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1. Tananger Sjø
Satsingsområder 2012-2013
Lederkvalitet
- Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring til å delta på faglige
og ledelseskurs i krets og forbund
Kontinuerlig, intern lederopplæring sjø og land.
- Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen, Sjøsprut/Sjøskvett,
Motorbåter og 2-kronen fortsetter.
Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og NSF’s treningsprogram.
• Lederne har minst en årlig sammenkomst (utenom gruppeting).

-

-

-

-
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Vekst
Kvalitet i alle ledd. Gjennom kvalitet og trivsel i speideren, skal vi sikre at
medlemstallet stabiliseres/økes og at aldersgruppen 13-16 år styrkes.
Dette er spesielt viktig i overgang stifinner-vandrer. Spesielle tiltak overfor
7 og 8. klassingene.
Fortsette med 2 enheter i bever/småspeider/stifinner.
Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for
friluftsliv til lands og til vanns.
Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.
Samfunnsansvar
Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både i nærmiljøet, på
nett og i media. Ha meninger som er forenlig med gruppens/speidingens
ideologi.
Delta i internasjonale innsamlingsaksjoner f.eks. Speideraksjonen min hvert
2. år (stifinnere/vandrere/rovere/ledere)
Påvirke ledere/speidere å engasjere seg i krets/forbund.

Årsrapport for 2011
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 37. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 15. februar 2011 med
11 frammøtte ledere/representanter. Årsmøtet behandlet årsrapporter, regnskap, planer for
driften 2011-12, budsjett 2012 og valg av gruppeledelse og tillitsapparat for 2011.
Følgende saker var til behandling:
Revisjon av organisasjonshåndbok: Utført
Revisjon av driftsmodellen for S/S Makrellen:
Utført
Inntak av bevere: Et vedtak fra i 2010 om kun å ta inn bevere fra 2. klasse, ble behandlet på
nytt og ble vedtatt til å bli tilpasset søkermasse og ledertilgang til ethvert år.
Endring av kontingent:
Den ble økt med kr. 100,- f.o.m. 2012 (til kr. 890,-)
Kjøp av motorbåter: 2 motorbåter er kjøpt inn.
Status satsningsområder for 2011:
Lederkvalitet:
- Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring til å delta på kurs i krets og
forbund.
Mange ledere/rovere/speidere har deltatt på kurs i 2011, men det er plass til flere.
- Kontinuerlig, intern lederopplæring sjø og land. Gjennomføres med speidermetoden
learning by doing.
- Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen, Sjøsprut/Sjøskrett, motorbåter
og 2-kronen fortsetter.
Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og NSF’s treningsprogram.
Ingen nye skippere uteksaminert i 2011. Enhetene driver gode aktiviteter innenfor sjø
og NSF’s treningsprogram innen de enkelte enheter.
- Lederne har årlige sammenkomster
Vi har gjennomført 2 sammenkomster for ledere i 2011.
Vekst:
- Kvalitet i alle ledd. Gjennom kvalitet og trivsel i speideren, skal vi sikre at
medlemstallet stabiliseres/økes og at aldersgruppen 13-16 år styrkes. Dette er
spesielt viktig i overgang stifinner-vandrer. Spesielle tiltak overfor 7.-klassingene.
Vi har gode ledere i alle ledd og medlemstallet har økt.
- Fortsette med 2 enheter i bever/småspeider/stifinner
Gjennomført
- Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv til lands
og til vanns. Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.
Gjennomført – Enhetene tilbyr stadig nye tilbud til speiderne i enhetene. Fra påske til
høstferie er det ikke innemøter og bevere/småspeidere har så godt som alle møter
utendørs.
Samfunnsansvar:
- Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både i nærmiljøet, på nett og i
media. Ha meninger som er forenlig med gruppens/speidingens ideologi.
Har hatt mange innslag i Solabladet. Fikk god PR både under kretsleir og Jamboree.
- Delta i internasjonale innsamlingsaksjoner, f.eks.Speideraksjonen.
Vi har vedtak som går på at vi deltar på denne hvert 2. år. Det ble derfor ikke
gjennomført noen internasjonal innsamlingsaksjon i grupperegi, men vi deltok på TVaksjonen.
- Påvirke ledere/speidere å engasjere seg i krets/forbund
Vi har hatt representanter på de fleste arrangement i kretsen og deltar også med en
representant i styret.
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Året 2011 har igjen vært et aktivt og godt år for 1. Tananger Sjø, sett i relasjon til aktiviteter
og tilbud til speidere og ledere. Årets armada gikk til verdens-jamboree i Sverige med
innlagt tur til Danmark og Gøtakanalen. Deltagere fikk svært god trening i alle funksjoner
ombord. Alle enheter fokuserer på friluftsliv, både sjørelaterte aktiviteter og friluftsaktiviteter
for øvrig. Gruppen deltok i år på kretsleir på Mosterøy. Det ble også arrangert en veldig
vellykket sykkeltur til Danmark med 40 deltagere.
Speiding i Norge feiret 100 års jubileum i 2011. Dette har blitt markert ved flere anledninger.
Alle fikk 100 års merket, men selve flammen som krevde at de måtte gjennomføre 5 ting i
speidersammenheng, var det ikke så mange som klarte. Flere intervjuet gamle speidere og
fikk Speidermuseets jubileumsmerke for dette.
Fremdeles pågår det dugnader på Makrellen. Skuta er ferdig restaurert, men det er stadig
vedlikeholdsarbeid som må utføres. Vandrere og skippere foretar oppussing av skuta før
sesongen. Begge Maxi’ene er gjenstand for rehabilitering. Det intensiverer seiling blant
vandrere. 2-kronene har ikke blitt så mye brukt, men når vi nå har en flytebrygge, regner vi
med at tilgjengeligheten blir enklere og bruken hyppigere. A-jollene (tidligere 1-kronen) er
veldig populære, spesielt blant småspeiderne og stifinnere. VG-jollene blir også flittig brukt,
men disse er noe slitt og trenger å rustes opp, spesielt gjelder det ror/kjøl og fester.
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 har vært noe labert. Det skyldes både skolegang og at mange er aktive i RBG.
I en så stor gruppe som 1. Tananger sjø er det viktig at hver enhet er selvdrevet, men at det
er samarbeid mellom de enkelte enheter og at speiderne får samme tilbud. I alle enheter der
vi har 2 grupper, er det godt samarbeid. Alle følger NSFs program med fordypnings- og
program merker. I stifinnerne blir 7. klassingene ressursgruppe som er med å planlegge
enhetens halvårsprogram. Det viktigste er at speiderne får et så godt programtilbud som
mulig og at vi følger NSFs 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 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 hver enhet 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 enhetens 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 i år gått ut med tilbudt at nye barn og unge kan søke om å begynne i speideren. Vi fikk
nye i alle enheter, men den ene kolonien kunne vært litt større, men gruppen har valgt å ha
to kolonier 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 194 medlemmer i gruppen. Et høyt tall sett i forhold til dagens samfunn
rundt oss. Vi har ikke ambisjoner om å bli over 200, men vi vil tilby best mulig kvalitet til de
som er medlemmer i dag.
Andre fokuseringsområder:
Det er førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner og vandrer. I stifinner fungerer 7.
klassingen som førerpatrulje – egne møter/turer med planlegging og medvirkning. Alle
speidere over 12 år inviteres til gruppeting 2 ganger årlig.
Speiderne deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement (innsamlingsaksjon, TV-aksjon e.l.)
Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter.
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WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
Bruken av nettstedet www.1tanangersjo.no har blitt intensivert.
Dette er nå den viktigste informasjonskanalen i gruppen.
Ledersituasjonen
Beverne: Vi har to beverkolonier med 9 ledere
Småspeiderne: 2 flokker med totalt 8 ledere
Stifinnerne: Totalt 8 ledere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 6 ledere – 1 tropp
Rovere: 1 leder
Noen ledere har verv i 2 enheter
Noen få ledere har sluttet, men det er flere ledere som har startet i løpet av året!
Forbundet ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Her har vi en utfordring å ta
fatt på. Vi ønsker at både speidere gis tilbud å delta aktivt på møter i yngre aldersgrupper.
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.
Lederpatrulje og gruppeting
Styret har etter årsmøtet bestått av Sigurd Mo, Eirik Vatne, Bjørg Olsen (1. halvår), Stian
Magnussen, Henning Storm Trosdahl (1. halvår), Mona Sletten, Sindre Slaattebræk (siste
halvår), Eskild Dragvik og Lovise Mæland.
Lederpatruljen skal bestå av gruppeleder, assistenter, fartøyansvarlig samt representanter
for alle enheter. Ett styremedlem kan inneha flere funksjoner. Gruppestyret har hatt 5
ordinære møter i tillegg til diverse telefon og elektroniske kontakter.
Det har vært avholdt 2 ordinære gruppeting i tillegg til årsmøtet.
Lederpatruljen 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/-lederpatrulje er også ansvarlig for rekruttering
av nye ledere og fordeling av ledere i de enkelte enheter. Gruppestyret har også hatt noen
sosiale program for ledere.
Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeidere og bevere)
gjør i stor grad en innsats med dugnader og støtter gruppens arbeid på mange forskjellige
måter.
I vår ble det gjennomført en uke-dugnad med bygging av brygge, maling av speiderhus,
rydding i naust, m.m, med stor suksess! Mange arbeidsglade foreldre stilte opp og gjorde en
kjempeinnsats.
Medlemmer
Pr. 31.12.11 var det 193 betalende medlemmer i gruppen Tallet er de medlemmene som har
betalt kontingent for året.
I tillegg har vi et godt fungerende støtteapparat med tillitsvalgte som i stor grad er foreldre.
Alle nye bevere og småspeidere ble opptatt på årsfesten i november. Kontingenten for 201|
var kr. 790,-/år. I dette ligger kr. 380,- i forbundskontingent, kr. 190 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.
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Utstyr og lokaler
Båtmateriell
Gruppen har 5 kanoer som er i god stand, men de er tunge og uhåndterbare og har ikke blitt
brukt de senere årene. Det følger også en henger og kanostativ til disse. I tillegg har
gruppen 4 lette plastkanoer som ikke egner seg til turbruk. Disse siste blir benyttet på møter
av flere enheter. Speiderfamilier har også anledning å leie kanoene.
Joller, 7 VG joller ligger ved naustet hele året, om vinteren sikres de mot tyveri og vind.
Utstyr lagres i naustet. VG-jollene er stødige og blir meget godt benyttet, spesielt av bevere
og småspeidere.
6 stk. A-joller blir flittig benyttet av småspeidere/stifinnere. Båtene lagres ved naustet. Det
viser seg å være minimalt med reparasjonsbehov på disse jollene. Gruppen har også en
optimist jolle og en laser jolle som vi har fått som gave. Disse kan benyttes av alle med litt
seilerfaring.
Zodiak skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig inn under Makrellen
utvalget. Den har en 4 hk motor.
Pionéer 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 har fått plass ved bryggene, og på land om vinteren. Båtene har blitt mer brukt i
2011 enn tidligere, da tilgjengeligheten er bedre.
Sjøsprut (Maxi 77) er populær blant vandrerne. Men også stifinnerne og de yngre får turer
med båten og flere av lederne er veldig habile seilere. Trenger endel oppgradering innvendig
og utvendig. Plan for arbeidet er klar..
Sjøskvett er også en Maxi 77. Sammen med Sjøsprut kan vandrere (og andre) i større
grupper nå dra på turer. Også Sjøskvett vil trenge noe oppgradering og vedlikehold..
Makrellen har blitt mye benyttet i 2011, alle enheter har fått en eller flere kveldsturer,
vandrerne og stifinnere har også fått dags- og helgetur. Sommerens armada gikk til verdensjamboree i Sverige og hjem igjen. Noe arbeid gjenstår samt at det utføres fortløpende
vedlikehold. Båten ligger nå ved flytebryggene utenfor naustet.
Husk å følge båtreglene og sjekklistene. Vi ønsker alle å overta en ryddig, seilklar båt!
Loggbok i naustet skal benyttes til alle båtene.
Bygninger
Det har i 2011 blitt utført litt dugnad på Horve-hytta da vandrerne var på juletur, 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. Hytte-ansvarlig skal ha et overordnet oppsyn med førstehjelpskrin i hytta, men
alle enheter skal ha vanlig førstehjelpsutstyr med på turer. Det er laget kart over området.
De fleste enheter har vært på hytta i 2011.
Naustet blir brukt til oppbevaring av kjøl, ror, seil, motorer og annet utstyr til småbåtene i tillegg til
Zodiac og A-jollene. I tillegg ligger de 4 plast-kanoene inne i naustet. Også utstyr til Sjøsprut og 2kronen 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. Denne ble oppgradert med møbler i
2011. Alle plikter å rydde etter egne møter.
Det har vært noe hærverk på bygninger/Makrell i år.

Bussgarasjen brukes for lagring av utstyr til Makrellen, kanoene, tralle, stativ, patruljekasser
og annet leirutstyr i tillegg til en del møbler som kretsen eier. Innerst i garasjen er en brakke
med verktøy/utstyr til Makrellen. Vi deler garasjen med dykkerklubben og det er helt fullt med
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utstyr. Det er vedtatt at garasjen skal rives, og en gruppe er nedsatt for å se på alternative
løsninger.
Nilsenhuset. Lokalene er bra, det er et godt kjøkken, roverne har et flott rom, det er
patruljerom til speider patruljene samt felles troppsrom. Det er også lagringsplass i kjelleren.
Kystkulturen disponerer garasjen. Bygningen blir nå brukt til alle innendørs vandrermøter,
rovermøter 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 stifinnere. Huset benyttes også til gruppeting,
ledermøter, basar, kosekvelder og prosjektmøter. Vask av huset skjer på dugnad av
stifinnerforeldre. Ryddedugnad er gjennomført, skap er skiftet ut og mye ble kastet. Også en
opprydding i Havsprut. En årlig dugnad på speiderhuset er viktig, men det er også viktig at
alle rydder opp etter hvert møte. 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. Speiderhuset har blitt malt på nord-veggen.
Vinduer til vestveggen står i garasjen.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Telt/lavvuer med rifter har blitt reparert eller kassert,
og vi har kjøpt inn noen nye telt og lavvuer. Planen er å kjøpe flere lavvuer." Vi har ca. 4
grønne hustelt, 10 patrulje hustelt, og 9 lavvuer. I tillegg har vi 3 fjell-telt som kun skal
benyttes av ledere eller av speidere på haik. Det er en utfordring fremdeles å holde orden i
hemsen til speiderhuset og vi be om samarbeid fra lederpatrulen i dette henhold. Speiderne
bør ikke ha tilgang til hemsen uten overvåkning.
En elektrisk kjedesag med kabel er lagret på Horve-hytta og skal benyttes til ved kapping på
hytta. Den kan lånes etter avtale med gruppeleder/lederpatruljen.
VHF (kallesignal LL6291) skal stå i Makrellen og skal benyttes på turer og VHF (kallesignal
LJ3733) kan monteres i Sjøsprut og Sjøskvett på tur.

ARRANGEMENTER
Fellesarrangement
…
Skøytedag ble i 2011 kansellert. Ventet på vinter-is, men snøen la seg på isen..
11.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse (minst 50-60 stk.). Flotte
utkledninger. Premiering for mange gode innslag. Disko.
22.02 Tenkedag Sørnes kirke i.f.m. 100 års jubileum. Mange deltok.
26.03 Basar med tradisjonelt standard. Middagsservice til 12 personer og mange andre
gevinster sponset av foreldre og næringsliv.
Litt dårligere oppslutning enn tidligere.
12.04 St. Georgsdag med løyper både for bevere, småspeidere og speidere i Ølbergskogen
der Sørabygda KFUK/M var teknisk arrangør. Flott, men kaldt vær og strålende
stemning. Dette var også et ledd i 100 års jubileety. Etter løypa var det premiering
og løftefornying.
Småspeiderne kom på 2. plass.
Dette er et samarbeidsprosjekt med 1. Sola og KFUM/K i Tananger og Sola.
17.-19.6 Gruppens Weekend på Kvitsøy ble en kjempesuksess- Stor stemning for liten og
stor. Det var leirbål, masse aktiviteter. Dårlig oppslutning av
stifinnere/vandrere/rovere.
13.11 Årsfest på Tananger ungdomsskole med opptagelse av bevere og småspeidere,
offentliggjøring og utdeling av trekningsliste etter høstutlodning, premiering av
loddselgere, underholdning, lyn utlodning og utdeling av vimpler for 5, 10 og 35 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.
Foreldre har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og arrangement..
Vi viser forøvrig til de enkelte årsrapporter.
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Arrangement utad
24.-25.04 Speiderdager i Kongeparken med stor deltagelse og mye moro for Tananger
Speiderne og andre. Dette pågikk samtidig som kretsbannerkonkurransen.
17.05 Dårlig oppslutning ved flaggheis på Haga skole.. Stifinnere (Ingvild og Christian)
heiste flagget. 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. Oppholdsvær.
04.06 Tanangerdagen. Regnet øste ned og arrangementet ble flyttet i telt til
Melingsholmen. Vi hadde god hjelp av foreldre og speidere til salg av pølser,
hamburgere, bakte poteter, kaffe, brus og lapper.
21.10 Marked med innsamling til TV-aksjonen på speiderhuset med gode innslag til
aktiviteter og kaker fra mange.
25.10 Høstutlodningen gikk av stabelen fra sept.-ok. Ingrid Bøe toppet salgslisten. Det var
mange gevinster og mye ble avlevert på årsfesten, resten etter intens ringerunde av
Lovise. Fikk inn ca. 50000,-.
27.11 Fakkeltog. Det blåste så kraftig at det ble tog uten fakler i år, men vi tok
speidergudstjenesten tilbake! Alle enheter var representert og vi sang
speiderbønnen til slutt.
Arrangement i Vesterlen krets regi
Kretsbannerkonkurranse. Stifinnere og vandrere deltok i èn patrulje da det var liten pågang i
år. Det foregikk i Kongeparken 29.04-01.05.
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
Bladet er fremdeles så flott og så populært at det er ingen planer om å slutte. Når også
økonomien er god, er det bare å takke alle som jobber med bladet, kommer med innlegg og
Blest som gjør et detektivjobb med å redigere det. Bladet blir distribuert til alle medlemmer
samt andre interessepersoner/-organisasjoner og koster kr. 50,-/år.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Det har i 2011 ikke vært noe besøk over Nordsjøen. Men det er god kommunikasjon med emailer.
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på ca. 76000 for medlemaktivitetstilskudd, vedlikehold av utstyr og kurs.
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. Vi har mottatt legater, fra Frifond, fra Sparebank 1, ConocoPhillips,
Shell, m.m.
Utmerkelser
5 års vimpler: Mona Sletten, Odin Crisander Stokkeland, Kristin Stokkeland, Caroline
Nylund.
10 års vimpler: Sigmund Skoge (+ sølvknapp), Lars Mo, Alexander Sivertsen, Charlotte
Skoge.
35 års gave: Lovise Mæland
Speidersjefens topputmerkelse er i 2010 tildelt:
Stifinnere: Caroline Nylund, Ida Marie Sætre og Christian Skoge.

Båtførersertifikater
Årsmøtet velger 4 personer som har ansvar for utstedelse av sertifikat for alle båter med
unntak av VG-joller, Zodiac og Pionéer. Det er 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.
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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

lånes 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
Leif Magne Haga, Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Aled Pagle, Vetle Eide, Terje S.
Hetland og William Højmark fungerer som Operative i RBG.
Lovise Mæland:
Kursleder Vesterlen krets
Sissel Skoge:
Styremedlem Vesterlen kretsVeileder Vesterlen krets
Kurs/seminarer
Kontaktseminar:
Kurs vinterspeiding:

Livredning:
Peffkurs 1 :
Peffkurs sjø / rovertreff:
Emnekurs sjø:
Snøhuletur:
Sikkerhet på tur:
Brekurs:
Nyingen:
Emnekurs:
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Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen
Emrik Jansen, Simen W. Olsen, Vegard Frafjord Larsen,
Ruben Goa, Camilla Skoge, Vetle Eide, Erik Hetland,
Bevan Pagler, William Højmark, Terje Hetland, Sissel Skoge,
Huw og Wendy Pagler
Sissel Skoge, Sigurd Mo,Signy K. Eide, Kalle Eide, Stian
Magnussen, Huw Pagler
Markus Eide, Kristin Kårtveit
Sondre Søndervik, Vetle Eide, Vegard FrafjordLarsen, Erik Sunde Hetland, Terje S. Hetland, Emrik Janssen,
Ingvild Østbø Lunde, Simen Kristin Kvinnesland, Bevan Pagler,
Birger Bøe, Sigurd Mo
Vegard Frafjord Larsen, Simen W. Olsen
Henning S. Trosdahl, Terje Langvand, Jonas Odland, Ola
Ola Haugum
Caroline Nylund
Henning S. Trosdahl
Mona Sletten, Sissel Skoge, Lovise Mæland

Medlemsoversikt 2001-2011
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Gruppe
1
1
1
0
0
2
Rovere
19
16
11
9
11
16
Vandrere 54
44
69
77
77
78
Stifinner *
*
*
*
*
*
Småspeid. 68
75
60
38
38
52
Bevere
40
46
28
Totalt
142
136
141
164
172
176
(* = antallet er inkl. i sum vandrere )
** Jørn L. Olsen, Eirik Vatne, Sigmund Skoge, Nils Helge Sætre

2007
1
13
68
*
65
33
180

2008
3
14
28
63
51
26
185

2009
4
18
20
50
47
36
175

2010
0
19
23
51
48
46
187

Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer og er registrert i den
enheten de var/skulle ha vært.
Ledere innrapporteres under sine respektive enheter.

Tananger, 31.12.11
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe

Sigurd Mo
Gruppeleder

10

2011
4**
18
35
52
52
32
193

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.11
Gruppeleder / troppsl. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (Van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsleder (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass.(sti)
Flokkleder (gr.ass/tr.ass)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass (1)
Flokkass. (1)
Flokkleder (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Beverleder (1) tr.ass.
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverleder (2)
Beverass.(2)
Beverass. (2)
Gr.ass.
Leder
Leder
Leder
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Sigurd Mo
Jan Erik Eriksen
Birger Bøe
Kjell Agnar Dragvik
Huw Pagler
Tony Mitchell
Sissel Skoge
Kalle Eide
Lovise Mæland
Elin Østbø Lunde
Idar Strand Bøe
Kjartan Hanslien
Kristin Stokkeland
Bjørg E. Olsen
Camilla Egelandsdal
Gerd Johanne Bøe
Stian Magnussen
Nina Søndervik
Espen Evjenth
Arne Pettersen
Annette Røberg
Mona Sletten
Alf Ketil Goa
Henning S. Trosdahl
Terje Langvand
Wenche Vatne
Per Ove Haukland
Alex Jiggens
Elisabeth Bones
Chiara Capsoni
Sanna Osland
Sindre Saattebræk
Ola Haugum
Jonas Odland
Eirik Vatne
Sigmund Skoge
Jørn L. Olsen
Nils Helge Sætre

Årsrapport 1. bever 1. halvår 2011
1. beverkoloni har bestått av i alt 14 kjekke og lærevillige 1. og 2. klassinger, og oppmøtet
har variert mellom 7-15. Det betyr 4 har falt fra ila halvåret. Ledere har vært Wenche Vatne,
Terje Langvand, Nils Helge Sætre, Eirik Osland og meg. Eirik var uheldig og brakk ankelen i
vinter og ble sykemeldt, men stilte allikevel opp på flere møter og hjalp til. Ungene har
utviklet seg godt siden i høst, og vi har hatt mange innholdsrike møter med både læring og
lek, i tillegg til ’vanlige’ kano/bryggekos møter som er hovedaktiviteten etter påske. Vi har
også deltatt aktivt i aktiviteter ifm 100-årsjubileumet, bl a var Lovise innom og fortalte om
speiding da hun var ung (mao i ’gamle dager’ J ). Alle fikk 100-årsmerket og 6 bevere klarte
’Flammen’. Andre merket de har tatt er Vennskap, Livskvalitet, samt at de yngste har tatt
Friluftsliv og Kreativitet som de eldste tok i fjor. Registrerer at interessen for merketaking har
økt hos de fleste ungene og det lover bra for neste år når de får speiderskjorter og enda
større mulighet til å ta kjekke merker i Småspeideren.
Så vidt jeg kan huske så har været stort sett vært temmelig bra på mandagene, og vi har
storkost oss på bryggekanten og i havnebassenget med kanoer og de minste båtene. Bål og
pinnebrød er alltid en vinner, likeså smakte rett-i-koppen tomatsuppe kjempegodt i ly av
Storevarden skole en småkald og mørk mandagskveld i februar. Andre høydepunkter har
vært St. Georgsdagen (ungene var knallflinke!), påskeavslutningen med egg i flere varianter
på Nunstein, turen til Rott med Makrellen i slutten av mai og selvfølgelig Gruppens Weekend
i juni, der stemningen og været neppe kunne vært bedre…
Takk til god hjelp fra lederassistentene og alle foreldre som har stilt velvillig opp.
Henning Storm Trosdahl
Enhetsleder 1. Bever

Årsrapport 1. bever 2. halvår 2011
Ledere: Wenche Vatne, Alex Jiggens, Sanna Osland, Per Ove Haukland, Elisabeth Bones,
Chiara Grandi
Begynte høsten med ledermangel. Vi har vært ved naustet der vi har padlet kano, hatt bål og
fisket. Vært ute på tur med Makrellen på et møte. Vi har tatt vær beredt merket. Etter
høstferien har vi vært ute på tur i skogen ved Storevarden skole, Torkelsparken,
Havnealleèn barnehage og skolegården til Storevarden Skole. Friluftsmerket har vi også tatt.
Har hatt et innemøte med spikking, kortlaging og kos. Avsluttet året med kos i Risnes
sammen med 2 bever. Totalt 19 bevere og 6 ledere ved års slutt.
Wenche H. Vatne, beverleder
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Årsrapport 2. bever 1. halvår 2011
Ledere: Stian Magnussen – Enhetsleder, Espen Evjenth, Sindre Slaattebræk, Ola Haugum
og Susanne Hadland.
Vi har vært 17 stk i 2. bever
Vi startet opp med med boller og kakao på det første møtet. Ellers så har vi vært i
svømmehallen sammen med 1. bever. Vi har vært på turer, rund i nærområdet, slik som
Storevarden skole, losstasjonen og torkelparken. Har også vært en tur på Stavanger
Brannstasjon sammen med 1. bever.
Etter påske har vi vært nede med naustet. Her har vi brukt kanoene, og noen har rodd litt i
robåt sammen med voksne. Vi har fisket både små fisker med stintesnøre, og store tosker
og andre fisker, med fiskestang fra bryggen.
Noen av båtmøtene har vi ikke vært på sjøen, da det har blåst for mye, vi har da gått på
turer og hatt forskjellige leker.
29. mai reiste vi på dagstur til Rott sammen med 1. bever. Kjempekjekke tur.
De fleste møtene har vært ute i all slags vær.
Stian Magnussen, enhetsleder 2. Bever

Årsrapport 2. bever 2. halvår 2011
Vi begynte halvåret med å være 10 bevere. De nye som begynte var både 1.klassinger
og 2.klassinger, og det har vært en fin sammensveiset gjeng.
Lederene har vært Sindre Slaattebræk(enhetsleder), Ola Haugum og, ny for året; Jonas
Odland.
Frem til høstferien koste vi oss nede ved naustet med padling, fisking og båtkjøring. Etter
høstferien holdt vi samlinger våre ute på småturer i nærområdet. Vi forberedte oss på «vær
beredt»- merket, har lekt og hatt stafetter, og utforsket forskjellige naturområder i forbindelse
med friluftsmerket.
Halvåret ble avsluttet med 1. bever på Risnes. Der tente vi bål og grillet pølser og pinnebrød,
lekte, og fikk besøk av nissen.
Et flott halvår.
Sindre slaattebræk, beverleder

Årsrapport 1. flokk 1. halvår 2011
Ledere: Mona Gloslie Sletten (Flokkleder), Jørn Lennart Olsen og Arne Pettersen.
Antall barn: Først 10 stk utover våren 13 stk.
Vi har jobbet med programmerkene Vennskap og Kreativitet og litt med Friluftsliv.
Ungene har vært ivrige til å ta fordypningsmerker,flere har klart 6 er merket. Johannes, Lene
og Julie har klart over tolv merker og ha fått apeneve høytidelig overrukket av Louise.
I januar var vi mest inne, resten av våren var vi ute på møtene.
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Utemøtene har vært mest i risnes med bål, refleksløyper og stjernekikking pluss jobbing med
merker utendørs.
På vårsesongen har vi vært med naustet og de fleste har fått prøve seg på siling i liten jolle.
Stor mestringsglede.
Følgende fordypningsmerker er tatt i vår av de som selv ville: Orientering, fiske, god tørn,
iakttager, klar deg selv, flagg og omtanke og rettferdighet.
Vi har laget fiskesnører som ser ut som en trefisk som de har pusset selv.
Vi har jobbet med 100 års jubileumsmerket og hatt besøk av louise som har fortalt om sitt liv
som speider.
Vi har hatt vintertur til Sætra og vårtur til Rott med svært god deltagelse.
Mona G. Sletten, flokkleder

Årsrapport 1. flokk 2. halvår 2011
Ledere: Stian Magnussen – Enhetsleder, Nina Søndervik, Annette Røberg, Espen Evjenth
og Arne Pettersen.
Vi er 18 stk, noen har sluttet, og noen har flyttet mellom flokkene.
Vi startet opp med båtsesong, og brukte kanoer, robåter, og 1-kronen / A joller på
speidermøtene. Har også fisket en del fra bryggen. 1 speider klarte å ramle ut av kano, men
ble plukket opp av sikkerhetsbåten. Det gikk fint med speideren.
Etter høstferien har vi jobbet med Vær Beredt, og samfunnsengasjement merkene. Vi har
også vært på tur til Horve 23. – 25. september sammen med 2. flokk. Her tok vi knivmerket
og primitiv mat. Det var flere som testet kniven på egne fingre, slik at det ble litt førstehjelp
også. Noen synes det var kjekkest i bekken, og badet med klær på da.
På papiret ser det jo flott ut med ledere, men virkeligheten stemmer ikke med dette. På de
fleste møtene etter høstferien har vi vært 2-3 ledere.
Det har vært fra 11 – 14 speidere på de fleste møtene.
Har vært ute på nesten alle møtene.
Stian Magnussen, enhetsleder 1. Flokk

Årsrapport for 2.flokk 1.halvår 2011
Antall småspeidere: 23 stk, 11 jenter og 12 gutter.
Ledere: Wenche H. Vatne, Camilla Egelandsdal, Nina Søndervik, Alf Ketil Goa og Bjørg E.
Olsen (fikk litt hjelp av foreldre i båtsesongen).
Møtetid: torsdager fra 17.00 til 18.30.
Sesongen startet med en del turer i nærmiljøet. Storevardskogen, Torkelsparken,
Losstasjonen og Risnes ble flittig brukt. På turene tok vi opp tema som himmelretninger og
førstehjelp, og vi hadde ulike sporløyper/symbolløyper. Vi hadde også et par innemøter hvor
vi arbeidet med punkter knyttet til programmerkene. Etter påske var alle klar for å ta i bruk
kanoer og joller, men i og med påsken kom så sent ble båtsesongen litt kortere enn tidligere
år. Vi hadde fokus på roing og fiske, og nesten alle småspeiderne fikk ro-sertifikatet. En del
kom også godt i gang med seiling, og så ut til å like dette veldig godt.
I løpet av speideråret klarte alle småspeiderne programmerkene kreativitet, friluftsliv og
vennskap. Noen tok også flaggmerket og uteliggermerket.
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TURER:
Skitur til Sætra 18. – 20. februar.
Tokt med Makrellen til Rott 29. april – 1. mai
Gruppens weekend 17. – 19. juni
AKTIVITETER:
Kosekvelder på speiderhuset.
Felles påskeavslutning for flokkene i Risnes 7. april
St.Georg dag 14.april
Bjørg E. Olsen, enhetsleder 2.flokk

Årsrapport for 2. flokk 2. halvår 2011
Antall speidere 20 fordelt på 18 gutter og 2 jenter
11 går i 4de klasse 9 i 3dje klasse
Møtetid: Torsdager 1730-1900
Grønn Lanterne: Sondre. Robert, Lasse, Jon Emil og Martin
Blå Lanterne: Oscar, Eirik G, Joakim, Isak og Vegard
Gul Lanterne: Max Emil, Tor Håkon, Aleksander, Markus og Eirik Ø
Rød Lanterne: Gina, Ida, Sander, Troy Magne og Eskil
Ledere: Mona Gloslie Sletten (Flokkleder), Alf Ketil Goa, Terje Langvand og Henning
Trosdahl.
Vi er en stor men veldig koselig gruppe med godt miljø. Vi merker at aktivitetsnivået er høyt
pga 18 gutter og velger derfor å ha de fleste møtene ute eller oppdelt i smågrupper. Vi har
hatt en dyvåt høst, men allikevel har vi hatt de fleste møtene i Risnes.
Vi har hatt to innemøter men ungene sier tydelig at de foretrekker å være ute, og det liker vi
og!
Både ledere og speidere har vært på de fleste møtene. Far til Isak, Frank Bones har hjulpet
oss både i november og desember og det har vært veldig bra.
Fram til høstferien var vi ved sjøhuset og der var det fisking av stinter og torsk og krabber,
seiling og padling. Hugh Graves, far til Eirik har hjulpet oss masse med seiling. Et møte
blåste det storm. Da gikk vi rundt Melingholmen og kjente på kreftene i vinden.
Høydepunktene i høst var når Ketil 2 ganger tok oss med på fisketur med Makrellen og vi
fikk masse makrell. Etter høstferien kom høstværet raskt og vi har hatt alle møtene utenom
to i Risnes med bål og diverse aktiviteter i mørket. Refleksløype med miljøvernsfokus,
rydding av bålplassen i Risnes for søppel , stjernekikking og vi har studert været. Og masse
svidde og gode pinnebrød. Vi har fyrt opp bål tidlig på møtet, så har glørne blitt gode til
pinnebrød etter aktiviteter.
Programmerket samfunnsengasjement har vært i fokus. Herunder har vi blant annet:
17 speidere med hodelykter samlet 4 bæreposer søppel rundt bålplassen i Risnes, lært om
utrydningstruete planter og dyr, løype om miljøvern og resirkulering og snakket om hvordan
vi kan ta vare på naturen og begrense skadene på den.
Fordypningsmerker: primitiv mat, knivmerket, miljøvern og hjem. Noen fjerdeklassinger har
tatt værmerket, godtørn og sjømerket mens 3djeklassingene jobbet med ”vær beredt
merket”.
Alle jobber nå med utfordringen.
Tur: Vi var en helg på Horve i høst sammen med den andre gruppen småspeidere. Her var
det godt vær og høy stemning. En fjerdedel gikk på fjelltur til nabofjellet til Vårlivarden. En
super tur. Siste samling før jul hadde vi fellesmøte med 1. flokken ved gapahuken til
Havnealleen barnehage. Der var det kos med bål, pølser, marshmellows og lek.
Det blåste storm og regnet og ungene gikk refleks og rebusløype etterfulgt av julesanger
rundt glørne og nissebesøk med kinderegg.
Mona Sletten, flokkleder
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Årsrapport stifinnere 1. halvår 2011
Vi har hatt 33 stifinnere dette halvåret, 1 har sluttet.
Speiderne har hatt mulighet å gå på møte onsdag 1730-1900 eller torsdag 1830-2000. Vi
har hatt samme program begge dagene.
Onsdag hadde vi følgende patruljer:
Peff Christian Skoge – ass Daniel Mitchell
Peff Caroline Nylund – ass Veronica Hansen
Peff Livar Hellestø – ass Erik Moen
Peff Regine Bjørkmann – ass Kristin Kårtveit
Torsdag:
Peff Ida Marie Sætre – ass Amalie Vatne
Peff Halvard Bøe – ass. Ole Sletten
Ledere har vært: Erik Vatne, Sissel Skoge, Sigmund Skoge, Nils Helge Sætre, Tony
Mitchell, Elin Østbø Lunde, Birger Bøe, Stian Magnussen, Idar Bøe, Kjartan Hanslien, Kristin
Stokkeland og Lovise Mæland
Vi har hatt følgende turer:
7. klassetur til Sirdal m/ ½-årsplanlegging og ski – Skitur – en patruljetur, tur til Fogn,
Peffkurs på Fureneset (Kristin Kårtveit), Kretsbannerkonkurranse, en fuktig tur med
Makrellen, Sykkeltur til Danmark (sammen med vandrerne) Gruppens Weekend og kretsleir
til Mosterøy der 12 stifinnere deltok. En tur om haik og leirliv sammen med vandrerne måtte
avlyses p.g.a. for få deltagere.
I tillegg har speidene fått tilbud om egen svømmedag m/ merketaking og konkurranse,
innsamlingsaksjon til TV-aksjonen - Flyktningehjelpen, karneval, kosekvelder, basar, St.
Georgsdag på Sola, Barnas dag, jubileumsfeiringer og Tanangerdagene.
I vinterhalvåret fokuserte vi på punkter i programmerkene, vi har laget leirbålstoler og –bord
alt. Fuglekasser og vi har fokusert mot 100 års jubileet for speiding i Norge. Alle fikk
jubileumsmerket, men det var bare noen få som oppnådde “flammen”. Noen av speiderne
har også oppnådd Speidermuseets jubileums-merke. Vi har også arbeidet opp mot
forhåndsoppgaver til kretsleir.
3 speidere oppnådde i år Speidersjefens topputmerkelse:
Caroline Nylund, Ida Marie Sætre og Christian Skoge. Gratulerer!
Speiderne skal, gjennom sin tid i stifinner, gjennomføre jungmann, lettmatros og
motormannmerkene. De fleste 7. klassingene klarte å gjennomføre dette før ferien.
Vi vil ønske alle de som nå går over til vandrerne et langt og flott speiderliv videre og takke
for den tiden vi har hatt sammen.
Disse er: Regine Bjørkmann, Halvard Bøe, Jørgen Egelandsdal, Christoffer Enoksen,
Veronica Hansen, Livar Hellestø, Daniel Mitchell, Erik Moen, Caroline Nylund, Halvar
Pettersen, Elizabeth Ramsay, Christian Skoge, Ida Marie Sætre og Amalie Vatne.
Vil også takke lederne som forlater stifinnerne for å få andre, utfordrende oppgaver.
Lovise Mæland, troppsleder
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Årsrapport stifinner-aspiranter høsten 2011
Totalt har vi vært 19 speidere i aspirantene – Vi fikk inn fire nye, Ingrid Bøe, Eirik Forthun,
Amalie Røkbuvold og Viktoria Szydlik. Noen få ga seg etter endt småspeider.
Ledere har vært: Lovise Mæland, Gerd Bøe, Bjørg Egelandsdal Olsen, Camilla Egelandsdal,
Wenche Vatne
Speiderne har hatt anledning å gjennomføre jungmannsmerket. Nesten alle speiderne klarte
kravet. Etter høstferien har vi fokusert på Jeg-er-beredt for stifinnerne. Mange har klart
disse kravene, vi hadde et oppsamlingsheat før jul der de som manglet noe, kunne komme.
Flere jobber med de få punktene de har igjen med foreldrebistand. Ellers har vi sydd
bestikkposer og vi har øvet på speiderlov og knuter/surringer. Både på Horveturen og da vi
laget knutetavle, var det sånn konsentrasjon og iver at alle koste seg (med jødekaker
etterpå). Det har vært en fantastisk flokk speidere vi har hatt som aspiranter i år.
Speiderne har hatt 2 turer.
Første tur gikk til Horve der de fleste var med og vi hadde en fantastisk kjekk helg selv om
været ikke var helt med oss. Vi hadde et fullpakket program med både lek og lære, alt fra å
tenne bål, orientere, lage verdens flotteste gapahuk og lage latriner. Alt gikk med liv og lyst.
Om natten ble vi overrasket av et forferdelig regnvær.
Aspirantene deltar på alle aktiviteter som svømming, kosekvelder og årsfest og hadde årets
beste innslag på festen. De var også veldig flinke å selge lodd til høstutlodningen.
Juleturen gikk, tradisjonelt, til Melshei med de fleste aspirantene sammen med stifinnerne,
der de ble opptatt og fikk speiderbok og grønn enhetsmarkering til skjerfet. Det var skikkelig
vestlandsvær med regn hele helgen. Noen av guttene ville bygge gapahuk, men den raste
sammen og ingen fikk ligge under åpen himmel. På turen fikk de også anledning å ta
Dramamerket og frivillig å ta Kart og kompassmerke og 4 av speiderne ble ferdig med
Idrettsmerket. Som en avslutning for aspirantmøtene, dro alle til Stavanger Bowling og
hadde det kjempekjekt, samtlige i speiderdrakt.
Siste møte før jul hadde vi samling på speiderhuset med grøt m/mandler og mange gode
leker der vi beklaget at det nå var slutt på aspiranttiden.
Lovise Mæland (troppsleder)

Årsrapport stifinner 2. halvår 2011
Vi har i høst hatt 18-19 faste stifinnere og noen som har vært innom og tenker på å begynne.
Daniel Kean og Stine Rooyakkers er nye i stifinner, men siden de er h.h.v. 6. og 7. klassing,
har de ikke gått sammen med aspirantene. Speiderne er fordelt på onsdager og torsdager kl.
1830-2000 slik at de kan velge hvis det er en dag som ikke passer.
Peff og ass har vært følgende:
Body-Lotion:
Peff – Tor Einar/Markus – ass Sander
Sukkertøy:
Peff – Caroline S/Maren Sophie ass: Ole
Ledere har vært: Lovise Mæland, Idar Bøe, Kjartan Hanslien, Kristin Stokkeland og Stian
Magnussen.
Program: Før høstferien har vi gått gjennom jungmann (for de nye) og jobber med lettmatros
for de andre. Flere av 7. klassingene er nesten klar med disse. Disse to vil vi forsøke å få
alle 7. klassinger gjennom før de blir vandrere pluss at de skal være klar med
motormannmerket. Det har vært dårlig seilvær, ja vær i det hele tatt denne høsten, det har
regnet og blåst, men vi har trosset vær og vind og vært ute. På ett av møtene var vi på tur
med Makrellen, ett møte i Risnes og ett møte var dedikert idrettsdag.
Vi har hatt peff-tur med planlegging av program for høsten.
Speidere fra begge enhetene hadde egen tur før jul.
Etter høstferien har vi hatt en aktiv høst med å ta merker og fullføre merker som vi startet på
på turer tidligere i høst.
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Speiderne har tatt Fiskemerket og FN-merket der vi skrev brev til statsministeren og har fått
svar også. Nest siste møte var vi i Storhaughallen og de fikk forsøke å klatre og buldre.
Siste møte før jul var enhetene samlet og hadde grøt og mange, kjekke 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, avhengig av krets- og
gruppearrangement.
Turer: 7. klassetur med planlegging for 2. halvår 2011.
Makrellentur uten skipper, så vi endte på Rott sammen
Tur til Horve som bare ble en natt p.g.a. annet arrangement.
Avsluttet med juletur til Melshei i regn og surt vær, men blide speidere.
Det har lite turer i høst (i forhold til vanlig), men vi skal ta det igjen til våren. Det er jo turer
som er det kjekkeste!
Ellers har speiderne hatt tilbud om svømming, det har vært kosekvelder og det var aktiviteter
i forbindelse med TV-aksjonen.. De var kjempeflinke å selge lodd til høstutlodning.
Stifinnerne var også veldig tilstede på årsfest og hadde innslag der. Et aktivt og kjekt ½ år.
Lovise Mæland (troppsleder)

Halvårsrapport Vandrere 1. halvår 2011
Førerpatruljen:
Peff: Svein Magne Risa
Peff :Vetle Eide

Ass. William Højmark
Ass. Terje Sunde Hetland

Dette halvåret har vi vært 17 vandrere.
Ledere:
Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen, Kjell Agnar Dragvik, Bjørn Helge Olsnes, Kalle Eide og Huw
Pagler
Turer:
Januar Vinterkurs med RBG
Februar
Skitur Sauda
April
Snøhuletur Sirdal
Mai
Tokt med Makrellen
Mai
Kretsbannerkonkurranse
Juni
Sykkeltur i Danmark
Juni
Gruppens weekend
Juni
Kretsleir på Mosterøy
Juli
Armada til Jamboree
Juli
Verdens jamboree i Sverige
August Seilas hjem fra jamboree
Sesongen startet med planleggingsmøte i Nilsenhuset. Kjempebra oppmøte til
planleggingen av vårens aktiviteter. Alle ønsker om turer og innhold på møtene ble
grunnlaget for programmet. Møteplanen legges ut på nettet slik at alle kan følge med på hva
som skjer.
Vandrerne jobber svært godt med alle oppgavene.
Vi har fortsatt malen for møtene, med felles åpning og innføring / instruksjon i dagens
oppgaver. Deretter går patruljene i gang med oppgavene på patruljerommene. Felles
avslutning av møtene med evaluering av patruljeoppgavene..
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På møtene har vi jobbet med matrosmerket, annenstyrmann og programmerker. Vi har øvet
oss i knuter, surringer og spleis, navigering, båtbruk og forberedelser til
kretsbannerkonkurranse. I tillegg har vi jobbet med forberedelser til både skiturer, sykkeltur
og seilaser. Godt oppmøte og god innsats også utover våren med aktiv bruk av begge
Maxiene på møtene. Flere gode skippere og skipper-emner blant vandrerne.
Sigurd Mo -Troppsleder

Halvårsrapport vandrere 2. halvår 2010
Førerpatruljen:
peff:
peff:
peff:
peff:

Vegard Frafjord Larsen
Ingvild Østbø Lunde
Erik Sunde Hetland
Kristin Kvinnesland

ass:

ass: Bevan Pagler
Camilla Skoge
ass: Simen Olsen
ass: Emrik Jansen

Dette halvåret har vi vært 22 vandrere.
Ledere:
Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen, Birger Bøe, Tony Mitchell, Huw Pagler
og Sissel Skoge (fra november)
( Kalle Eide og Kjell Agnar Dragvik er reserve personell )
Turer / Aktiviteter:
September
Oktober
Desember

Peffkurs sjø i Kristiansand
Tokt til Haugesund
Horvehytta juletur

Sesongen startet med båtbruk og seiling med maxiene og Makrellen. Svært godt fremmøte
og god innsats på sjø og land i høst ! Vandrerne har selv planlagt en del av møtene og
turene i høst !
Høstens mange sterke vinder har gjort vandrerne i stand til å reve seilene på båtene, og har
fått erfaringer med sikkerhetsoppgavene ved ferdsel i slikt vær.
En fantastisk kjekk gjeng med vandrere var med til Kristiansand på sjøpeff kurs. Her gikk de
hen og ble kåret til beste patrulje, i sterk konkurranse med sjøspeidere fra hele landet.
Møtestrukturen fra våren har fungert godt i høst også !
(felles åpning og instruksjon, deretter patruljemøte, og så felles avslutning)
Planene våre er fremdeles lagt ut på kalenderen vår på nettet !
Mange av vandrerne sjekker programmet på nettet før møtene.
Det ble færre turer og helge aktiviteter i høst. Kretsen avlyste jota-joti og wasa-wasa, og vi
avlyste padletur og et tokt. Men det var god oppslutning om de turene vi gjennomførte.
Veldig god innsats med dugnad/juletur på hytta, og pakking av båtene for vinteren.
Det er en kjekk og livlig gjeng med vandrere !
Sigurd Mo –Troppsleder
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Årsrapport rover 2011
Medlemmer 2011/2012:
Eskild Dragvik (leder), Anders Haaland, Gaute Elias Vatne, Svein Magne Risa, Aled George
Pagler, Sondre Søndervik, Vetle Eide, Terje Hetland, William Gard Høimark
Høsten 2011
Roveraktiviteten har vært noe hvilende. Oppstarten fra sommeren startet med nedgang i
medlemstallet. Det ble brukt mye energi fra de resterende roverne til å finne ut hvem som
fortsatt ville fortsette. De aller fleste roverne er også medlemmer av Rovernes
Beredskapsgruppe. Møtene blir holdt etter behov, ca en gang i måneden. Roverne har
vedtatt at aktiviteten ikke skal være så høy om vinteren, men om sommeren. Dette har
sammenheng med deltakelsen i RBG der de fleste føler de får fylt sitt speiderbehov.
Roverne vil allikevel våkne når våren nærmer seg og ord som inneholder båt eller hav blir
nevnt.
Satsningsområder våren 2012
Det som roverne satser på blir båtlivet. Som sensommeren 2011 vil det antagelig være de
som hjelper de yngre på utemøtene. Det er også ytret ønsker om helgetokter, selv om det
ikke er fastsatt noen dato. Vi vil gjerne ta i bruk både maxiene og Makrellen. Som brukere av
disse innser roverne at deltakelse på dugnader er nødvendig. Derfor vil vi gladelig bli med
på disse, og være meget takknemlig for innbydelser til slike fritidssysler.
Eskild Dragvik, roverleder

Årsrapport Foreldreklubben 2011
Foreldreklubben består av Anita Kvernland og Signy Kollsgård Eide.
Anita gikk ut av foreldreklubben etter jul. Ny foreldreformann fra januar 2012 er Anne Brit
Laugaland.
Kosekvelder.
Vi har hatt to kosekvelder før jul og to etter jul. Kosekveldene er fra 17.30 – 19.00. Det er
stort sett godt oppmøte på kosekveldene. Spesielt første kosekveld om høsten er populær.
Lederne står for leker og organisering, mens foreldrene står for innsatsen på kjøkkenet. Vi
selger lapper, pizza, pølser, brus og popcorn.
Kosekvelden i februar var tradisjonen tro karneval. Alltid like populært. Ungene kom i mange
flotte kostymer.
Basar:
Basaren er et samarbeid mellom foreldreklubben og speiderlederne. Speiderlederne ordner
innkjøp og organisering, mens foreldreklubben kaller ut foreldre til kjøkkentjeneste og sørger
for at alt «går som det skal» på kjøkkenet.
17. mai:
Mange foreldre som stilte til innsats på 17. mai. Været var ganske fint.
Årsfest:
Foreldreklubben bidro til arrangementet med dekking av bord, servering av kaker og rydding
etter festen. Beverforeldre leverte kaker. Det var akkurat så det var nok kaker.
Stor takk til alle speidere og foreldre for innsatsen i året som har gått. Takk for lodd som er
solgt, gevinster som er levert og kaker som er bakt.
Signy Kollsgård Eide og Anita Kvernland (formenn)
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Årsrapport HAVSPRUT 2011
2011 var Havspruts 34. Årgang. Bladet kom ut fire ganger der det fjerde nummeret utgis på
nyåret 2012 for å få med juleaktivitetene. Opplaget har også i 2011 vært på 225.
Ansvarlig redaktører er Lovise Mæland og Geir Mæland. Bjarne Kjørmo er annonse- og
økonomiansvarlig.
Blest AS v/ Geir Mæland har også ansvar for oppsett og trykking av Havsprut.
Faktura til Blest, for trykking av utgave nr. 3/2010 hadde en forfallsdato den 01.11.2010,
men ble ved en forglemmelse av undertegnede betalt først den 07.01.2011. Dvs. at utgiftene
til denne utgivelsen av Havsprut bli ført i 2011 årsrapport. Dvs. utgiftene til trykking av 5 stk.
nummer i 2011 beløper seg til kr. 60611,04 . Trykkingen av Havsprut har fått en økt kost i år
2011 pga. alle bilder i bladet er nå i farger og at side antallet er økt.
Utgifter for Havsprut for 2010 som er overført til år 2011 er kr. 9.280,35.
Samlede førte utgifter i 2011 var på kr. 68.784,04
Vi har i 2010 hatt 31 annonsører. Annonseprisene var de samme som sist år:

Stor (1/2 side)

Svart/hvitt

Farge

kr 1500,- pr år

kr 2000,- pr år

Middels (2/9 side)

kr 900,- pr år

kr 1500,- pr år

Liten (1/9 side)

kr 500,- pr år

kr 750,- pr år

Mottatt annonseinntekter i 2011 er på kr. 32.950,- dette inkluderer noen av de utestående
annonse inntekter fra forrige år.
Abonnementsprisen på Havsprut er kr. 50,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent, og blir godskrevet Havspruts konto. Denne abonnementsprisen bør økes da
gjennomsnittsprisen for Havsprut er på ca. 54 kr pr. blad.
Vi bør også se på om vi skal gå ned i opplag, til ca 200 blader i året i stedet for 225. Dette
begrunnes med at det blir kastet blader for ca. 1620,00 kr. pr. utgivelse, altså 6480,00 kr i
året. Dette er en kost vi i Havsprut ikke har råd til da dette bladet finansieres av
annonseinntekter.
Et opplag på 200 stk er på bakgrunn av at vi har 141 medlemmer + 31 annonsører + 28 til
diverse distribusjoner.
Gruppens enheter fylte selv sine spalteplasser med referater og bilder fra turer og andre
arrangement fra 2011.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en rekke privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen.
Bjarne Kjørmo
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Årsrapport Horvehytta 2011
Det er ikke blitt utført noen stor- dugnad på hytta 2011.
Vi har fått nye puter i sittekroken, gardiner og en del nye møbler.
Hytta er blitt brukt av både store og små speidere i året som har vært,og Horve er en kjekk
plass å dra på speidertur. Hytta er i brukbar stand, men mye kan forbedres bare med noen
enkle ting. For at vi skal få dette gjennomført, trengs det sårt en dugnad så snart som mulig.
Følgende bør gjøres:
1) skifte dør i anneks 90x200
2) nye gjerdestolper 5 – 6 stk.
3) ståltråd til rep. av gjerde
4) maling utvendig, rød.
5) maling innvendig 60 kvm.
6) maling grunnmur
7) gardiner, anneks
8) ett vindu 120x120 (karm mål)
9) 2 små vinduer
10) ovn stuss er sprukket (ø:120 mm,jøtul 601N)
11) kjøkkenvifte ønskes, vanlig over komfyr
12) avløp fra kjøkken, forlenge avløpet ut fra kjeller til grøft.
13) ved.
Dette er jo en god start til å forbedre speiderhytta vår. Vi håper på god hjelp og at det blir
gjennomført i løpet av 2012.
Bjørg E. Olsen, hytteansvarlig

Årsrapport motorbåter 2011
En motorbåt er bunnsmørt og sjøsatt
Begge motorene må overhales men det er foreløpig ikke gjort.
Planen er å få dem overhalt innen 1april
Båtene blir lenset med ujevne mellomrom
Terje Langvand

Årsrapport Sjøsprut 2011
Sjøsprut har I 2011 vært slippet og stoffet for første gang på iallefall 4 år, og mye gamle
koraller og andre vekster ble fjernet.
Arbeidet med å fikse båten innvendig er påbegynt, ved at den er renset for gammelt belegg i
tak og vegger, og noen mindre lekkasjer er tettet, slik at den nå er vesentlig mer tett. Endel
innvendig utstyr er demontert og lagret på naustet.
Båten er nå plassert på flytebrygga, og dermed mindre utsatt for slitasje. Den har fått nye
fendere og fortøyningstau.
Det er skaffet tilveie ruller med nytt belegg for vegger og tak og det er laget nye takplater
med belegg.
Planlagt dugnadsarbeid har blitt utsatt for å gi rom for arbeid med Makrellen og flytebrygga.
Seil , fall, skjøter og rigg er iorden.
Motor og motorfeste fungerer greit.
Båten har i 2011 vært brukt for lite i speidermøtene og ikke i forbindelse med turer.
Det er utarbeidet plan for fortsatt rehabilitering i 2012.
15.1.12 Jan Erik Eriksen
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Årsrapport Makrellen 2011

(bilder fra Østersjøen og Gøta kanal på seilas til og fra verdens-jamboreen)

Dugnader / innsats
Vandrerne og skippere har foretatt pussing og lakking av løpende rigg.
Skippere har pusset alle skader på dekk og overbygninger, og lakket alle overflater.
Forut og babord side av akterruffen er pusset ned og lakket opp med coelan.
Det elektriske toalettet fungerer svært bra.
Utvalget har avholdt sine møter i forbindelse med dugnadskveldene.
Motoren har fungert knirkefritt etter forrige års arbeid.
Mesanmasten er pusset ned og lakket med coelan. Separate antenner og ledninger er
montert og strukket for AIS og VHF. Brakett for GPS fra Maxiene er montert. Dette gjør at vi
nå har to separate GPS, med hver sin strømforsyning og antenne. Med tillegg av
toppmontert AIS og VHF antenner gir dette oss en særdeles stor grad av sikkerhet m.h.t.
kommunikasjon og navigasjon. Radaren supplerer det hele.
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.
Det har imidlertid blitt observert noe enklere hærverk ved landligge på kaien.
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.
Fartøyet har assistert flere båter i løpet av sommerens lange tokt, med godt resultat.
I tillegg har vi bistått armadaledelsen med kommunikasjonshjelp over større havområder.
Utført i 2010
Planen for 2010 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.
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Skroget er inspisert før sjøsetting.
Foruten antenner og ledninger nevnt under dugnader, er det skiftet strekkfisker på
mesanriggen.
I oktober var Makrellen hos båtbygger Sverre Naustvik på Hundvåg. Her ble det skiftet
løsekjøl / stråkjøl, skiftet nedre rorinnfesting og fjernet en del spiker i skroget.
Endringer i arbeidsomfang
Det ble ordinært arbeid med pussing av overflatene på dekk etter forrige sesong. Noe coelan
løsnet i fugene, og vann har trengt inn under lakken. Dette medførte litt arbeid med å fjerne
løs lakk, og utbedre skadene før lakking.
Det er ikke avdekket noen tilleggsarbeider i løpet av året.
Oppavene med fartøyet bærer etter hvert mer preg av vedlikehold enn utbedring og bygging.
Det anbefales på det sterkeste at vi sørger for å fjerne løs lakk, og behandle alle overflater
før hver sesong.

Makrellen i bruk
Makrellen har i 2011 blitt aktivt benyttet til opplæring og turer innenfor speidergruppens
virksomhet. Den har også vært utleid i noen sammenhenger.
Tilbakemeldingene fra alle brukere er svært positiv.
Makrellen har vært brukt på forskjellige helgetokt i speidersammenheng,
Alle enheter har tatt del i ettermiddagsturer og seilaser. Vandrerne har brukt fartøyet under
de fleste møter på vår og høst. I tillegg har den vært brukt til noen fisketurer og teambuilding. Gruppens weekend på Kvitsøy med aktivt bruk av den stolte skøyte.
Deltagerne på årets kretsleir på Mosterøy, ble fraktet til leir i Makrellen.
Armada til verdens-jamboreen i Sverige, med returseilas i Østersjøen og Gøta kanal, før
kystseilas tilbake til Tananger tok 40 dager.
Totalt har Makrellen vært brukt svært flittig på tokt og turer i løpet av året. Uten uhell eller
skader av noe slag.
Undertegnede 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
Fartøyansvarlig
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1.Tananger Sjø’s satsningsområder 2012-2013
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.

Satsingsområder 2012-2013
•
-

-

-

Lederkvalitet
Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring til å delta på faglige og
ledelseskurs i krets og forbund
Kontinuerlig, intern lederopplæring sjø og land.
Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen, Sjøsprut/Sjøskvett, Motorbåter
og 2-kronen fortsetter.
Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og NSF’s treningsprogram.
Lederne har minst en årlig sammenkomst (utenom gruppeting).
Vekst
Kvalitet i alle ledd. Gjennom kvalitet og trivsel i speideren, skal vi sikre at
medlemstallet stabiliseres/økes og at aldersgruppen 13-16 år styrkes.
Dette er spesielt viktig i overgang stifinner-vandrer. Spesielle tiltak overfor 7 og 8.
klassingene.
Fortsette med 2 enheter i bever/småspeider/stifinner.
Speidere i alle enheter skal oppleve nye og utfordrende former for friluftsliv til lands
og til vanns.
Min. 50% av aktivitetene skal være utendørs.
Samfunnsansvar
Positiv markedsføring/synliggjøring av speidergruppen både i nærmiljøet, på nett og i
media. Ha meninger som er forenlig med gruppens/speidingens ideologi.
Delta i internasjonale innsamlingsaksjoner f.eks. Speideraksjonen min hvert 2. år
(stifinnere/vandrere/rovere/ledere)
Påvirke ledere/speidere å engasjere seg i krets/forbund.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Minimum 25 deltagere på leir i Holstebro 2012.
- Jevnlig opprusting av båtmateriell og utstyr.
- 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. Alle over 12 år inviteres. For
speidere under 12 år, velges det representanter; 1 pr. 10.
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-

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, hjemmeleder.
Ledere/speidere deltar på kretsens arrangement
Videreføre arbeidet for nytt bygg til erstatning for bussgarasje/Nilsenhus/speiderhus.
WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
Intensivere bruken av gruppens båter og hytte.
Være kreative og tilby speiderne nye og spennende aktiviteter.
Nødvendig vedlikehold 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 for stifinnere og vandrere. Vi
har også Jeg-er-beredt merket som skal tas av alle speidere i alle enheter med nye og
mer utfordrende krav for hver enhet.
Medlemstall i gruppen gikk i 201 opp fra 187 til 193.
Vi har god rekruttering og det er en utfordring å gjøre speidertiden interessant for alle
aldersgrupper. Vi må synliggjøre gruppen og speiderarbeidet både i nærmiljø og i media.
Medlemsmassen holdes omtrent konstant og det tilstrebes ledere av begge kjønn i alle
enheter. Lederne skal være godkjent og skal gjennomføre NSF’s grunntrening. Også
aktuelle emnekurs både interne og eksterne anbefales.
Gruppens ledere er i prosjekter som 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. Det skal
være faste lederpatruljemøter; representanter i denne, innkaller til enhetsmøter for den
enkelte enhet.
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 av dette
programmet. 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.
Når det gjelder sjøspeiderbiten, har vi også 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 stifinner- og
vandrerpatruljene skal motiveres til å dra på egne patruljeturer enten på sjøen eller til
lands.
Alle medlemmer over 12 år pluss 1 pr. 10 av speidere under 12 år, inviteres til
gruppeting 2 ganger i året. 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. Samarbeid med andre grupper i kretsen er stimulerende for
speidere (og ledere).
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
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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.
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 tilby rovere engasjement med båter
og på turer og gi dem tilbud om å delta på kretsarrangement.
Foruten at vi har en god lederstab, er det også viktig med god dialog med foreldre.
Foreldreforeningen består av de enkelte dugnadsansvarlige. For alle større
gruppearrangement er det prosjektgrupper som tar seg av både planlegging,
gjennomføring og evaluering, samt skriver til Havsprut. Gruppeleder/lederpatruljen
innkaller til møter når det er behov for dugnader.
Hvert år får speiderne tilbud om storleir. Den årlige leiren 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. Også gode WEBsider er viktig. Havsprut blir
sendt til alle venteværelser og aviser i distriktet.
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
B. Oppgaver, i tillegg til hovedsatsningsområder, som vi skal jobbe videre med
a)
Opplæring innen sjøspeiding 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)
Flest mulig ledere gjennomfører grunntrening.
e)
Fortsette samarbeidet med 21st Aberdeen, invitere dem med på større
leirer og dra på leirer sammen med dem i inn- og utland.
f)
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.)

27

Planer for driften
Ledersituasjonen
For å kunne tilby en kvalitativ god speidertid for våre medlemmer, er vi avhengig av
entusiastiske ledere som ikke blir fort ”utbrent”. En annen betingelse er at lederstaben er stor
nok, slik at det ikke faller for mye på hver enkelt. På seilmøter 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 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 (både stifinner
og vandrer) 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 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.
Handlingsplan Makrellen 2012
Oppgaver for kommende sesong
Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
• Reparere fremre 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 disse
• 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, inn- og
utvendig maling og utvask. Vurderinger av dugnadsbehovet gjøres av utvalget. Det skal
være en stor felles dugnadsuke i 2012.
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.

28

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, Sørabygda
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.
2012 Storleir i Danmark
2013 Landsleir Stavanger – dette år vil gruppe også feir 40 års jubileum
2014 Sjøspeiderleir
2015 Kretsleir
Vi vil delta på kretsens konkurranser og samlinger og tilpasse programmet etter det.
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 og
småspeidere, vimpler, offentliggjøring av trekningsliste høstutlodning, lynutlodning 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 og arbeide fram mot felles arrangement i nærmiljøet alene og
sammen med andre organisasjoner.
Økonomi
Økonomien er stabil. Ved tilskudd fra kommunen, legater, Frifond og andre gaver samt egne
dugnadsarbeider og lotterier får vi nok til driften. Det vil kontinuerlig bli utgifter i forbindelse
med Makrellen og vedlikehold av andre båter, telt og annet utstyr. I tillegg har vi den daglige
drift og uforutsette ting som kan dukke opp. Alle ledere må i kommende periode tilstrebe å
følge oppsatt budsjett-tall. Alle arrangement og turer bør bære seg økonomisk.
De inntektsgivende arrangementene skal gå med overskudd og bør vurderes i henhold til
arbeid kontra inntekt.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnaden. Da Halliburton
sponser utsendelse av bladet og bilder ikke blir fremkalt i så stor grad som før, har disse
utgiftene blitt redusert.
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. Alle ledere skal ha eksemplar av denne «boken».
Tananger, 31.12.11
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo
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REGNSKAPSSAMMENDRAG FOR FORELDREKLUBBEN 2010
Saldo bank pr. 31.12.2011 er kr 3671,5 ifølge kontoutskrift
Med manglende saldo 31.12.2010 er det kun mulig å si noe om årets inntekter og utgifter.
03.11.2011

Bankinnskudd kr 3917,5

14.12.2011

I følge kontoutskrift inntekt på kr 1105,50

01.01.2012

Kredittrenter 9,-

01.01.2012

Kasse/veksel skal da være 700,-

Totalt bank og kasse: kr. 4371,50 pr. 31.12.11

Regnskap basar og høstutlodning 2011
Saldo 01.01.11
Mars 2011 Innskudd basar
Okt. 2011 Innskudd høstutlodning
Des. 2011 Overført driftskonto
31.12.2010 Div. utgifter
31.12.201 Kredittrenter 2011

76 348,71
20 913,00
50 000,50
30 000,00
12 004,50
526,00
147 788,21

42 004,50

147 788,21

105 783,71
147 788,21

Saldo
01.01.2012

REGNSKAPSAMMENDRAG FOR HAVSPRUT 2011
Inntekter
Saldo pr. 31.12.2010
Annonser
Kontingent
Renter
Utgifter
Trykking av Havsprut
Diverse utgifter
Trekk til Speidergruppen
Omkostninger bank
Sum

kr 57.283,51
kr 32.950,00
kr 0 *(NOTE 1)
kr
85,00

kr 90.318,51

Balanse på konto pr 31.12.2010

kr
kr
kr
kr
kr

60.611,04
1.109,00
7.050,00 *(NOTE 2)
14,00
68.784,04

kr 21.534,47 *(NOTE 3)

NOTE 1 : Det har ikke blitt betalt inn kontingent fra Speidergruppen til Havsprut. Utestående beløp er
ca. 7.050,00 kr.
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NOTE 2: I stedet for å betale Havsprut kontigenten på ca. 7.050,00 kr har det blitt trekt dette beløpet
fra Havspruts konto, DETTE ER FEIL !!!!
NOTE 3: Speidergruppen skylder Havsprut 14.100,00 kr.

( Balanse på konto pr 31.12.2010 skulle ha vært 35.634,47 kr )

Regnskap 1.Tananger sjøspeidergruppe
BUDSJETT 2011
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RESULTAT 2011

BUDSJETT 2012

Inntekter
101 Kontigenter / Havsprut
102 komm.tilskudd utstyr/lokale
103 komm.tilskudd kurs
104 komm.tilskudd aktivitet
105 renter

10 000
25 000
20 000
20 000
2 000

25 499,50
30 000,00
15 000,00
26 000,00
1 364,00

22 000
30 000
15 000
27 000
1 400

110 17 mai
111 Tanangerdagene
112 Høstutlodning / Basar
113 Sponsorer
114 inntekter Makrellen
115 utleie av båter / utstyr
116 Salg av effekter
119 Andre inntekter

20 000
18 000
30 000
50 000
25 000
0
3 000
5 000

20 340,41
11 243,04
22 201,38
187 072,00
3 500,00
0
1 345,00
1 000,00

20 000
15 000
30 000
70 000
25 000

120 Gruppens Weekend
121 Prosjekter
122 Årsfest
Sum inntekter

5 000
0
4 000
237000

8 517,26
0
5 679,35
358 761,94

5 000
0
5 000
266 900

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

3 000
3 000
5 000
7 000
5 000
3 000
5 000
30 000
3 000

4 275,80
8 082,30
368,95
2 917,04
2 669,79
396
1 959,07
16 646,00
4 926,50

5 000
4 000
5 000
7 000
5 000
2 000
4 000
30 000
15 000

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

3 000
0
12 000
2 000
3 000
40 000

3 090,50
0
9 908,09
831
1 513,20
8 021,00

5 000
0
10 000
3 000
4 000
25 000

220 Makrellen
221 Sjøsprut
222 Sjøskvett

25 000
18 000
8 000

64 573,59
5 425,00
2 026,00

45 000
10 000
5 000

1 500
0

223 2-kronen
224 Joller
225 Kanoer
226 Følgebåt
227 Motorsnekker

1 000
5 000
0
3 000

0
3 489,60
0
3 915,00
10 869,58

1 000
5 000
0
4 000
10 000

230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 St.Georgsdag
236 Armada / seilaser
239 Andre utgifter

20 000
10 000
5 000
5 000
15 000
3 000
0
0

19 162,00
10 946,00
4 430,00
4 085,50
12 403,10
3 119,00
-3 439,34
15 721,51

20 000
11 000
5 000
5 000
25 000
3 000
5 000
10 000

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

5 000
40 000
5 000
1 000

0
20 000,00
5 382,00
1 148,52

40 000
0
5 000
1 000

-47 380
0
245620

-3 715,00
2 300,50
247 447,80

-36 650
3 000
285 350

resultat

-8620

111314,14

33 450

noter utestående 31.12
4750 fakturert ut
35000 emnekurs nsf
11000 nsf program utopia
note kontigenter:
-14100 overføres til havsprut

BALANSE
Konto
3206.2018932
3206.2034687
3206.20.50682
3206.20.89732
3206.21.01147
3206.58.29141
Sum totalt
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Drifts
Leir
Sjøsprut
Basar
Sparing
Kapital

IB
Bevegelse
UB
241 201,93
-111 314,14
352 516,07
2 129,32
-1 071,00
3 200,32
57 283,51
37 249,04
20 034,47
76 348,71
-29 435,00
105 783,71
676 214,00
-19 390,00
695 604,00
1 259,00
1 259,00 1 054 436,47
-122 702,10 1 177 138,57

