,69
=============

Anita Kvernland
Formann Foreldreklubben

REGNSKAPSAMMENDRAG FOR HAVSPRUT 2009
Saldo pr. 31.12.2008
Annonser
Kontingent
Renter
Trykking av Havsprut
Omkostninger bank
Sum

kr 60 968,61
kr 28 150,00
kr 6 950,00
kr
68,00

kr 96 136,61

Balanse på konto pr 31.12.2009

Utestående annonseinntekter kr 1 650,00
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kr 33 601,10
kr
16,00
kr 33 617,10
kr 62 519,51

Budsjett 2010
Inntekter

Konto
101 Kontigenter / Havsprut
102 komm.tilskudd utstyr/lokale
103 komm.tilskudd kurs
104 komm.tilskudd aktivitet
105 renter
110 17 mai
111 Tanangerdagene
112 Høstutlodning / Basar
113 Sponsorer
114 inntekter Makrellen
115 utleie av båter / utstyr
116 Salg av effekter
117 Andre inntekter

Bevegelse
10 000,00
25 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
25 000,00
18 000,00
30 000,00
80 000,00
50 000,00
10 000,00
3 000,00
5 000,00

120 Gruppens Weekend
121 Utfordringen
122 St.Georgsdag
122 Årsfest
Sum inntekter

5 000,00
4 000,00
0,00
2 000,00
308 000,00

201 Gruppen
202 Bevere
203 Småspeiderne
204 Stifinnere
205 Vandrere
206 Rovere
207 Ledere
208 Kurs
209 Gaver / utmerkelser

3 000,00
3 000,00
5 000,00
7 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
40 000,00
3 000,00

210 Speiderhus
211 Bussgarasje
212 Horve hytte
213 Nilsen huset
214 Naust
215 Brygger

3 000,00
0,00
10 000,00
1 000,00
3 000,00
40 000,00

220 Makrellen
221 Sjøsprut
222 Sjøskvett
223 2-kronen
224 Joller

30 000,00
18 000,00
8 000,00
1 000,00
5 000,00

Kostnader
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225 Kanoer
226 Motorbåt

0,00
2 000,00

230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 Andre utgifter

21 000,00
11 000,00
4 000,00
4 000,00
15 000,00
5 000,00

240 Kjøp av utstyr

15 000,00 telt ved behov
4stk 1-kronen + event
100 000,00 kanoer
18 000,00 3 stk AIS
500,00
-22 000,00 utestående fra 2009
360 500,00

241 Kjøp av båter
242 andre investeringer
243 Gebyr
244 Overføringer / tilbakeføringer
Sum kostnader

Budsjettert underskudd

52500.-

Budsjett 2009
GRUPPEN
Kontingenter
Utlodning
Salg
Kjøp av båt/motor
Div. utstyr gruppen
Kom.tilsk.adm/utstyr
Kom.tilskudd kurs
Renter/gebyr
Arrangementer
Overført Havsprut
Kurs/seminar
Forsikring
Administrasjon
Utstyr/vedl.hold sp.hus
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INN

UT
15 000
30 000
10 000
60 000
15 000
35 000
20 000
45 000
7 000
30 000
8 000
3 000
10 000

Naust/brygge
Speiderhus

40 000
5 000

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

20 000
18 000
2 000
2 000
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25 000

76 000
256 000

25 000
15 000
3 000
7 000
10 000
3 000
40 000

323 000

Valg 2010
Verv
Gruppeleder
Gruppeassistent
Gruppeassistent
Kasserer
Redaktør, Havsprut

Navn
Sigurd Mo
Eirik Vatne
Stian Magnussen
Øyvind Hatlestad
Anne Meling
Geir Mæland
Bjarne Kjørmo
Anita Kvernland
Signy K. Eide
Bjarne Langeteig
Eivind Olsen
Morten Eike
Kenneth Hagen
Kenneth Valø
Tore Tjelta
Atle Nessler

Telefon
90733328
95068233
90595558
92488125
51698184
51699035

Ansv. Påhengere
Ansv. Speiderhus
Ansv.
Bussgarasje
Ansvarlig,
Uteområde/Naust
Hytteutvalg

Patrick Rooyakkers
Morten Hetland
Ole Myklebyst

51690910
51593317

Gjenvalg
Ikke på valg- 1 år igjen
ny

Per-Ingar Auberg

48137639

Ny

Material forvalter

Huw Pagler
Henning Trosdal
Bjørn Helge Olsnes
Idar Strand Bøe
Bjørn Thorsen
Eirik Vatne
Inge Halvorsen
Nina Ellingsen
Sigurd Mo
Sigurd Mo
Bjørn Thorsen
Sigmund Skoge
Audun Kvinnesland
Bjørg E Olsen
Mona Sletten
Stian Magnussen

Økonomi, Havsprut
Foreldreklubb
Ansvarlig, VG-joller
Ansvarlig, Sjøsprut
Ansvarlig, 2-kronen
Ansv.

Kanoer

17.mai komite’
Makrellen utvalget

Sertifikatutvalg
Revisor
Valgkomite'
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95844483

92497591

92225040

Bjørg E. Olsen

Status
Ikke på valg- 1 år igjen
Ikke på valg – 1 år igjen
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny
Ikke på valg- 1 år igjen
Ny
Ny
Ikke på valg- 1 år igjen

ny
51651822
51690339
93269162
91396187
51697728
51697111
90733328
51698866
91396187
51690535
51699009
51655898
51698557
90595558

Gjenvalg
Ny – for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Ny (assistent)
Ikke på valg- 1 år igjen
”
”
”
”
Ikke på valg- 1 år
igjen
”
”
Ny
På valg 2 år
På valg 2 år
Ikke på valg- 1 år igjen

