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1. Tananger Sjø
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-
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Lederkvalitet
Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring til å delta
på faglige og ledelseskurs i krets og forbund kontinuerlig, samt
intern lederopplæring sjø og land.
Sertifisering av skippere og mannskap til våre fartøy (Makrellen,
patruljebåter, motorbåter).
Alle enhetens program tilpasses sjøspeiding og NSF’s
treningsprogram.
Lederne har 2 årlige sammenkomster (utenom årsmøte og
grøtfest).
Rovere stimuleres til å være ledere i enhetene og læres opp til
mannskap/skippere på båtene.
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 videreføres. Det er også viktig å
se på overgang småspeider-stifinner.
Styrke overgang vandrer -> rover.
Fortsette med 2 enheter i bever/småspeider/stifinner, kanskje også
vandrer fra høsten 2015.
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/rovere/speidere å engasjere seg i
krets/forbund/sjøspeidernettverk.
Aktiv bruk av Facebook og WEB-sider. Være bevisst og aktiv i
sosiale medier.

Årsrapport for 2014
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 40. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 18. februar 2014 med
26 frammøtte, derav 16 ledere, 7 rovere, 2 speidere og en dugnadsansvarlig. Årsmøtet
behandlet årsrapporter, regnskap, planer for driften 2014-15, budsjett 2014 og valg av
gruppeledelse og tillitsapparat for 2014.
Det var ikke kommet noen saker til behandling for årsmøtet.
Status satsningsområder for 2014:
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 2014. Både nye ledere og ledere
som har virket noen år, oppfordres å ta kurs i krets/forbund/sjøspeiding. Det samme
oppfordres rovere og speidere.
- Kontinuerlig, intern lederopplæring sjø og land. Gjennomføres med speidermetoden
learning by doing. Det er gjennomført et internt seil-opplærings-kurs med joller.
- Sertifisering av skippere og mannskap til Makrellen, Sjøsprut/Sjøskvett, motorbåter
og 2-kronen fortsetter.
Alle enhetenes program tilpasses sjøspeiding og NSF’s treningsprogram.
Flere nye skippere uteksaminert i 2014. Enhetene driver gode aktiviteter innenfor sjø
og NSF’s treningsprogram innen de enkelte enheter.
- Lederne har årlige sammenkomster
Det har blitt gjennomført ledermøter i tillegg til årsmøte og grøtfest, og enhetene har
egne planleggingsmøter.
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.
Vi har gode ledere i alle ledd og medlemstallet har økt. 7. klassingene får ekstra
ansvar og utfordring, får egne turer og får stor grad av medbestemmelse.
- 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 hele året.
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 flere innslag i Solabladet.
- Delta i internasjonale innsamlingsaksjoner, f.eks.Speideraksjonen.
Vi har vedtak som går på at vi deltar på denne hvert 2. år. I 2014 deltok stifinnere og
vandrere i Speideraksjonen som også er ett av prosjektene for Speidersjefens
topputmerkelse. I tillegg hadde vi eget marked med innsamling til Tv-aksjonen.
- Påvirke ledere/speidere å engasjere seg i krets/forbund
Vi har hatt representanter på de fleste arrangement i kretsen og har
kursleder/veileder.
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Året 2014 har igjen vært et aktivt og godt år for 1. Tananger Sjø, sett i relasjon til aktiviteter
og tilbud til speidere og ledere. Alle enheter fokuserer på friluftsliv, både sjørelaterte
aktiviteter og friluftsaktiviteter for øvrig. Gruppen deltok i år på sjøspeiderleiren på Randøya
ved Kristiansand. 46 speidere/rovere/ledere/familiemedlemme deltok på leiren sammen
med mus og maur og det ble et minne for livet. Det var, uten tvil, årets høydepunkt.
Organisert dugnad pågår på båtene/naust hver mandag av vandrere/rovere/ledere.
Makrellen har vært ute av drift hele året p.g.a. motorhavari. Vi fikk ikke dekket selve motoren
av forsikringsselskapet, men gruppen har fått totalt kr. 250.000,- fra 2 forskjellige fond som
dekker opp for motor og gearkasse. Disse vil bli levert i begynnelsen av 2015 og
motorteamet vårt vil montere den. Maxi’ene/patruljebåtene er pusset opp og trenger bare
preventivt vedlikehold. Skadene som ble påført påhengsmotorene våre er oppgjort med
forsikringsseskapet.
Seilingen med patruljebåtene er intensivert blant vandrere og rovere i løpet av året og også
stifinnerne har fått delta. 2-kronene er solgt til 2. Sandnes. A-jollene (tidligere 1-kronen) er
veldig populære, spesielt blant småspeiderne og stifinnere. VG-jollene blir også flittig brukt
og de er stadig gjenstand for reparasjoner og suppleringer.
Det er viktig at vi til enhver tid gir beskjed til ansvarlige når noe mangler/er galt.
Sertifisering av speidere/rovere/ledere har pågått hele året.
Roverlaget har også i år økt antall medlemmer. De har flyttet ned i underetasjen på
Nilsenhuset da det ble for trangt oppe. Flere av roverne fungerer også som hjelpere i
enhetene. De har jevnlige møter og egne turer.
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 fordypningsmerker innen sjø. Det er for tiden godt
med ledere i de fleste 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 speidere/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. Ellers kan man lære mye fra Speiderbasen som
gir tips og ideer. 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
veldig mange søkere og har fremdeles ventelister, både på bevere og ledere. 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 241
medlemmer i gruppen. Et høyt tall sett i forhold til dagens samfunn rundt oss.
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.
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Speiderne deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement (innsamlingsaksjon, TV-aksjon e.l.)
Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter.
WEB sidene oppdateres og alle enheter kan bruke sidene og gjør det.
Alle oppfordres å bruke www.1tanangersjo.no for info.
Ledersituasjonen
Beverne: Vi har to beverkolonier med 14 ledere
Småspeiderne: 2 flokker med totalt 11 ledere +1 rover
Stifinnerne: Totalt 10 ledere og 2 rovere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 4 ledere – + 2 rovere - 1 tropp
Rovere: 1 leder
Noen ledere/rovere har hatt verv i 2 enheter
Noen få ledere har sluttet, men det er flere ledere som har startet i løpet av året, så totalt er
vi flere speidere og flere ledere.
Forbundet ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Her har vi hatt en utfordring,
men nå er det noen rovere som deltar som ledere i enhetene noe som er til stor hjelp.
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 en god del planlegging og møtevirksomhet i tillegg til mange turer, 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. Imidlertid er de fleste ledere med i inntektsbringende prosjektgrupper.
Lederpatrulje og gruppeting
Styret har etter årsmøtet bestått av Sigurd Mo, Sissel Skoge, Stian Magnussen, Henning
Storm Trosdahl (1. halvår) Kjetil Husebø, Sveinung Jørgensen, Sanna Osland (1. halvår),
Hilde Waage (2. halvår) Vetle Eide og Lovise Mæland.
Lederpatruljen skal bestå av gruppeleder, assistenter, fartøyansvarlig samt representanter
for alle enheter. Ett styremedlem kan inneha flere funksjoner. Gruppestyret har hatt 7
ordinære møter i tillegg til diverse telefon og elektroniske kontakter.
Det har vært avholdt 1 ordinært gruppeting (grøtfest) i tillegg til årsmøtet. I tillegg var lederne
invitert til dugnad/sosial samling på Fureneset og til reketur til Rott. NSF’s minimum krav
følges. Enhetene har i tillegg hatt egne planleggingsmøter.
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, avgjøres i lederpatruljen. Gruppeleder/-lederpatrulje 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 en flott innsats med dugnader og støtter gruppens arbeid på mange forskjellige måter.
I vår ble det gjennomført en uke-dugnad med båter, naust og området ved naustet m.m,
med god suksess! Flere arbeidsglade foreldre/speidere stilte opp og gjorde en
kjempeinnsats.
Gjennomføringen av faste dugnadsdager hver mandag har vært en suksess. Dette gjør at
alle fartøy får vedlikehold og oppgraderinger underveis. Motor-teamet tar seg av
innenbordsmotorene våre og motorsnekkene.

Medlemmer
Pr. 31.12.14 var det 241 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.
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Alle nye bevere og småspeidere ble opptatt på årsfest/jubileumsfesten i november.
Kontingenten for 2014 var kr. 905,-/år. I dette ligger kr. 410,- i forbundskontingent, kr. 205.- 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 særlig overskudd på
kontingent. For de som melder seg inn i gruppen etter 01.07, går kontingenten i sin helhet til
gruppen. 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
Gruppen har 4 kanoer (gule) 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 disseI tillegg har
gruppen 6 lette plastkanoer som ikke egner seg til turbruk. Disse siste blir mye benyttet på
møter av flere enheter.
Joller, 8 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. Oppgraderes fortløpende.
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.
Zodiak skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig til denne.
2 Pionéer m/påhengsmotor fungerer som pick-up-båter i havnebassenget. Båtene er 12’ og
har en 6 hk påhengsmotor. Den ene trenger noe reparasjon.
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.
Lille Los m/påhengsmotor tilhører Tananger Næringsforening. Vi forsikrer båten og er
ansvarlig for vedlikehold. Den brukes som følgebåt under speidermøter.
Motorsnekker er under reparasjon og klargjøring. Disse kan brukes til lokale turer med
bevere og småspeidere i Risavika når de er klar.
Askeladden – 2 stk. kjøpt før nyttår – enda en er avtalt og vil bli hentet på nyåret sammen
med tralle.
5 stk Patruljebåter
Dette er båter som benyttes av rovere og vandrere på møter og tokt. De kan gjerne også
benyttes av stifinnere på møter.
- Sjørokk ( Jouet 760, -1982) er en populær seilbåt, med god køyeplass, eget
toalettrom, rulleforseil, innenbordsmotor og bysse. Ny innenbordsmotor
- Sjøsprut (Maxi 77) Ny Suzuki 6 hk påhengsmotor. Brukt som delebåt, men skal
klargjøres til bruk på møter/ lokale turer..
- Sjøskvett ( Maxi 77) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny
Suzuki 9,9 hk påhengsmotor.
- Sjønøkk ( Maxi 77 ) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny
Suzuki 9,9 hk påhengsmotor
- Sjøbris (Maxi 77) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny Suzuki
9,9 hk påhengsmotor. ( båten var en gave fra Ragnar Lura, 2.Sandnes sjø )
Makrellen 43 fots Flekkefjordskøyte bygget 1927. Innkjøpt av gruppen -79 og bygget om til
seilskøyte. Gjennomgått omfattende restaureringsarbeider i perioden -95 til 2004. Rigget
som galeas, med tradisjonell gaffelrigg.
Har vært ute av drift i løpet av året etter motorhavari. Ny motor og girkasse er bestilt og vil bli
levert på nyåret 2015. Gruppen har fått kr. 250.000,- i legater for å dekke dette.
Husk å følge båtreglene og sjekklistene. Vi ønsker alle å overta en ryddig, seilklar båt!
Loggbok i naustet, eller om bord, skal benyttes til alle båtene.
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Bygninger
Horve. Det har i 2014 ikke blitt utført noen dugnad på Horvehytta. 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. Hytteskjema skal fylles ut og leveres
hytteansvarlig. Alle enheter skal ha vanlig førstehjelpsutstyr med på turer til hytta. Det er
laget kart over området. De fleste enheter har vært på hytta i 2014. Det ble vedtatt å bygge
gapahuk ved hytta. Gruppen har fått midler til dette og materiell er bestilt i tillegg til rester fra
landsleiren i Stavanger som også vil bli fraktet opp med helikopterdropp i 2015.
Naustet blir brukt til oppbevaring av kjøl, ror, seil, motorer og annet utstyr til småbåtene i
tillegg til Zodiac. Utstyr til patruljebåtene vinterlagres her. Naustet blir også benyttet til
dugnad. 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. Søppel må kastes i
søppeldunk som settes fram til veien når den er full. Alle plikter å rydde etter egne møter og
forlate naustet slik man selv ønsker å finne det.
Bussgarasjen brukes for lagring av utstyr til Makrellen, kanoene, tralle, stativ, patruljekasser
og annet leir- og 17. mai utstyr i tillegg til en del møbler som kretsen eier (2. etg). Innerst i
garasjen er en brakke med verktøy/utstyr til Makrellen. Vi deler garasjen med dykkerklubben
og det er helt fullt med utstyr. Det er vedtatt at garasjen skal rives og det arbeides med
alternative løsninger opp mot kommunen.
Nilsenhuset. Lokalene er bra, det er et godt utstyrt kjøkken, toalett og bad.
Roverne har rigget til eget rom i kjelleren. Det er patruljerom til speiderpatruljene samt felles
troppsrom.
Kystkulturen disponerer garasjen og deler av kjelleren. Bygningen blir brukt til alle
innendørs vandrermøter, rovermøter samt noen 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. Det har ikke vært utført mye ryddedugnad på speiderhuset og loftet ser bra
ut. Gruppen har mye utstyr og det er ikke oversiktlig, noe som medfører rot og mye ekstra
arbeid. Vi har mottatt containere som skal benyttes som midlertidig oppbevaring av en del
tur-utstyr. Naboens utbygging har medført forverret adkomst til huset. Det arbeides fortsatt
opp mot kommunen med planer for å få til en egnet adkomst til huset. Nye vinduer til
vestveggen står i garasjen.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Telt/lavvoer med rifter skal repareres eller kastes. Vi
har kjøpt 2 nye 10-12 manns lavooer i 2014.. Vi har ca. 6 patrulje hustelt, og 11 lavooer. I
tillegg har vi 4 fjell-telt som kun skal benyttes av ledere eller av speidere på haik. Etter vi fikk
containere der telt oppbevares, er det bedre oversikt. Det er også mange presenninger.
En elektrisk kjedesag med kabel er lagret på Horve-hytta og skal benyttes til ved tre felling
på hytta. Den kan lånes etter avtale med gruppeleder/lederpatruljen.
VHF Makrellen og alle patruljebåter har montert VHF, eller håndholdt apparat om bord på
alle tokt og turer. I tillegg har båtene digitale kartmaskiner og alt nødvendig sikkerhetsutstyr
om bord.
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Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Telt/lavvoer med rifter skal repareres eller kastes. Vi
har kjøpt 2 nye 10-12 manns lavooer i 2014.. Vi har ca. 6 patrulje hustelt, og 11 lavooer. I
tillegg har vi 4 fjell-telt som kun skal benyttes av ledere eller av speidere på haik. Etter vi fikk
containere der telt oppbevares, er det bedre oversikt. Det er også mange presenninger.
En elektrisk kjedesag med kabel er lagret på Horve-hytta og skal benyttes til ved tre felling
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 patruljebåtene på tur.
Det er en egen førstehjelpveske som kun skal benyttes på tur. Etterfylles etterpå.
Når utstyr tas ut fra sitt sted, skal det settes tilbake igjen umiddelbart.

ARRANGEMENTER
Gruppearrangement
07.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse. Flotte utkledninger. Premiering for
mange gode innslag.
12.02 Skøytedag ble avholdt på Jærhagen med god deltagelse og vellykket arrangement.
15.03 Basar med tradisjonelt standard. Middagsservice til 12 personer og mange andre
gevinster sponset av foreldre. Fikk ikke noen bedrift til å sponse.
God oppslutning og inntjening.
13.-15.06 Gruppens Weekend på Vier ble braksuksess- Stor stemning for liten og stor. Det
var leirbål, masse aktiviteter og flott vær. Nesten 100 speidere var samlet denne
helgen. Patruljebåter med rovere/vandrere gikk til Vier, fikk en lang reis tilbake p.g.a
mye vind.
17.10 Kosekveld m/ marked på speiderhuset med innsamling til TV-aksjonen.
02.11 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/gaver for 5, 10 og 20
års speidertid. Det var stor stemning og veldig bra med speidere, søsken og foreldre.
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.
Arrangement utad
23.04 St. Georgsdag med løyper både for bevere, småspeidere og speidere i
Ølbergskogen. Flott vær og strålende stemning. Etter løypa var det premiering og
løftefornying. Småspeiderne greide seg greit og i speiderkonkurransen kom
vandrerne Sailors på 2. plass og utrolig nok; stifinnerne Quite Impressive vant hele
konkurransen. Tananger KM vant vandreøksa her og Sola KM vant for
småspeiderne.Dette er et samarbeidsprosjekt med 1. Sola og KFUM/K i Tananger og
Sola.
26.-27.04 Speiderdager i Kongeparken med bra deltagelse og mye moro for alle speidere.
Det er reduserte priser på speiderdagene.
17.05 Totalt 32 speidere møtte til flaggheis på Storevarden skole. Nytt av året var at alle
som stilte på flaggheis fikk et merke. Stifinnere (Bjørnar, Robert og Helene) 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 og godt salg.
14.06 Tanangerdagen. Flott vær, men Lions hadde flyttet dagen og den kolliderte med GW
og «-dager» rundt omkring. Idar Bø og Bjørn Helge Olsnes sammen med Massiel sto
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for arrangementet sammen med foreldre fra vandrer/rover. Ta Sjansen. Salg av
pølser, hamburgere, bakte poteter, kaffe, brus og lapper. Lite folk og lite inntekt.
13.09 Marked sammen med organisasjoner og næringsliv
i Tananger. Hadde stor stand ved Tananger Senter og de fleste enheter var
representert. Noe frafall p.g.a. mange arrangement i Sola denne helgen. Flott dag.
28.10 Høstutlodningen gikk av stabelen fra sept.-oktober. Ivar Kristiansen Engelsvoll
toppet salgslisten med 27 loddbøker. Det var ny rekord for antall speidere som solgte
5+ loddbøker (83). Det var mange gevinster og mye ble avlevert på årsfesten, resten
etter intens ringerunder av Lovise. Fikk inn over kr. 82786,- brutto.(ny rekord)
30.11 Fakkeltog. Flott vær og mange +grader. Våre speidere gjennomførte hele
gudstjenesten og var fantastiske ambassadører. Kunne vært større deltagelse.
Gruppen deltok med totalt 46 stifinnere/vandrere/rovere/ledere/familiemedlemmer på
Sjøspeiderleiren på Randøya ved Kristiansand og fikk oppleve mye regn, mye sol, mye maur
og mye mus, men gode aktiviteter og godt samarbeid. Vi erfarte der at speidere skal ligge i
leir og ikke i båter.
Arrangement i Vesterlen krets regi
Kretsbannerkonkurranse. Stifinnere og vandrere deltok med 2 patruljer i stifinner. Den
foregikk i Melshei 25.-27. april. Patrulje Quite Impressive ble nr. 2 av stifinnerpatruljene. Det
var i alt 37 patruljer som stilte.
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 de som jobber med bladet, kommer med innlegg og
Blest som gjør en god jobb med å redigere det. Bladet blir distribuert til alle medlemmer
samt andre interessepersoner/-organisasjoner og koster kr. 50,-/år. Blir trykket i 225/250
eks. Fra og med 2013 har vi hatt moms-fritak for bladet noe som hjelper på økonomien.
Samarbeid med 21st Aberdeen
29 speidere/rovere/ledere besøkte Aberdeen og 21st Aberdeen Cults 13.-16.11. Alle bodde
på speiderhuset torsdag til fredag. Fredag var vi på Vitensentere, spiste lunsj sammen og
besøkte speiderbutikk og de som ønsket det, fikk shoppe. Om kvelden var det speidermøte
sammen med de skotske speiderne der vi hadde ei rundløype. Etter møtet ble vår speidere
fordelt i skotske hjem der de ble til søndag da vi dro med tidlig fly. De planlegger å besøke
oss i 2015 like over påske. Et fantastisk opphold både for norske og skotske speidere.
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på ca. kr.100.000 for medlemaktivitetstilskudd, utstyr, vedlikehold av utstyr og kurs. Imidlertid sliter vi med kontakten når
det gjelder påbygg av speiderhuset. Det har nå gått 1 ½ år siden de stengte inngangen.
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 i år mottatt veldig mye støtte fra næringsliv, legater,
Sparebankstiftelsen og Frifond. Uten denne støtten, hadde vi ikke hatt økonomi til å
gjennomføre alle reparasjoner/innkjøp vi har gjort. Vi har et godt samarbeid med alle aktive
grupper i sjøspeidernettverket gjennom seminar, kurs, leirer og seilaser.
Utmerkelser
5 års vimpler: Tony Mitchell, Daniel Mitchell, Beathe Kjørmo, Eskil S. Trosdahl, Henning S.
Trosdahl, Ida Lyse Magnussen, Markus Langvand, Terje Langvand, Marius Søndervik,
Sondre Eide
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10 års vimpler: Nina Søndervik, Bjørg E. Olsen, Sissel Skoge, Bevan Pagler, Christian
Skoge
25 år: Leif Magne Haga
Følgende stifinnere oppnådde Speidersjefens topputmerkelse: Eirik Forthun, Bjørnar
Mygland, Mathias Hatlestad, Hedda Vatne, Martine Olsen, Lene Sletten og Amalie
Røkbuvold.
30 fordypningsmerker: Caroline Nylund og Christian Skoge.
Båtførersertifikater
Årsmøtet velger 3 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.
Oversikt over skippere blant gruppens medlemmer:
s/s Makrellen :
Bjørn T.Thorsen, Eirik Vatne, Sigurd Mo, Alf Ketil Goa, Jan Erik Eriksen, Kjell Agnar Dragvik,
Patruljebåter : Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Svein Magne Risa, Charlotte Skoge,
Stian Magnussen, Tony Mitchell, Terje Sunde Hetland, Vetle Eide, Frode Skarstein, Morten
Wiig Bjorland, Ole Sletten, Eline Tveit Ulstein, Erik Sunde Hetland, Ingvild Østbø Lunde

Utleie av gruppens materiell
Utleiepriser vedtatt av gruppeting 8.9.09
Grønne/rød kanoer kr 100.- /kano/døgn (+ 50.- for tilhenger)
Patruljebåter:
kr 200.- /døgn (+tilbakeleveres med full tank)
Leies kun ut til seilkyndige og ansvarlige.
Seiljoller
etter avtale, leies kun ut i forbindelse med speiderarrangement
Makrellen
etter avtale, leies kun ut med godkjent skipper

Utlån av gruppens materiell
Vedtatt av gruppeting 8.9.09
Speiderhuset/
Nilsenhuset
lånes kun ut til våre medlemmer, til alkoholfrie familie-arrangementer.
(fødselsdager, konfirmasjoner, og lignende)
Horve hytta

lånes kun ut til våre medlemmer, når den er ledig

Telt og utstyr

kan kun lånes ut av en fra lederpatruljen som er ansvarlig
(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 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, Terje S. Hetland, Camilla Skoge,
Bevan Pagler, Caroline Nylund, Mae Pagler, Charlotte Skoge, Christian Skoge, Thomas
Egeland, William Højmark og Eirik Vattne fungerer som Operative i RBG.
Lovise Mæland:
Kursleder Vesterlen krets
Sissel Skoge:
Veileder Vesterlen krets
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Kurs/seminarer
Kontaktseminar:
Vinterkurs vandrer:
Peffkurs I
Kurs: Tips møteopplegg
Sikker speiding:
Livreddende førstehjelp:
Kanokurs:
Sjøpeff:
Grunnkurs Førstehjelp
RBG grunnkurs:
Samling gruppeledelse:
Praktisk friluftsliv:
Livredning:

Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen
Ole Sletten, Halvar Pettersen, Joachim Kvalvåg,
Eirik Graves, Mathias Hatlestad, Helene Helgeland,
Robert Sheath, Daniel Valø, Hedda Vatne
Sanna Osland, Hilde Waage
Kristine T. Hellestø, Per Ove Haukland
Henning S. Trosdahl, Per Ove Haukland, Kjetil Husebø,
Hilde Waage, Lovise Mæland
Mona Sletten, Lovise Mæland
Bjørnar Mygland, Eirik Forthun, Stine-Lill Ringen, Siri-Linn
Rooyakkers, Ole Sletten, Caroline Lund Smørdal,
Kristine T. Hellestø, Siv Elisabeth Vik,
Caroline Nylund, Christian Skoge
Sigurd Mo – Lovise Mæland
Stian Magnussen, Kirsti Myklebust, Tony Mitchell, Frode
Skarstein, Anders Kaada, Lars Erik Berntzen, Vetle Eide,
Sveinung Jørgensen, Terje Stømer

Medlemsoversikt 2004-2014
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gruppe
0
0
2
1
3
4
0
4**
4**
Rovere
9
11
16
13
14
18
19
18
15
Vandrere 77
77
78
68
28
20
23
35
33
Stifinner
*
*
*
*
63
50
51
52
53
Småspeid. 38
38
52
65
51
47
48
52
52
Bevere
40
46
28
33
26
36
46
32
54
Totalt
164
172
176
180
185
175
187
193
211
(* = antallet er inkl. i sum vandrere )
** Sigurd Mo, Eirik Vatne, Kjell Agnar Dragvik, Huw Pagler, Sigmund Skoge, Nina Søndervik

2013
5**
24
20
60
75
48
232

Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer og er registrert i den enheten de
var/skulle ha vært.
Ledere innrapporteres under sine respektive enheter.
Tananger, 31.12.14
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo
Gruppeleder
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2014
6**
30
29
58
63
55
241

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.14
Gruppeleder
Roverleder + sti.ass
Troppsleder (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsass. (van)
Troppsleder (sti) (gr.ass)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti)
Troppsass. (sti) (gr.ass)
Flokkleder (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkleder (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2) + sti.ass
Beverleder (1)
Beverass.(1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverass. (1)
Beverleder (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Beverass. (2)
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
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Sigurd Mo
Vetle Eide
Sissel Skoge
Jan Erik Eriksen
Tony Mitchell
Mona Sletten
Terje S. Hetland
Lovise Mæland
Elin Østbø Lunde
Bjørg E. Olsen
Camilla Egelandsdal
Massiel Helgå
Wenche Vatne
Per Ove Haukland
Kenneth Sætre
Stian Magnussen
Frode Skarstein
Alf Ketil Goa
Mike Smith
Siv Elisabeth Vik
Anne Gudleiksdatter Berg
Kjetil Husebø
Ole-Andreas Wiig Olsen
Jørgen Buch
Janette Dørum
Henning S. Trosdahl
Terje Langvand
Anders Haaland
Hilde Waage
Anders Hagen
Tore Waage
Martha Waage
Åsmund Sælevik
Andre Foldøy
Sveinung H. Jørgensen
Mona Pallesen
Morten Wiig Bjorland
Lars Erik Berntzen
Arild Hegerland
Tuula Skarstein
Kristine Hellestø Tjørhom
Tom-Arne Skogen
Huw Pagler
Kjell Agnar Dragvik
Eirik Vatne
Sigmund Skoge
Nina Søndervik

Årsrapport 1. Bever 1. halvår 2014
Ledere: Henning Storm Trosdahl – enhetsleder, Terje Langvand, Rolf Enoksen, Hilde
Waage, Tore Waage og Mike Smith.
Vi startet opp på nyåret med 4 ledere og 13 bevere. I mars fikk vi også med oss Tore
(mannen til Hilde) og Mike som nye ledere – veldig kjekt, og viktig ift å ha god nok lederdekning, da det alltid er en eller to som er forhindret fra å stille. Oppmøtet på møtene har
vært godt; i gjennomsnitt 10 bevere og normalt 3-5 ledere. I vintermånedene har vi benyttet
Havnealléen barnehage og området rundt til flere møter, og har bl a hatt refleksløype,
kosestund i gapahuken, skogstur, lek og læringen, samt fylt på med andre møte-aktiviteter
som svømmedag, sykkeltur til Myklebust, tur til Torkelparken med bl a bueskyting og ikke
minst: besøk på brannstasjonen i Stavanger! Det er alltid like populært og spennende blant
de yngste. Vi har hatt ett inne-møte, der temaet var programmerket Samfunnsengasjement
og sang. Påskeavslutningen hadde vi i Havnealléen barnehage, der også Renate ble tatt
opp som speider. Alle gledet seg til båtsesongen etter påske, der beverne har fått praktisert
kanopadling og roing (de eldste), fiske og krabbefangst, samt læring og kos ved
vannkanten/naustet. De fleste har vært veldig ivrige og vist god progresjon.
Merker: Alle fikk tatt og de fleste fikk utdelt programmerkene «Friluftsliv» og «Kreativitet»
(jeg har merker liggende til de som ikke var tilstede på de siste møtene).
6 av beverne rykker opp til småspeider til høsten, mens Linn og pappa/leder Rolf dessverre
slutter – takk for innsatsen og følget så langt! Det har vært kjekt og hatt dere med.
Henning Storm Trosdahl
Enhetsleder 1. Bever

Årsrapport 1. Bever 2. halvår 2014
Ledere Hilde Waage – enhetsleder, Andre` Foldøy, Åsmund Sælevik, Anders Hagen, Tore
Waage, Kristi Strøm, Knut Nordbø og Martha Waage
Vi startet opp på høsten med 8 ledere og 21 bevere. Det har vært til stor hjelp med mange
dyktige og engasjerte ledere. Oppmøtet på møtene har vært godt; i gjennomsnitt 18/19
bevere og normalt 6-7 ledere. I høstmånedene har vi benyttet oss av Havnealléen
barnehage og området rundt til flere møter. Vi har basert oss på utemøter, og har bl a hatt
refleksløype, kosestund i gapahuken, skogstur, lek og læringen, samt fylt på med andre
møte-aktiviteter som svømmedag, tur til Myklebust, vi har også hatt et møte på sjøen med
en fisketur sammen med Sigurd. På innemøtene har vi laget høstsuppe, vi har også kost oss
med julemøte og pepperkakepynting. Årsfesten var det mange ivrige 1.klassinger som ble
tatt opp til Bevere.
Åsmund, Martha, Andre, og Anders ble tatt opp som ledere
Juleavslutningen på holdt sammen med onsdagsbeverne der vi hadde pølser på bål,
popcorn og nisseavslutning.
Hilde Waage
Enhetsleder 1. Bever

Årsrapport 2. beverkoloni 1. halvår 2014
Ledere: Sveinung Jørgensen – Enhetsleder, Lars Erik Berntzen, Tuula Skarstein, Janette
Dørum, Morten Bjorland og Arild Hegerland
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Det er 18 bevere som har fullført speideråret 2013 – 2014
Vi har hatt frafall til fotballen og at hverdagen er for hektisk, men alle som har sluttet har gitt
oss gode skussmål.
Merker som er ferdig er følgende
-Jeg er beredt årlig program merke
-Friluftsliv
-Samfunnsengasjement
-Vennskap
Ute har vi i vintersesongen vert ved Havnealleen og Risnes samt et par innemøter.
Samarbeidet med Havnealleen har vert veldig positivt i vintersesongen særlig med tanke på
tilgangen til gapahuk, bålpanne og toalett fasiliteter.
Vi har også vert på besøk til brannstasjon og losstasjonen ila dette halvåret. Andre populære
aktiviteter har vert sykling, hest og riding, sammenstilling og skyting med sprettert samt
bueskyting.
Etter påske har vi hatt utemøter ved naustet, og de nye padlebåtene har vert et godt tilskudd
til kanoene vi har hatt der. Neste år tenker vi også ta ibruk snekken, håper vi kan bli
utsjekket på denne tidlig neste sesong.
Påskeavslutning var felles sammen med mandagsgjengen, disse felles arrangementene har
fungert veldig bra.
Vi lederne i 1. og 2. koloni har også hatt noe samarbeid mtp opplegg rundt møtene. Veldig
greit å stå på hverandre sin mailing liste når ferdigplanlagte møteopplegg sendes ut til
lederassistentene.
Vi har en lederassistent og 9 bevere som rykker opp til småspeideren. Det har vert veldig
bra å være 6 ledere. De fleste har det jo også travelt i jobbsammenheng, så det har ikke vert
uvanlig at et par ledere ikke kan komme ifm møtene. Når vi såpass mange om oppgaven har
ikke dette vert noe stort problem at noen ikke kommer.. Regner med vi får 10 -13 nye bevere
til neste år og håper på at vi også får en ny lederassistent for Janette som går over til
småspeideren.
Vi gleder oss til ny sesong.
Sveinung Jørgensen
Enhetsleder 2. koloni

Årsrapport 2. beverkoloni 2. halvår 2014
Ledere: Sveinung Jørgensen – Enhetsleder, Lars Erik Berntzen, Tuula Skarstein, Morten
Bjorland, Arild Hegerland, Kristine Hellestø, Mona Pallesen og Tom-Arne Skogen
Det er 22 bevere som henger med i speideråret 2014 – 2015. Vi har vært oppi 24 speidere
ila opptaksperioden men det er frafall til fotballen og at hverdagen er for hektisk, men alle
som har sluttet har gitt oss gode skussmål.
Merker som er ferdig er følgende
-Jeg er beredt årlig program merke
Merker vi skal ha ila kommende halvår
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-Kreativitet
-Livskvalitet
For å ta ferdig kreativitets merket vil vi kommende halvår lage ting som fuglekasse og
improvisert gapahuk samt observasjon i naturen både på nattehimmelen og i naturen.
Livskvalitets merket kommer helst av seg selv når vi dyrker samhold, hygiene, god stemning
og trivsel i speidingen vår.
Høståret har vi startet med kanopadling, og fisking / artsfangst nede med naustet. Etter
høstferien og båtsesongen har vi hatt sykkelspeiding med ferdighetsøvelser på sykkel og
vedlikeholdt og skutt med sprettertene, laget egne bål ved Melingsholmen. Vi har også gått
tur i nærområdet og vert en del oppe ved Havnealleen barnehage og hatt et par innemøter.
Speiderhuset har vert brukt bare et par ganger ifm pepperkakebaking og de siste
forberedelsene til årsfesten. Første par møtene etter jul kommer også til å være ved
speiderhuset.
Har vert veldig bra med å være åtte ledere i gruppen da vi som regel har et par som ikke kan
stille. Jeg er selv den som har mest frafall på møtene men mine lederassistenter er svært
dyktige (jeg har mer å lære av dem enn de av meg) så det er ikke noe problem. Det har alltid
vert minst fire ledere på møtene.
Sveinung Jørgensen
Enhetsleder 2. koloni

Årsrapport 1. Flokk – 1. halvår 2014
Ledere: Sanna Osland Enhetsleder, Per Ove Haukland, Kenneth Sætre, Wenche Vatne,
Anders Haaland og Frode Skarstein.
Ved sesong slutt bestod 1. flokk av 22 speidere. 9 speidere hadde anledning til å gå over
som stifinneraspirant og 13 kunne fortsette som småspeidere.
Fra nyttår og frem til påske benyttet vi oss av nærmiljøet. Litt teori rundt kompass retninger,
teknikker for å tenne bål, postløype i Storevard skogen, PMR (walkie talkie) for å nevne noe.
Vi hadde også om førstehjelp og konfliktløsning.
I begynnelsen av mars var vi sammen med 2. flokk på overnattingstur til Sætra.
Båtsesongen varte fra ett par uker før påske til sesongen ble avsluttet 10. juni.
i mai hadde vi sammen med 2.flokk overnattingstur til Rott.
I begynnelsen av juni hadde vi besøk fra 1. Sandnes speidergruppe. Positivt å få erfaringer
fra andre grupper. Fra påske og frem mot sommeren hadde vi fokus
på sjøaktiviteter. De som var ferdig som småspeidere fikk utlevert Friluftsmerket.
Sesongavslutningen tok vi i speiderhuset. Der ble det servert vafler og i tillegg koste vi oss
med brus og hadde flere leker.
Sanna Osland
Flokkleder

Årsrapport 1. Flokk – 2. halvår 2014
Enhet: 1. Flokk (tirsdager 17:30 - 19:00)
Enhetsleder: Frode Skarstein
Leder Assistenter: Ketil Goa, Anne Gudleiksdatter Berg, Siv Elisabeth Vik, Mike Smith,
Sveinung Jørgensen og Anders Haaland.
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Oppmøte
Minimum
Speidere 10
Ledere
3

Maximum Snitt
20
14
7
5

Vi har et varierende antall speidere på møtene, men snittet er fint og tilbakemeldingene fra
foreldre er gode. Vi har et bra oppmøte av ledere. Vi er per avsluttet sesong 21 aktive
speidere og 7 ledere.
Sluttet
Vi har i løpet av sesongen hatt 1 som har sluttet og 1 som har byttet jevnt med 1. Flokk.
Program
Hovedaktiviteten for høsten har vært båtsesong, ”Jeg er beredt” merket og vennskaps
programmerket. Dette har vært til dels synkronisert med 2. flokk, gjennom felles
planleggingsmøter etc.
Møter
Sesongen startet som vanlig med båtsesong. De fleste møtene fikk vi brukt kanoer, robåter
og seiljoller. Kun ett av møtene ble det ikke båtbruk, dette på grunn av for mye vind. Alle
ungene har hatt klar progresjon utover høsten med båtlivet. Det har ikke vært noe fokus på
sertifikater enda, men dette kommer nå til våren. 3. klassinger har i hovedsak rodd, fisket og
padlet. Vi har arrangert "ekspedisjoner" hvor alle har padlet i lag langs hele havnebassenget,
noe som var svært populært. Alle har fått være med i seiljoller i lag med ledere, men bare 4.
klassingene, og kun et utvalg av dem, har fått prøvd seg i par uten leder. Utfordringen for
våren blir å få alle 4. klassingene til å føle seg trygge nok i seiljollene til at de kan gå ut i par.
Vi ser frem til vårens båtsesong og skal sørge for at alle klarer ro- og jollesertifikater, og at
de, viktigst av alt, føler seg trygge på vannet, uansett hva de flyter på.
Første del av vintersesongen var viet til ”Jeg er beredt”: Sørge for at alle speidere skaffer
seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og
førstehjelp. I tillegg til disse elementene har vi som vanlig blandet inn elementer av lek og
morro.
Siste del av vintersesongen var viet til programmerket Vennskap:
• Oppleve fellesskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
•

Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdier og holdninger.

•

Få erfaring i å samarbeide med ulike mennesker.

Sesongen ble avsluttet med festlig juleavsluting sammen med 2. Flokk på speiderhuset,
ettersom været ble vel vestlandsk. Vi koste oss med leker, risengrøt og selveste julenissen
kom med gaver til store og små.
Møtene har oftest vært i Risnes men også et par ganger på speiderhuset og ved
Havnealleen barnehage. Vi er veldig stolte over så god statistikk og kommer til å fortsette
med det.
Turer
Sesongens eneste tur ble av forskjellige årsaker førskjøvet litt og vi endte opp med høsttur
8.-9. november, med bare en overnatting. Til tross for bare en overnatting ble turen veldig
bra og gikk som vanlig sammen med 1. Flokk. 12 speidere fra 1. flokk var med, og totalt var
vi 24 småspeidere på tur. Men de som var med koste seg. Vi hadde tålig bra vær på
lørdagen, men fikk litt regn på søndagen (men ikke så mye som kom i byen heldigvisJ).
Lørdagen gikk med til å få opp leir og forskjellige aktiviteter og frilek. Ettersom det er egen
bekk på tomten så får den ganske mye oppmerksomhet. Store deler av lørdagens program
ble utført på forskjellige poster slik at vi fikk litt mindre grupper å jobbe med. En av postene
bestod i å ta knivmerket. En av de andre postene var å lære og øve på bruk av Walkie16

Talkie (PMR) og ta PMR merket. Vi avsluttet opplegget etter middag med en refleksløype
tilrettelagt av Anders der speiderne ble delt opp i små grupper på 3-4 speidere og brukte
PMR til å kalle opp Anders på hver sin kanal, forklare svaret og få godkjenning til å gå
videre. Vi ledere var med som stille observatører og sørget for at alle fikk prøve (og ingen
ble redde eller gikk seg vill). Utfra tilbakemeldingene virket dette som en veldig kjekk og
spennende oppgave. Lørdagen ble avsluttet med stort leirbål der vi fikk satt opp delvis
presenning for å få ly for det lille regnet som kom. Vi gleder oss til gapahuk er på plass til
neste gang. Søndagen gikk stort sett med til rivning av leiren, opprydning/utvask og til en
lang gåtur. Speiderne oppførte seg veldig bra og vi gleder oss til mange turer til neste
sesong.
Frode Skarstein
Flokkleder

Årsrapport 2. flokk 1. halvår 2014
Enhet: 2. Flokk (torsdager 17 - 18:30)
Enhetsleder: Kjetil W. Husebø
Leder Assistenter: Ole-Andreas Wiig Olsen, Erik Sunde Hetland, Terje Sunde Hetland,
Camilla Skoge og Anders Haaland.
Oppmøte
Minimum Maximum Snitt
Speidere 7
14
12,5
Ledere
2
5
3,6
Vi har et varierende antall speidere på møtene, men snittet er bra og motivasjonen god. Vi
har et greit oppmøte av ledere. Vi er per avsluttet sesong 16 aktive speidere og 6 ledere.
Sluttet
Vi har i løpet av sesongen 1 speider som har sluttet.
Program
Hovedaktiviteten for våren har vært Livskvalitet programmerket og har vært en del av de
fleste møter og turer.
Møter
Åpningen på 2014 ble myk ettersom vi startet med byttedag på første møte. Det nye året var
preget av vind, noe som vi fikk erfare. Vi hadde nemlig konkurranse der vi delte opp i 4
grupper og konkurransen gikk på å være først som skulle få fyr på bålet sitt og deretter
brenne av en tau som var ca en halv meter fra bakken (”Brenn snora”). Dette burde ikke
egentlig tatt så lang tid, men pga vinden tok denne aktiviteten hele møtet. Alle fikk fyr på
bålet, men pga at flammene stod horisontalt mesteparten av tiden var det ikke lett å få tauen
til å ta fyr. I tørt vær ville dette ikke vært en god ide, men siden det var vått rundt oss gikk det
greit. Ett annet møte som er verdt å nevne var da vi skulle ha om rettferdighet. Istedenfor en
teoretisk tilnærming tok vi og lekte ”rødt lys” der Anders var lyset. Eneste forskjell fra vanlig,
var at lyset i dag var veldig urettferdig i dømmingen på hvem som beveget seg og ikke. Det
gikk ikke veldig lenge før vi måtte avbryte leken fordi det ble grining (!!). I samtalen som
fulgte etterpå var det ikke så vanskelig å forstå at det ikke er kjekt å være på den feile enden
av urettferdighet. Vi følte de forstod grunnprinsippet av rettferdighetJ.
Andre aktiviteter som har vært en del av møtene er bruk av PMR radioer, Kniv/øks bruk,
refleksløyper og løyper med poster. Disse løypene har hatt poster med blanding av stoff fra
programmerket og andre speideraktiviteter og morsomheter.
Båtsesongen ble innledet en uke før påske der vi tok for oss alle kanoene og vasket dem
grundig både inni og utpå. Etter påske fikk vi både padlet, rodd og seilt. Vi var stort sett
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heldige med været, så det var ikke så mange ganger vi ikke kunne gå utpå. Båtsesongen ble
avsluttet med at absolutt alle fikk rosertifikat og alle 4 klassingene fikk jollesertifikat (seiling i
jolle), så vi var veldig fornøyde etter endt sesong.
Vinterdelen av sesongen bar preg av mye dårlig vær så vi fikk kun et møte på Risnes, 4 i
Havnealleen barnehage og 4 på speiderhuset. I båtsesongen avholdt vi alle møtene ved
naustet. Ambisjonen vår er fortsatt å ha så mange møter som mulig ute.
Turer
Vi fikk også til en del turer i løpet av sesongen; 7-9 mars var vi på vintertur til Sætra. Det var
nesten ikke snø nede ved hytten, men heldigvis lå det mer snø oppå fjellet og i lysløypen, så
vi fikk godt masse på ski. Vi var superheldige med været så lørdagen var vi ute hele dagen.
Vi gikk en runde i felleskap rundt lysløypen før vi satte opp basestasjon på en fin solplass
ved en bakke. Noen fortsatte rundt lysløypen og andre akte i bakken mens noen lekte i
snøen. Ungene koste seg med å gjøre litt av hvert iblandet kakao, solbærtoddi og kjeks.
Kveldskos med masse god underholdning avsluttet en flott dag. Søndagen var uten sol og
merkbart varmere så snøen smeltet nesten mens vi så på. Vi hadde hopp konkurranse i
bakken utenfor hytten der vi måtte tilføre snø for å gjennomføre. Alt i alt en vellykket
vintertur.
Neste tur var 23-25 mai og denne gikk til Rott. Makrellen var dessverre ikke operativ, men
det gikk helt fint med Flatholmen og Sigurd som skipper. Det var ikke mye bølger eller vind,
så turen gikk helt fint. Hele helgen var med opphold og fint vær. Vi satte opp leir ved skolen
og hadde masse aktiviteter. Lørdagen gikk vi lang tur og hadde masse idretts elementer
ettersom vi tok idrettsprogrammerket. Kvelden ble avsluttet med grilling og leirbål.
Innimellom fikk vi tid til fisking, krabbejakt og ikke minst seiling med Frodes seilbåt. Nok en
vellykket tur.
Sesongens siste tur var til Vier på Gruppens Weekend. Også dette året var vi heldige med
været. Vi hadde masse konkurranser og aktiviteter hele helgen og alle koste seg masse.
Kjetil Husebø
Flokkleder

Årsrapport 2. flokk 2. halvår 2014
Enhet: 2. Flokk (torsdager 17 - 18:30)
Enhetsleder: Kjetil W. Husebø
Leder Assistenter: Ole-Andreas Wiig Olsen, Henning S. Trosdahl, Jørgen Buch, Janette
Dørum og Anders Haaland.
Oppmøte
Minimum Maximum Snitt
Speidere 14
22
15
Ledere
2
6
4
Vi har et varierende antall speidere på møtene, men snittet er tålig bra og motivasjonen god.
Vi har et greit oppmøte av ledere. Vi er per avsluttet sesong 24 aktive speidere og 6 ledere.
Sluttet
Vi har i løpet av sesongen hatt 2 som har sluttet og 1 som har byttet jevnt med 1. Flokk.
Program
Hovedaktiviteten for høsten har vært båtsesong, ”Jeg er beredt” merket og vennskaps
programmerket.
Møter
Sesongen startet som vanlig med båtsesong. De fleste møtene fikk vi brukt kanoer, robåter
og seiljoller. Kun 2 av møtene ble det ikke båtbruk; ett pga kun 2 tilgjengelige ledere og ett
pga for mye vind (det var dog noen ledere utpå for å prøve seg, vel og merke uten
18

kullseilingJ). Alle har hatt god progresjon, men vi har ikke stresset det med sertifikater enda;
vi har snakket om det men vi brukte høsten som oppvarming. 4 klassingene fikk for første
gang oppleve seiljoller. Første møtet satt 2 og 2 på med en leder bare for å oppleve å være
på vannet i en liten jolle. Neste gang var leder passiv etter at en var kommet vekk fra
brygger og speiderne fikk prøve seg etter tur på seil og ror. Tredje møte var det faktisk noen
som turte å seile alene uten leder og faktisk klarte seg bra. Vi ser frem til vårens båtsesong
og håper alle klarer ro- og jollesertifikater.
Første del av vintersesongen var viet til ”Jeg er beredt”: Sørge for at alle speidere skaffer
seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og
førstehjelp. I tillegg til disse elementene har vi som vanlig blandet inn elementer av lek og
morro.
Siste del av vintersesongen var viet til programmerket Vennskap:
• Oppleve fellesskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
•

Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdier og holdninger.

•

Få erfaring i å samarbeide med ulike mennesker.

Sesongen ble avsluttet med festlig juleavsluting sammen med 1. Flokk på speiderhuset,
ettersom været ble skikkelig vestlandsk. Vi koste oss med leker, risengrøt og selveste
julenissen kom med gaver til store og små.
Vi har klart å være ute hele sesongen utenom juleavslutningen på speiderhuset. Utemøtene
har vært jevnt fordelt på Havnealleen barnehage og Risnes. Vi er veldig stolte over så god
statistikk og kommer til å fortsette med det.
Turer
Sesongens eneste tur ble av forskjellige årsaker ikke så tidlig som vi ønsket. Vi endte opp
med høsttur 8-9 November på bare en overnatting der hovedårsaken til det var årstiden.
Turen ble veldig bra og gikk som vanlig sammen med 1. Flokk. Oppslutningen var ikke
kjempestor fra 2. flokk (12 av 24), men de som var med koste seg. Vi hadde tålig bra vær på
lørdagen, men fikk litt regn på søndagen (men ikke så mye som kom i byen heldigvisJ).
Lørdagen gikk med til å få opp leir og forskjellige aktiviteter og frilek. Ettersom det er egen
bekk på tomten så får den ganske mye oppmerksomhet. Store deler av lørdagens program
ble utført på forskjellige poster slik at vi fikk litt mindre grupper å jobbe med. En av postene
bestod i å ta knivmerket. En av de andre postene var å lære og øve på bruk av WalkieTalkie (PMR) og ta PMR merket. Vi avsluttet opplegget etter middag med en refleksløype
tilrettelagt av Anders der speiderne ble delt opp i små grupper på 3-4 speidere og brukte
PMR til å kalle opp Anders på hver sin kanal, forklare svaret og få godkjenning til å gå
videre. Vi ledere var med som stille observatører og sørget for at alle fikk prøve (og ingen
ble redde eller gikk seg vill). Utfra tilbakemeldingene virket dette som en veldig kjekk og
spennende oppgave. Lørdagen ble avsluttet med stort leirbål der vi fikk satt opp delvis
presenning for å få ly for det lille regnet som kom. Vi gleder oss til gapahuk er på plass til
neste gangJ. Søndagen gikk stort sett med til rivning av leiren, opprydning/utvask og til en
lang gåtur. Speiderene oppførte seg veldig bra og vi gleder oss til mange turer til neste
sesong.
Kjetil Husebø
Flokkleder

Årsrapport stifinnere 1. halvår 2014
Vi har hatt 49 stifinnere dette halvåret, Ingen speidere har sluttet.
Speiderne har hatt mulighet å gå på møte onsdag 1830-2000 eller torsdag 1830-2000. Vi
har hatt samme program begge dagene.
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Onsdag hadde vi følgende patrulje:
Peff Bjørnar Mygland – ass. Morten Horvei
Peff Eirik Forthun – ass. Raad Qureshi
Peff Robert Sheath – ass. Eirik Graves
Peff Mathias Hatlestad – ass Daniel Valø
Torsdag:
Peff Lene Sletten – ass. Amalie Røkbuvold
Peff Malin Langeteig – ass. Lene Myklebust
Peff Martine E. Olsen – ass. Helene Helgeland
Peff Hanna Langeteig – ass. Hedda Vatne
Ledere har vært: Camilla Egelandsdal, Vetle Eide, Anders Haaland, Alf Ketil Goa, Nina
Søndervik, Mona Sletten, Stian Magnussen, Elin Østbø Lunde, Massiel Helgå, Wenche
Vatne, Lovise Mæland
Vi har hatt følgende turer:
7.klasse tur på speiderhuset med planlegging av halvårsprogrammet, valg av peff/ass, turer.
Skitur til Sætra i vann-snø. De fleste guttene lå ute og det var en kjempe-inne-helg. Alt var
bløtt.
Peffkurs for 6 speidere.
Kretsbannerkonk. I Melshei med 2 patruljer. Den ene fikk 2. plass blant stifinnere.
Haik – alle (unntatt 1) var med på haik med forskjellige ruter og innhold. En patrulje kom inn
3 timer etter avtalt hentetid, men de var aldri redde.
Kanotur til Lutsi. En kjempekjekk tur der Kalle Eide også var med.
Båttur med patruljebåter og Flatholmen i Kr. Himmelfartshelgen (5 netter) sammen med
roverne ble en spennende tur med vekslende vær og mange opplevelser og mye fisk.
Gruppens Weekend på Vier var det mange stifinnere som gjorde en flott figur. 7. klassingene
ble tatt opp som vandrere.
Sjøspeiderleir til Randøya. Mange stifinnere fikk oppleve en kjekk leir utfor Kristiansand
sammen med 700 andre. Mye regn fra start, mye fint vær på slutten. Mye mus og maur.
I tillegg har speiderne fått tilbud om svømming mandager sammen med de andre, og en
egen svømmedag med etterfølgende hopp/stup i Dysjalandshallen for å ta Svømme-merket,
Karneval, skøytedag, alle over 12 ble invitert til årsmøtet i gruppe og krets, St. Georgsdag på
Ølberg der en av stifinnerpatruljene gikk hen og vant helt konkurransen!! Vi har fokusert på
programmerker, fordypningsmerker og på orientering og hadde også en dag i Sørmarka. Det
har vært et aktivt og spennende år med veldig mange positive speidere.
Følgende oppnådde Speidersjefens Topputmerkelse:
Eirik Forthun, Mathias Hatlestad, Helene Helgeland, Bjørnar Mygland, Martine E. Olsen,
Lene Sletten, Amalie Røkbuvold, Hedda Vatne
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 de som nå går over til vandrerne et langt og flott speiderliv videre og takke for
den tiden vi har hatt sammen. Kjekke speidere som vi kommer til å savne.
Vil også takke Mona som forlater stifinnerne for å få andre, utfordrende oppgaver i
vandrerne.
Lovise Mæland
Troppsleder
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Årsrapport stifinner-aspiranter 2014
Totalt har vi vært 17 speidere i aspirantene – Vi fikk inn fem nye, Nora A. Hesthamar,
Mathias Horvei, Anders J. Moseng, Sava Nosov og Sondre Stornes. Ledere har vært: Lovise
Mæland, Per Ove Haukland, Anders Haaland, Kenneth Sætre og Wenche/Eirik Vatne.
Speiderne har hatt anledning å gjennomføre jungmannsmerket. Alle speiderne klarte kravet.
Etter høstferien har vi fokusert på Jeg-er-beredt for stifinnerne. Alle unntatt en har klart disse
kravene, vi hadde et oppsamlingsheat før jul der de som manglet noe, kunne komme og få
en «light»-versjon. 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 gjeng og et
veldig kjekt ½ år.
Speiderne har hatt 2 turer.
Første tur gikk til Horve der 16 av 17 var med og vi hadde en veldig kjekk helg med kjekke
oppgaver og til og med været var bra. Vi hadde et fullpakket program med både lek og lære,
alt fra å tenne bål, orientere, lage verdens flotteste gapahuk og lage fettfeller. Alt gikk med liv
og lyst. Vi var på fisketur med «Tananger» (Tore Kristiansen) – en flott kveldstur, men fisken
ville ikke bite så godt.
Juleturen gikk i år til Vier med de fleste aspirantene sammen med stifinnerne, der de ble
opptatt og fikk speiderbok og grønn enhetsmarkering til skjerfet. Noen av guttene lå i lavvo
og hengekøye og fikk prøve skikkelig surt vær lørdag/søndag. Skikkelig friske gutter – men
savner at jentene også er like tøffe. På turen fikk de også anledning å ta deler av
Idrettsmerket og noen fikk ta et punkt på kart-og-kompass-merket. Som en avslutning for
aspirantmøtene, dro alle til Stavanger Bowling og hadde det kjempekjekt, alle i speiderdrakt.
Aspirantene deltar ivrig på alle aktiviteter som svømming, kosekvelder og årsfest og hadde
innslag på festen med opptrinn om speiderlovene (dårlig frammøte). De var også veldig
flinke å selge lodd til høstutlodningen. På lysmessen i kirken 1. søndag i advent, var det 5
aspiranter som leste tekstene.
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 2014
Vi har i høst hatt 27 stifinnere. Markus Frøystad begynte direkte inn i stifinnerne. Speiderne
er fordelt på onsdager og torsdager kl. 1830-2000 slik at de kan velge hvis det er en dag
som ikke passer.
Vi har mange, flotte 7. klassinger og har i høst vært delt inn i 4 patrulje hver onsdag og 1
patrulje torsdag
Onsdag: Gina Henjesand – Ida Goa / Eirik Graves – Robin Bergtun / Sondre Eide – Emil
Solem / Robert Sheath – Leiv Andreas Caycedo
Torsdag: Ivar K. Engelsvoll – Haakon K. Johansen
Ledere har vært: Lovise Mæland, Stian Magnussen, Massiel Helgå, Bjørg E. Olsen, Camilla
Egelandsdal, Vetle Eide, Elin Østbø Lunde, Anders Haaland.
Program: Før høstferien jobbet vi med at alle 7. klassingene skulle bli mer eller mindre ferdig
med lettmatros. Mange av 6. klassingene har også kommet langt. Alle 7. klassinger skal
være klar med jungmann, lettmatros og motormann-merket før de går over til vandrerne til
høsten. Det har vært en flott høst med godt seilvær og speiderne har også fått 2
anledninger å seile med roverne i Maxier. Alle 7. klassingene var invitert til
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planleggingsmøte i høst der programmet for høsten ble fastsatt. I den sammenheng var vi
også på bowling og en bytur. Det har vært peffmøte en gang i måneden.
Etter høstferien har vi jobbet kreativt, vi har laget stoler, bygget portal-modeller (for
stifinnerne mener vi må lage bedre portaler enn den vi hadde på leiren i sommer), har vært
på brannstasjon. Meningen var å bygge portalen i høst, men det er utsatt til våren og
varmere vær. Det er mange som har fått både 2,3 og 4 programmerker og ser fram til
kanskje å oppnå speidersjefens topputmerkelse til våren.
Det ble en kjempestart på høsten med tur til Horve like etter at vi startet opp, men regnet
innhentet oss da også. Dette til tross, fikk vi tatt deler av Spor-merket – resten ble tatt på et
møte i høst med lån av katter og hunder for å støpe spor. Mange av guttene badet i bekken
– det var ikke regn hele tiden! Ett møte ble brukt til å lage mat – det ble mye italiensk! 13 av
stifinnerne var med på tur til Aberdeen i november.
Juleturen gikk til Vier sammen med aspirantene. Litt skuffende frammøte, særlig av
peff/asser. Men andre fikk prøve seg og gjorde en god jobb.
Storevarden skole hadde obligatorisk kirkegang nest siste onsdag, derfor skulle alle møte
torsdag for å gjøre stolene ferdig. Det passet ikke for alle, slik at det er fremdeles noen som
ikke er ferige. Fikk ekstrahjelp av Terje, Sigurd og Jan Åge. Det var høyt lydvolum, men det
er en flott gjeng som trivest godt i speideren, noe frammøtet viser. Mange som hadde fullt
bare ett eller to fravær i høst. Siste møte ønsket de å være hver for seg og vi koste oss med
grøt og mange, kjekke juleleker. Det er litt for høyt lyd-volum på noen møter. Dette må det
gjøres noe med.
Turene er også populære og flere har fått gullmerke i stifinneren (16 turer).
Ellers har speiderne hatt tilbud om svømming, det har vært kosekvelder og det var aktiviteter
i forbindelse med TV-aksjonen og Høstmarked i Tananger. 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.
Bjørg og Camilla gir seg nå og jeg takker hjertelig for de årene (3 ½) vi har hatt sammen.
Kommer til å savne dem.
Lovise Mæland
Troppsleder

Årsrapport vandrere 1. halvår 2014
Vi er en fin gjeng med 14 vandrere. Caroline N, Christian, Joachim, Daniel, Halvar går siste
året før de blir rovere. Ellers har vi Caroline S, Ole, Siri Linn, Stine, Stine Lill, Eivor og
Andrea. Andrea er så sprek at hun går i to speidergrupper samtidig. Maren Sophie og Lise
begynte fikk første halvdel i vår, men så droppet de ut. Det var også mange som var
konfirmanter denne våren og det var heller tynt i rekkene på enkelte møter.
Ledere: Jan Erik, Tony, Terje, Sissel og Sigmund – han fikk jobb i London og er ikke lenger
leder i vandrerne.
Av turer har to vært på Vinterkurs på Ådneram som kretsen arrangerer.
Vi var 9 stk som møtte på skøytedagen på Klepp.
Vi var 7 stk som tok båten inn til Sauda i vinter for å renne i slålombakken eller gå på
langrennski, men akk hvor var vel snøen???
Pinsetokt ble gjennomført sammen med roverne – de hadde hatt en flott helg.
Mange var med på GW, seilas til sjøspeiderleiren i Kristiansand og sjøspeiderleiren.
Ellers har de hatt rappellering med Vetle – dette var enkelt for noen og en stor utfordring for
andre. De har laget armbrøst, hatt førstehjelp, hatt orientering i Sørmarka sammen med
stifinnerne.
Av merker har Ole, Christian og Caroline N tatt Svømmemerke i Tananger- og
Dysjalandshallen. Caroline N., Joachim, Eivor, Stine Lill, Ole, Daniel og Christian tatt
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Speiderhistorie. Alle har fått Matrosmerket. Christian, Daniel og Ole har fått 2.maskinist,
Caroline N, Joachim, Christian og Ole har tatt 2.styrmann og 1. styrmann. De to siste
merkene her har de fått siden de har gått på skipperkurs som Jan Erik har holdt i høst og
vår.
De har ellers deltatt på St.Georg og der kom de på en annen plass.
KBK – hadde vi ikke nok speidere til å delta på pga konfirmasjon.
Føler vi har fått en fin gjeng med vandrere som elsker båtlivet på sjøen. De har vært flinke til
å føle eierskap til patruljebåtene og på den måten reparert og fikset småting. Mange har i
tillegg til møtene møtt til dugnad annen hver mandag ved naustet.
Sissel Skoge
Troppsleder

Årsrapport vandrere 2. halvår 2014
Vi har 22 vandrere som vi har delt inn i 3 patruljer.
Ole Sletten er peff og Stine Rooyakkers er ass for Mathias, Sondre, Daniel, Amalie og
Hanna
Siri Linn Rooyakkers er peff og Andrea Thorsen er ass for Marius, Lene M, Eirik, Martine,
Malin og Hedda
Caroline Smørdal er peff og Stine Lill Ringen er ass for Eivor, Bjørnar, Morten, Lene S og
Sofie
Det er en flott tropp vi har i høst, de er sammensveiset og higer etter lærdom.
På seilturen til Ryfylke var Mathias, Eirik, Sofie, Bjørnar, Eivor, Hedda, Lene M og S, Stine
Lill, Martine, Sondre. Her var det bare Martine som var tøff nok til å sove ute 2 netter.
2. Sandnes sjø arrangerte sjøpeff og der var Ole, Caroline, Stine, Stine og Siri Linn fra oss
som deltok.
Vi har tatt for oss språkbruken blant vandrerne/roverne, det er ikke greit å snakke om
drikking eller negative ting om andre, full skjerpings. På siste møtet før høstferien fikk vi delt
ut Matros og Lettmatrosmerker til de som hadde klart kravet.
Vi har vært på bølgesurfing på Solastranden – der inviterte vi roverne med oss.
Etter høstferien har vi konsentrert oss om merket JEG ER BEREDT, der er de nesten i mål.
Vi har deltatt i fakkeltog til speidergudstjenesten 1.søndag i advent.
Vi storkoste oss på juleturen til Totembu – Godeset sin speiderhytte på Vier. Der hadde vi
kanopadling på islagt vann, flere konkurranser og vi tok Film og Fotomerket. De som var
med var Martine, Morten, Mathias, Marius, Hedda, Eivor, Sofie, Lene M og S, Bjørnar og
Eirik. Halvdelen lå ute i den flotte gapahuken som Godeset hadde laget.
Vi begynte på noen krakker sammen med stifinnerne, men vi ble ikke helt ferdige. De får vi
ta til våren engang.
Roverne hadde førstehjelpsøvelse for oss, den ene øvelsen var brannøvelse i røykfullt rom
hvor de måtte inn å dra ut de som var i rommet og ta 1.hjelp på den «brannskadde». Godt at
Vetle hadde ringt brannvesenet og sagt vi skulle ha øvelse. Andre øvelse var sykkel mot bil.
Alt er lett i teori, men du verden så mye vanskeligere det er i praksis
Vi hadde avslutning på en pizza plass i byen hvor vi fikk se de flott bildene de hadde tatt på
juleturen, og vi hadde opptagelse av Sofie.
Jeg er utrolig heldig å ha gode ledere med meg som Tony, Mona, Jan Erik, Terje og i høst
kom også broren Erik for å hjelpe oss.
Sissel Skoge
Troppsleder
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Årsrapport Rover 1. halvår 2014
Enhetsleder: Vetle Kollsgård Eide
Medlemmer: Terje Sunde Hetland, Camilla Skoge, Ruben Goa, Anders Haaland, Chris
Egeli. Eline Ulstein, Erik Hetland, Ingvild Lunde, Connie Stranden, Elise Emanuelsen,
Vegard Frafjord Larsen.
Totalt 13 aktive rovere – flere passive.
Roveraktiviteten er god og økende, vi har møter annenhver mandag med et oppmøte på
nesten 10 rovere hver gang.
Turer ble det endel av også, vi dro på skitur til Sauda. Den helgen var det så mye vind at
Boknafjorden stengte så vi kjørte om Lauvik – Oanes og tok den lange veien til Sauda.
Senere så reiste vi 7 rovere til Trondheim der vi var på påskeleir sammen med nesten 40
Rovere fra hele landet, både rovere fra NSF og K/M.
Ettersom sole begynte å henge lengre på himmelen ble det etterhvert et par seilturer i
Ryfylke, en egen for roverne og et par turer med rover skippere på både stifinner og vandrer
tokter.
Året ble avsluttet en fantastisk seilas ned til Kristiansand der vi hadde med oss mange
rovere og vandrere.
I tillegg så har vi hver mandag vært en god gjeng rovere og eldre vandrere som har jobbet
dugnad på patruljebåtene og båtutstyret.
Vetle Kollsgård Eide
Roverleder

Årsrapport Rover 2. halvår 2014
Medlemmer 2014: Totalt 22 aktive rovere, 30 registrerte.
Enhetsleder: Vetle Eide
Roveraktiviteten har vært god dette halvåret. Vi har møter annenhver uke der det minimum
har kommet 10 rovere pr møte, flere ganger har vi vært oppi 20 rovere pr møte.
Ettersom vi har hatt en markant økning i Roveraktiviteten fra sommeren av så fikk vi
etterhvert lite plass på det gamle roverrommet på Nilsenhuset. Etter noen samtaler med
Kystkulturen fikk vi lov til å disponere halve kjelleren i Nilsenhuset, som før kun var bruk at
Kystkulturen. Vi ryddet ut, fikk kastet masse søppel og begynte på en lite oppussing. Det
manglet en vegg som vi måtte lage, vi fikk donert et par sofaer fra diverse private personer
og i tillegg så fikk vi dekorasjoner av Shell v/Lovise. Det ble gjort mye der nede før vinteren
slo til. Veldig god aktivitet med nesten hele roverlaget til hjelp.
Båtaktiviteten etter sommeren har ikke vært stor. Vi har drevet litt diverse dugnad nede på
naustet og båtene, men det har ikke blitt noen turer til sjø eller land. Til våren blir det skitur,
båttur, opptakelse av aspiranter og mer.
Vetle Eide
Roverleder
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Årsrapport foreldreklubben 2014
Foreldreklubben består av og Janne Arnøy og Therese Engen Bjørvik.
Kosekvelder.
Vi har hatt tre kosekvelder 1. halvår 2014 og tre kosekvelder 2. halvår 2014. Kosekveldene
er fra 17.30 – 19.00. Det er stort sett godt oppmøte på kosekveldene. Lederne står for leker
og organisering, mens foreldrene står for innsatsen på kjøkkenet. Vi selger lapper, pizza,
pølser, brus og popcorn.
På kosekvelden i februar hadde vi karneval. Speiderne kom i mange flotte kostymer.
På kosekvelden i oktober var det samtidig marked med inntekt til TV-aksjonen.
Basar 15. mars:
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:
Været var ganske bra på 17. mai. Flere foreldre gjorde en kjempegod innsats. Det var god
stemning og godt salg. Vi fikk solgt ut så og si alt av pølser, hamburgere og kaker.
Årsfest 2. november:
Foreldreklubben bidro til arrangementet med dekking av bord, servering av kaker og rydding
etter festen. Beverforeldre leverte kaker.
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.
Janne Arnøy og Therese Engen Bjørvik (formenn)

Årsrapport Havsprut 2014
2014 var Havspruts 38. årgang. Bladet kom ut fire ganger der det fjerde nummeret ble delt ut
på første møte over nyttår for å få med juleaktivitetene. Opplaget har også i 2014 vært på
225/250.
Ansvarlig redaktører er Lovise Mæland og Blest v/Geir Mæland. Lovise Mæland måtte gå
inn som annonse-/økonomisjef i 2013 og har fortsatt hele året.
Blest AS v/ Geir Mæland har også ansvar for oppsett og trykking av Havsprut.
Enhetslederne har vært utrolig aktive og produsert mye stoff til Havsprut noe som har
resultert i mange sider pr. nummer, det høyeste var 66. Tidvis har det vært vanskelig å få
stoffet fra enhetene, men alle skal være representert i hvert nummer. Dette skylder vi både
annonsører og speidere/foreldre.
Vi har i 2014 hatt 38 annonsører som dekker trykkerikostnader. Annonseprisene er som
følger:
Helside
Halvside
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kr. 4000,-/år
kr. 2000,-/år

¼ side
1/8 side

kr. 1000,-/år
kr. 750,-/år

Samme pris både for farge og sort/hvitt.

Abonnementsprisen på Havsprut er kr. 50,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent, og blir godskrevet Havspruts konto.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en rekke privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen.
Lovise Mæland

Årsrapport Horvehytta 2014
Tak.
Taket er fremdeles tett. Situasjonen er under overvåking.
Gapahuk
De ble bestemte det var mer kostnads-effektivt å bestille alt materiell som var nødvendig fra
Riska sagbruk, og det er nå kjøpt, men alt som vi samlet fra leiren skal tas i bruk om det
passer på hytta. Gruppen har fått løfte fra et helikopter firma at alt materialet kan fraktes til
hytta gratis som en trenings oppgave! Håper å komme i gang med flyfrakt før slutten av
januar, dugnadsinnkallingene begynner når vi har alt på plass.
Anneks
Annekset trenger en ny dør fremdeles, familien Sletten har en på sin hytte.
Generelt
Hytta ble malte med dugnadsarbeid i 2013 og står i god stand overalt. Det skal arrangeres
nye dugnader i 2015 for gapahuk og evt. takskifte.
Huw Pagler

Årsrapport joller 2014
Rutinene for vedlikehold og klargjøring av jollene ble endret rett før sesongstart i år.
Stifinnerne skulle ta del i vedlikeholdsarbeidet som en del av innholdet i program. Dette ble
imidlertid flyttet i tid, og jollene ble ikke klar til sesongstart dessverre. I tillegg ble det
avdekket en del forskjellige skader og mangler ved flere av jollene i løpet av året.
Dette er beklagelig og rutiner er allerede endret, og jollene gjennomgår nå reparasjoner som
en del av båtdugnadene på mandagene i løpet av vinteren.
VG-jollene blir reparert og klargjort i løpet av høst og vinter.
A-joller blir forsøkt komplettert i løpet av vinteren.
Askeladden joller er besluttet kjøpt, og søk etter brukte 16 fots joller er iverksatt.
Dugnadsansvarlig joller

Årsrapport motorbåter 2014

26

Motor-teamet fikk litt utfordringer med å gjøre ferdig motorbåtene denne sesongen.
Det har vært utført arbeider med fjerning av defekt innenbordsmotor på en ankommet
patruljebåt, Sjønøkk. Denne er så klargjort for bruk med påhenger.
I tillegg er alle påhengsmotorer merket og det er påbegynt et system for vedlikehold og
kontroll av alle påhengsmotorer for fremtiden.
Det gjenstår fremdeles enkle arbeider om bord i den motorbåten som ligger på sjøen.
Den andre motorbåten, som er landsatt, trenger benker om bord. Motoren er under arbeid, i
bakrommet i bussgarasjen. Toppen er overhalt og planslipt, for øvrig gjenstår noe arbeider
før denne er ferdig.
Motorteamet vil prioritere montering av ny motor i Makrellen i løpet av vinteren

Årsrapport patruljebåter 2014
(Sjørokk, Sjøsprut, Sjøskvett, Sjønøkk, Sjøbris)
Gruppen hadde ved årets begynnelse 4 patruljebåter, 3 stk Maxi 77 og en Jouet.
Sjøsprut har vært i gruppa mer enn 20år.
Sjøskvett ble kjøpt for ca 6 år siden.
Sjørokk ble kjøpt våren 2013,
Sjønøkk kjøpte vi billig sommeren 2013.
Sjøbris fikk vi vinteren 2014.
Gjennom vinter,vår,sommer og høst har vandrere, rovere og ledere hatt dugnad med
vedlikehold på båtene hver mandag og endel helger og andre dager, noe som har resultert i
mange hundre arbeidstimer.
Målet var å ha 4 operative patruljebåter til sjøspeiderleiren, noe som krevde en betydelig
oppgradering av elektrisk anlegg, samband, lanterner, kjøleløsninger, motorer og alt smått
og stort utstyr. Båtene fikk hver sin ansvarlige skipper/styrmann som hadde hovedansvar for
dugnadsarbeidet fram mot leiren, utfra oppsatt plan. Alle større innkjøp av utstyr ble gjort av
undertegnede eller gruppeleder. De elektriske anleggene ble bygget av våre elektrisk
kyndige rovere.
Fram mot våren, var det stor usikkerhet omkring motorer for flere av båtene, delvis grunnet
hærverk i 2013, delvis etter at en båt skiftet fra innenbords til utenbords motor, og delvis
grunnet liten motorkraft i Sjønøkk. Dette har gitt betydelige utgifter i foregående år, som
gruppeleder har redegjort for i sin årsrapport.
I løpet av året har det også vært behov for oppgradering av rigg og seil, og en ekstra mast,
ror og seil ble innkjøpt.
Endel av utfordringene var det vanskelig å forutse når budsjettet ble satt opp, særlig i forhold
til kostnader knyttet til nye motorer og at vi fikk en ekstra båt uten budsjett.
Sjøsprut har i 2014 fungert som delebåt i forbindelse med at rigg på andre båter har måttet
suppleres, men vil bli operativ for møter våren 2015. Noen utgifter ble utsatt til 2015, ved at 2
av båtene fortsatt mangler kjøleboks, og derfor har vesentlig lavere
batterikapasitet.Erfaringene med kjøleboks i 2 av båtene er så gode at løsningen foreslås
videreført i 2 båter i 2015.
Etterhvert som båtene ble klare for bruk, ble de tatt i bruk i utsjekk av skippere, og under
gruppens weekend. I pinsen ble båtene først brukt til skipperutsjekk, og deretter til felles tur
for vandrere og rovere.
Gruppen har 22 skippere som er utsjekket på patruljebåtene.
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4 patruljebåter deltok i Armada og sjøspeiderleir i Kristiansand, og representerte gruppa på
en fin og uniform måte.
I høst ble 3 patruljebåter brukt til vandrertur en helg.
Båtene er primært tenkt brukt av vandrerne med skipperhjelp på turer og møter fra roverne,
men selv om stifinnere og vandrere har møter samtidig, kan likevel stifinnerne bruke 1-2
båter hver onsdag.
Båtene har vært flittig brukt av rovere og vandrere både på møter og turer (også private
turer).
Når gruppen har mange slike båter, med god utstyrsstandard, antas dette å være en
vesentlig faktor som forklaring på at gruppens roverlag er stort, kunnskapsrikt og bidrar
positivt til driften av de andre enhetene.
Jan Erik Eriksen

Årsrapport Makrellen 2014

Dugnader / innsats
Gruppeleder har fortsatt kontakten med If forsikring, med sikte på å finne en løsning for
oppgjør etter motorhavari forrige sesong. Etter mange forsøk på å få respons ble saken til
slutt avsluttet med besøk hos ansvarshavende i Bergen. Vi ble enige om et oppgjør til
dekning av skader i drivstofftank, samt monteringsarbeid ved ny motor.
Vandrere / rovere og skippere har løpende kontrollert fartøyet, med tanke på sikring og
lensing. Fartøyet er flyttet til tidligere forlegning på sørsiden av sjøhuset til Danielsen.
Når det ble avdekket av levering av ny motor ikke kunne fullføres før sesongstart, ble
dugnadsinnsatsen flyttet til patruljebåtene. Dette for å sikre aktiviteten blant rovere og unge
skippere.
Høstens arbeider har foregått på mandagsdugnadene. Foruten sikring av fartøyet, har
arbeidet bestått i å klargjøre for installasjon av ny motor. Gamle instrument og koblinger er
fjernet, det samme gjelder restene av den gamle motoren. Dette befinner seg på lager i
bussgarasjen. Drivstofftanken er tømt for saltvannsinfisert diesel. Bjelkene til motorfestene
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er pusset og malt, området rundt innfestingen av motor er klargjort. Himlingen over
motorområdet, samt hovedsalongen er vasket, pusset og påbegynt maling med shipolin.
Motorteamet har sammen med skippere funnet frem til valg av ny fremdriftsmotor med gir.
Det ble lagt ned en del tid og studier for å finne frem til best egnede løsninger til vår bruk.
Valg av leverandør ble gjort med tanke på langsiktige forhold, oppfølging og pris. Ny Volvo
Penta D7A-TA, komplett med gir er bestilt og betalt i høst. Levering primo februar -15
All løsøre er fjernet fra fartøyet.
Skade og sikring
Det har ikke vært påvist ytterligere skader eller hærverk etter fjorårets skadeverk.
Makrellen er fortøyd i le bak sjøhuset til Danielsen, langs kaien med solide fendere.
Presenningen over akterruff er byttet og sikret i løpet av året. Akterruffen står klar til å kunne
løftes av for montering av ny motor.
Det har vært tilløp til noen hendelser i forbindelse med at det kom en Nauticat forlagt på
utsiden av Makrellen. Om bord i denne farkosten bor det tidvis belastede personer, dette er
en faktor som vi må ta hensyn til i våre disposisjoner. For øvrig har det ikke vært avdekket
nye skader i løpet av året. Det er ikke rapportert hendelser som har medført skade på
personer ombord.
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
bussgarasjen.
Makrellen i bruk
Makrellen har i 2014 blitt brukt til dugnadsarbeid. Det har vært avholdt en del dugnadsmøter
og planleggingsmøter om bord i løpet av året.
Fremdrift
Motorteamet foretar montering av ny motor og gir, leverandøren kontrollerer og godkjenner
arbeidet før garantiene gjøres gjeldende.
Dugnadsarbeidene fortsetter om bord, og intensiveres på dekk og rigg før sesongen.
Formålet er å gjøre fartøyet driftsklart til en travel sesong.
Sesongens bruk av ferdig fartøy vil bestå i tokt og turer for alle enheter, samt utsjekk av
unge og eldre skippere. Hvis alt fungerer tilfredsstillende vil Makrellen delta i fellesseilas og
armada til og fra sommerens danske sjøspeiderleir ved Århus.
Undertegnede vil rette en stor takk til arbeidet som blir utført av skippere, rovere, vandrere
og andre bidragsytere, samt Makrellenutvalget som i tidligere år gjorde en stor innsats, slik
at skøyta utgjør et svært positivt bidrag i Tananger.
Sigurd Mo
Fartøyansvarlig
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Satsningsområder og mål for Norges Speiderforbund
Forbundets strategiske plan går fram til 2024 og sier at:
Speidere vil ut,
patruljen tar ansvar,
speiding når flere
Formålsparagraf
§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta
aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speidere vil ut:
Langtidsmål 2015-2024
- Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
- Alle medlemmene har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
- Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer.
- Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
- Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som
engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
- Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og
kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.
Patruljen tar ansvar:
Langtidsmål 2015-2014
- Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive
førerpatruljer.
- Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
- Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller
gjennomfører egne.
- Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om
en effektiv og tydelig lederutdanning.
- Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
- Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere:
Langtidsmål 2015-2024
- Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over
til neste enhet.
- Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder
med potensiale for speiding.
- Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
- Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
- Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta
ansvar og bidra med sin kompetanse.
- Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
- Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.
Se ellers www.speiding.no for utfyllende informasjon fra forbundet.
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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 2015-24 til egne ved å tilpasse dem våre lokale
forhold.
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1. Tananger Sjø sine satsningsområder 2015-2016
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.
-

-

-

Lederkvalitet
Øke ledernes og rovernes kompetanse ved oppfordring til å delta på faglige og
ledelseskurs i krets og forbund kontinuerlig, samt intern lederopplæring sjø og land.
Sertifisering av skippere og mannskap til våre fartøy (Makrellen, patruljebåter,
motorbåter).
Alle enhetens program tilpasses sjøspeiding og NSF’s treningsprogram.
Lederne har 2 årlige sammenkomster (utenom årsmøte og grøtfest).
Rovere stimuleres til å være ledere i enhetene og læres opp til mannskap/skippere
på båtene.
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 iverksettes. Det er også viktig å se på overgang småspeider-stifinner.
Styrke overgang vandrer -> rover.
Fortsette med 2 enheter i bever/småspeider/stifinner, kanskje også vandrer fra
høsten 2015.
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/rovere/speidere å engasjere seg i krets/forbund/sjøspeidernettverk.
Aktiv bruk av Facebook og WEB-sider. Være bevisst og aktiv i sosiale medier.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Friluftslivets år 2015.
- Minimum 40 deltagere på sjøspeiderleiren Sø’15 på Egå ved Aarhus i Danmark.
- Jevnlig opprusting av båtmateriell og utstyr for å tilfredsstille krav og behov.
- Innstallere ny motor i Makrellen og ha den driftsklar til påske.
- 5. klassingene skal gjennomgå aspirantkurs.
- Nye utriggere ved bryggearrangement kjøpes og monteres.
- Nye vandrere vil bli tatt ekstra godt vare på for å komme inn i miljøet.
- 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.
- Alle enheter deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement.
- Gruppens enheter bruker beredskapsplanen under turer og møter, hjemmeleder.
- Ledere/speidere deltar på kretsens arrangement der det er relevant.
- Videreføre arbeidet for nytt bygg til erstatning for bussgarasje/Nilsenhus/speiderhus.
- WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
- Være kreative og tilby speiderne nye og spennende aktiviteter.
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Nødvendig vedlikehold av Horve-hytta – gjennomføre bygging av gapahuk.

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
program-merke. Dette, sammen med fordypningsmerker, utfordringer, overnattinger ute
og prosjekt, kan ende opp i Speidersjefens topputmerkelse for stifinnere, vandrere og
rovere. 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 2014 opp fra 232 til 241, en økning på 9 medlemmer.
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. Lederpatruljen har den daglige driften av gruppen.
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
enhetene. Vi ønsker ikke at medlemmer ”siger inn” gjennom hele året da dette
vanskeliggjør arbeidet og progresjonen og hvis det er plass i en enhet, kan de bestemme
inntak over nyttår i tillegg. Ledersituasjonen ser god ut i kommende år i de fleste
enheter. Blant de eldre, er gruppen avhengig av at rovere ønsker å delta. 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
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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 har egne møter, turer og aktiviteter enten alene eller sammen med andre
rovere/grupper. Noen rovere er også medlem av RBG. 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 og oppdaterte WEBsider er viktig.
Havsprut blir sendt til alle venteværelser og aviser i distriktet, kommunale kontor og
annonsører.
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 til 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.)

Planer for driften
Ledersituasjonen
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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 2015
Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montere NY motor med gir
Montere akterruffen
Montere motorinstrumenter utvendig og innvendig
Montere navigasjonsinstrumenter innvendig
Pusse ned og overflatebehandle stormasten
Pusse og overflatebehandle mesanrigg
Reparere rekke styrbord
Reparere fremre styrbord kryssholt
Montere halegatt
Isolasjon og tilpasning av motorkasse
Undertrykksventilsajon av motorkasse
Ferdigstille signalhorn
Gjennomgang og oppfølging av sjekklister årskontroll
Utbedre lensepumpearrangement akter og midtskips
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
Vurdere skifte av propell
Overflatebehandling av dekk og overbygg
Sjekk av verktøy og reservedeler
Oppfølging av drift og vedlikeholdshåndbok for båten
Inspeksjon og oppgradering av alt sikkerhetsutstyr

Horvehytta
Det vil i 2015 bli bygget gapahuk på eiendommen. Har fått tilskudd til dette gjennom
Sparebankstiftelsen. Materiell og raier fra landsleir 2013 vil bli fraktet opp og saget opp til
bål-ved. Skifte dør i anneks.
Dugnader
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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.
Dugnad på båter og maritimt materiell fortsetter mandager hele året.
Motor-teamet fortsetter sitt arbeid med motor Makrellen, innenbordsmotorer og motorbåter.
Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
Det oppfordres til fortsatt samarbeid med 2. Sandnes og andre sjøspeidergrupper. 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, Sørabygda KFUM/K, Sola
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 i f.m. fakkeltog/lysmesse opprettholdes.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund.
2015 Sjøseiderleir ved Århus i Danmark
2016 Leir og H/H i Scotland sammen med 21st Aberdeen
2017 Landsleir Bodø eller storleir i Danmark
2018 Sjøspeiderleir Ryfylke
Vi deltar på kretsens konkurranser og samlinger der det passer for 1.Tananger Sjø.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai, Høstmarked 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. Det arrangeres Gruppens Weekend hvert år, i 2015 på Vier.
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, Sparebankstiftelsen, 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
tilstrebe å ikke overskride oppsatt budsjett-tall og ikke bruker mer av gruppens midler enn
nødvendig. Alle arrangement og turer skal/bør bære seg økonomisk.
De inntektsgivende arrangementene skal gå med overskudd og bør vurderes i henhold til
arbeid kontra inntekt.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnaden. 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. Kommunen har satt av kr. 500000 for 2014 for utvikling av speiderlokasjoner. Disse har vi ikke fått. 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.
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Gruppen har utarbeidet og oppdatert en oversiktlig organisasjonshåndbok med utfyllende
informasjon om gruppen. Alle ledere skal ha eksemplar av denne «boken».
Tananger, 31.12.14
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo
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Regnskapssammendrag for basar og høstutlodning 2014
Saldo pr. 01.01.14
Basar
Høstutlodning
Overført til driftskonto
Kreditrenter
Div. ut-/inngifter i.f.m. arr.
Saldo pr. 31.12.14

48565,97
36082,82786,64803,60
240,13661,39
89208,98
167673,97

167673,97
Beholdning pr. 01.01.15

kr. 89208,98

REGNSKAPSAMMENDRAG FOR HAVSPRUT 2014
Inngående balanse
01.01.14

kr 35223,37

Trykkerikostnader 4
nummer
Medlemsavg. 2014 (192
stk)
Annonseinntekter
Renteinntekter

Kr.54986,5
0
kr 9600,kr. 50250,kr
69,-

Omkostninger

8,-

Saldo pr. 31.12.14

Kr 40147,87
Kr. 95142,37

Kr. 95142,37
Bankbeholdning 01.01.15

kr 40147,87

Regnskapssammendrag for Foreldreklubben 2014
Saldo pr. 01.01.2014:
Salg kosekveld
Utgifter kosekveld
Speiderboka
Flatskjerm m/veggfeste
Renteinntekter
Vekslepenger

kr. 6017
Inntekter
kr. 11263

kr. 7341
kr. 2690
kr. 4790
kr.
9
kr. 700___________________
Kr. 11972

Saldo pr. 01.01.2015
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Utgifter

kr.

3168

kr. 14821

Regnskap og budsjett 1.Tananger sjøspeidergruppe
Budsjett Budsjett
Resultat 2014
2014
2015
Inntekter

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

Bevegelse
28 336,00
9 810,00
0,00
95 821,00
299,00

35 000,00
55 000,00
17 500,00
40 000,00
600,00

20 000,00
90 000,00

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

35 131,70
11 825,25
59 591,00
335 905,00
0,00
0,00
647,00

15 000,00
15 000,00
60 000,00
110 000,00
10 000,00
15 000,00
3 000,00

49 768,59

30 000,00

25 000,00
15 000,00
120 000,00
60 000,00
10 000,00
15 00000
1 000,00
30 000,00
10 000,00

120 Gruppens Weekend
121 Prosjekter
122 Årsfest
Sum inntekter

3 438,14
0,00
11 973,80
642 546,48

5 000,00
5000,00
10 000,00
426 100,00

10 000,00
442 300,00

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

9 081,50
6 633,76
-636,22
5 407,02
3 338,93
10 063,78
4 613,68
37 099,00
3 788,00

10 000,00
7 000,00
7 000,00
8 000,00
7 000,00
10 000,00
3 000,00
35 000,00
5 000,00

10 000,00
7 000,00
7 000,00
8 000,00
7 000,00
8 000,00
5 000,00
40 000,00
5 000,00

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

1 560,45
484,00
69 571,79
0,00
10 404,07
350,00

5 000,00
1000,00
45 000,00
4 000,00
10 000,00
25 000,00

5 000,00
1 000,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
220 000,00

220 Makrellen
221 Patruljebåter
222 Patruljebåter
223 2-kronen
224 Joller
225 Kanoer

-40 851,37
244 335,75
0,00
0,00
3 579,90
0,00

50 000,00
75 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0

80 000,00
40 000,00
25 000,00

10 000,00
300,00

5 000,00

12 000 ,00
1 000,00

226 Følgebåt
227 Motorsnekker
230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 St.Georgsdag
236 Armada / seilaser
239 Andre utgifter
240 Kjøp av utstyr
241 Kjøp av båter
242 andre innkjøp
243 Gebyr
244 Overføringer / tilbakeføringer
245 Speiderdrakt
Sum kostnader
Resultat

3 112,00
3 353,50

5 000,00
10 000,00

5 000,00
12 000,00

23 492,00
8 172,00
6 763,00
6 342,00
13 418,42
0,00
0,00
7 627,30

25 000,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
500,00
5 000,00
5 000,00

21 000,00
4 000,00
1 000,00
7 000,00
20 000,00
1 000,0
5 000,00
10 000,00

24 694,40
229 000,00
19 365,10
1 285,00
-18 575,00
-3 104,00
693 769,76
-51 223,28

25 000,00
120 000,00
10 000,00
1 500,00
0
5 000,00

20 000,00
50 000,00
15 000,00
1 500,00
0
5 000,00
691 500 ,00
249 200,00

426 100,00

Noter til Regnskapet 2014
Kto 113 sponsorer / legat:
I løpet av 2014 har vi mottatt støtte til innkjøp av ny motor til Makrellen fra 2 legat, på til sammen
250.000.- Vi har mottatt 25.000.- fra Sparebankstiftelsen og Frifond, i tillegg til en rekke bidrag fra
lokale firma.
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Kto 119 andre inntekter: Grasrotandel, MVA kompensasjon, høstmarked
Kto 212 Horvehytte: Gebyr byggetillatelse og materialer til gapahuk
Kto 220 Makrellen: Forsikringsoppgjør
Kto 221 Patruljebåter: Dette er en samlet konto for alle 5 patruljebåter. I løpet av 2014 har vi øket
beholdningen med 2 båter. Alle båter er oppgradert med sikkerhetsutstyr, nye motorer, vhf og
kartmaskiner.
Kto 241 Kjøp av båter: Motor Makrellen, Askeladden, - salg av 2-kronan
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Revisors beretning
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Saker til årsmøtet 2015
Sak A :
Forslagstiller: Lederpatruljen
Forslag til årsmøtet om å bevilge midler for å gå til innkjøp av
Nye utriggere med gangvei til flytebryggene
Dagens utriggere ble overtatt av båtforeningen, sammen med flytebryggene. De var i variabel stand
den gangen, og ble reparert for å gjøre nytten en stund. Nå har det gått flere år, og de modne for
utskifting. De er ikke lenger trygge for bruk av aktive speidere eller fortøyning av båtene for neste
vinter. Vedlagt følger en tegning som viser planen for utriggere og forlegning av alle våre fartøy.
Denne investeringen sikrer god og sikker adkomst for speiderne, til alle våre båter.
Lederpatruljen anbefaler forslaget, og budsjetterer med en samlet sum på 140.000.( i budsjettet er det i tillegg satt av 30.000.- til fullføring av strømsøyler )

Sak B :

Forslagstiller: Lederpatruljen
Forslag til årsmøtet om å bevilge midler til innkjøp av materiell til
Bygging av ny slipp til jollene
Dagens slipp med to stolper og delvis pukk/stein fungerer dårlig. Den er ikke sikker, og det
er vanskelig for speiderne å være med å bidra til slipping av jollene.
Lederpatruljen foreslår at vi bygger en bedre løsning, med slakkere vinkel og støpt dekke
mellom med sikker overflate. Det monteres ruller med sidestøtter for å kunne dra opp
jollene på en trygg og god måte. Arbeidet gjøres på dugnad !
Lederpatruljen anbefaler forslaget, og budsjetterer med en samlet sum på 50.000.Sak C:
Forslagstiller: Lederpatruljen
Innkjøp av 2 stk kanoer
P.g.a. økning i antall bevere/småspeidere, trenger gruppen 2 ekstra kanoer.
Lederpatruljen anbefaler forslaget til et budsjett på kr. 10.000,-

43

44

Valg 2014 1. Tananger Sjø
Verv
Gruppeleder
Gruppeassistent
Gruppeassistent
Kasserer
Havsprut
annonser/økonomi
Foreldreklubb
Foreldreklubb

Navn
Sigurd Mo
Lovise Mæland
Stian Magnussen
Kjetil Sola

Telefon
907 33 328
415 10 707
905 95 558
412 07 963

Periode
1 år igjen
1 år igjen
På valg 2 år
På valg 2 år
På valg 2 år

Janne Arnøy
Therese Engen
Bjørvik
Jan Erik Eriksen

958 88 508
932 20 836

På valg 2 år
På valg 1 år

901 70 734

På valg 2 år

Tomas Bergtun

913 36 763

På valg 2 år

909 98 418
975 29 921
934 62 553

På valg2 år
På valg 2 år
1 år igjen

Havsprut redaktør

Patrick Rooyakkers
Kjell Arild Horvei
Ole Andreas W.
Olsen
Huw Pagler
Henning S. Trosdahl
Sanna Osland
Sigurd Mo
Alf Kjetil Goa
Jan Erik Eriksen
Audun Kvinnesland
Elin Østbø Lunde
Nina Søndervik
Stian Magnussen
Lovise Mæland

952 19 938
958 84 135
991 28 852
907 33 328
918 92 603
901 70 734
918 92 866
400 38 505
475 23 881
905 23 881
415 10 707

Makrellen ansvarlig

Sigurd Mo

907 33 328

1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
På valg 2 år
1 år igjen
På valg 2 år
Reserve
Ledergruppen
utnevner
Ledergruppen
utnevner

Dugnadsansvarlig
seilbåter/joller
Dugnadsansvarlig
motorbåt/motorer
Påhengsmotorer
Speiderhus
Naust/brygger
Hytte
Materialforvalter
17. mai formann
Sertifikatutvalg
Revisor
Valgkomite
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