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1. Tananger Sjø
Satsingsområder 2018-2019
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder (2015-2024) som
rettesnor for all vår speidervirksomhet. Imidlertid vil gruppens og
enhetenes satsningsområder også være bestemt av enhetenes
sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.
Patruljen i samfunnet 2018
Dette er en nasjonal satsing gjennom 2018. Vi vil øke bevisstheten
rundt samfunnsengasjement som en viktig del av speidingen, og
utfordre oss til å bli synligere i samfunnet og bidra til å gjøre verden litt
bedre.
-

-

Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen hvert
2. år (Årstall partall).
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører
egne.
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom
kurs i gruppe, krets og forbund.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
Ønsker et stabilt antall medlemmer basert på utstyr og til antall
aktive ledere.
Arbeide for at speiderne fortsetter i / går over til neste enhet.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere gjennom
aktiviteter, positiv synlighet, forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og
nyttige i gruppen.
Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i
samarbeid med andre organisasjoner.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.

Årsrapport for 2017
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 43. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 20. februar 2017 med
16 frammøtte, derav 11 ledere og 5 rovere. Årsmøtet behandlet årsrapporter, regnskap,
planer for driften 2017-18, budsjett 2017 og valg av gruppeledelse og tillitsapparat for 2017.
Det var innmeldt en sak til årsmøtet: Det ble budsjettert kr. 50000 til opprustning av
speiderhus. Det har ikke blitt gjort noe på speiderhus, men Krabbekroken har måttet bruke
noe av budsjettet.
Status satsningsområder for 2017:
Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
- Mange turer for alle enheter både til sjøs og til lands og mange møter har vært lagt
utendørs. St. Georg i Ølbergskogen.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Skipperkurs og jollekurs i grupperegi. Learning by doing. Kurs i krets og
sjøspeiding.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Her er vi ikke gode nok – det er liten deltagelse av yngre medlemmer på f.eks.
årsmøter.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen hvert 2. år.
Ingen debatter, gruppen deltok i TV-aksjonen.
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Både småspeidere, stifinnere og vandrere bruker patruljesystemet og stifinnere
og vandrere har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Her er vi godt i gang nå.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører egne.
Har deltatt på NORD 2017 i Bodø med seilas både med Makrellen og Tananger.
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe, krets og
forbund.
Har vært flere ledere og speidere på kurs, men kunne blitt bedre.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Her scorer vi godt, men kan enda bli bedre.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Vi begynner å bli bedre.
Speiding når flere
Ønsker et stabilt antall medlemmer basert på utstyr og til antall aktive ledere.
Oppnådd.
Arbeide for at speiderne fortsetter i / går over til neste enhet.
Det har vært en del avgang i 2017, både i overgang og generelt.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere gjennom aktiviteter, positiv synlighet,
forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Vi kan bli bedre på markedsføring og ledermiljø – flere ledersamlinger.
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i gruppen.
Viktig punkt som vi må jobbe med.

Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med andre
organisasjoner.
Har ikke gjort noe bevisst her.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.
Har ikke gjort noe spesielt.
Året 2017 har igjen vært et aktivt 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. Gruppens leir gikk i år til landsleir i Bodø med 57 deltagere inkl.
stab. Makrellen og Tananger seilte i armada begge veier med speidere, rovere og ledere.
Etter leiren var det HH for 43 speidere fra 21st Aberdeen. Leiren var døgnvill og opplevdes
som veldig bra; men det var kaldt og vått.
Organisert dugnad pågår på båtene/naust hver mandag av vandrere/rovere/ledere.
Seilingen med patruljebåtene er intensivert blant vandrere og rovere i løpet av året
stifinnerne har fikk delta på helgetur. 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 på fartøyene.
Sertifisering av speidere/rovere/ledere har pågått hele året.
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 samarbeid. Det er viktig at speiderne får et så godt programtilbud
som mulig og at vi følger NSFs program med vektlegging på friluftsliv, vennskap, samfunn,
livskvalitet og kreativitet. I stifinnerne blir 7. klassingene en ressursgruppe som er med å
planlegge enhetens halvårsprogram. Peffer og asser i vandrer deltar også i planlegging.
Dette i tillegg til opplæring i båtbruk og sjøspeiderkrav til merker og sertifikater innen sjø.
Stifinnere og vandrere kan oppnå Speidersjefens topputmerkelse. 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 og kunne gå på kurs.
Det skal være kjekt, lærerikt og givende å være leder i gruppen vår.
Vi gikk også i år ut med tilbud at nye barn og unge kan søke om å begynne i speideren. Vi
fikk færre søkere enn før, vi brukte opp ventelistene. 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 244 medlemmer i gruppen. Et
høyt tall sett i forhold til dagens samfunn rundt oss og at vi ikke har ansatte.
Andre fokuseringsområder:
Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner og vandrer. I stifinner fungerer
7. klassingen som førerpatrulje – egne møter/turer med planlegging og medvirkning. Dette er
nå også innført i vandrernes førerpatrulje. Alle speidere over 12 år inviteres til gruppeting 2
ganger årlig.
Speiderne deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement (innsamlingsaksjon, TV-aksjon e.l.)
hvert 2. år.

Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter. WEB sidene
oppdateres og alle enheter skal bruke sidene.
Alle oppfordres å bruke www.1tanangersjo.no for info.
Ledersituasjonen
Beverne: Vi har to beverkolonier med 6 ledere
Småspeiderne: 2 flokker med totalt 9 ledere
Stifinnerne: Totalt 11 ledere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 11 ledere – + 1 rover fordelt på 2 tropper
Rovere: 1 leder
Noen ledere/rovere har hatt verv i 2 enheter
Noen ledere har sluttet, men det er flere ledere som har startet i løpet av året, så totalt er
antallet omtrent det samme som i 2016.
Forbundet ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Her har vi noen rovere som er
med som ledere. 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. De fleste ledere deltar i inntektsbringende og aktivitetsprosjektgrupper.
Lederpatrulje og gruppeting
Styret har etter årsmøtet bestått av Sigurd Mo, Sissel Skoge (1. halvår), Stian Magnussen,
Tuula Skarstein/Massiel Helgå (1. halvår), Vetle Eide (1. halvår), Mona Sletten, Lars Aabø,
Åsmund Sælevik (1. halvår), Stian Solbakken (2. halvår), Linda Holt Mo (2. halvår), Øyvind
Håland, Terje Hetland (2. halvår) og Lovise Mæland.
Lederpatruljen skal bestå av gruppeleder, assistenter, fartøyansvarlig samt representanter
for alle enheter. Ett styremedlem kan inneha flere funksjoner. Gruppestyret har hatt 6
ordinære møter i tillegg til diverse telefon og elektroniske kontakter.
Det ble ikke avholdt noen ordinære gruppeting eller grøtfest (for få påmeldte). Ledere var
også invitert til uformell samling på Hummeren. NSF’s minimum krav følges. Enhetene har i
tillegg hatt egne planleggingsmøter.
Lederpatruljen er ansvarlig for gruppens daglige drift og legger fram saker som skal
behandles i gruppeting og årsmøte, som er vårt øverste organ. De fleste saker samt
hastesaker, avgjøres i lederpatruljen. Alle referat sendes til samtlige ledere. 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.
Det ble også I vår 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. En enorm dugnad er gjennomført på Makrellen.
En ny dugnadsprosedyre innføres fra 2018.
Medlemmer
Pr. 31.12.17 var det 244 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.
Nye bevere og småspeidere ble opptatt på årsfesten i november. Kontingenten for 2017 var
kr. 945,-/år. I dette ligger kr. 470,- i forbundskontingent, kr. 235.- i kretskontingent og kr.
100,- 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.
Båtmateriell
Gruppen har gitt bort de 4 kanoene (gule) samt hengeren da vi ryddet ut i garasjen. I tillegg
har gruppen 8 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 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.
Lille Los m/påhengsmotor tilhører Tananger Næringsforening. Kondemnert.
Askeladd. Vi har kjøpt 4 stk Askeladd og motorer til disse. En av disse er under reparasjon.
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.
Ny motor og girkasse er montert. Omfattende reparasjoner 1. halvår 2017.
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. 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.
Bygninger
Horve. Det har i 2017 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.
Rovere/vandrere har bygget en stor ny gapahuk på tomta. Hytta har blitt lite brukt i 2017.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. Man kjører ikke opp til
gården uten å avtale med Hatleskog og kun når det er for mye å bære. 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.

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 er revet og kommunen har gitt oss 2 store containere som vi lagrer utstyr i.
Nilsenhuset/Krabbekroken. Vi flyttet ut 05.11.17 etter pålegg fra kommunen og har fått
Krabbekroken i Havnealleen som erstatning. Dette er et nyere bygg, men det må utføres en
del vedlikehold fra kommunen og også fra gruppen. Det er malt og blitt gjort en del og det er
blitt virkelig pent. Vandrerforeldre 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 vært utført ryddedugnad i 2017 på hus/loft/container.. Container for
leirutstyr mm står på gamle Danielsen-tomta. Det er laget liste over hvor utstyr befinner seg.
Det er viktig at ting blir lagt på riktig plass etter bruk. Det arbeides fortsatt opp mot
kommunen med planer for å få til en egnet adkomst til huset. Nye vinduer til vestveggen står
i container.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Telt/lavvoer med rifter skal repareres eller kastes.. Vi
har ca. 4 patrulje hustelt, og 18 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. Vi har fått tildelt midler til å kjøpe telt til
småspeidere/bevere.
Vi kjøpte inn 10 nye storm-kjøkken med gass til landsleiren. Disse står på loftet.
Det ble også kjøpt inn nye aluminiums patuljekasser til leiren. Står i container.
Vi kjøpte også nye presenninger til leiren. I container.
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.
Det er en egen førstehjelpveske som kun skal benyttes på tur. Etterfylles etter turen.
Når utstyr tas ut fra sitt sted, skal det settes tilbake igjen umiddelbart. Det er derfor en fordel
at den som tar utstyr ut, også setter det tilbake. Spesielt er dette viktig med våte telt/tørking.
Gruppen eier en boogie-skaptilhenger. Nøkkel i skap på speiderhuset. Kan lånes av ledere
etter avtale/liste.

ARRANGEMENT
Gruppearrangement
09.02 Skøytedag ble avholdt på Jærhagen med god deltagelse og vellykket arrangement.
Ingen vandrere deltok.
17.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse. Flotte utkledninger. Premiering for
mange gode innslag.
20.02 Årsmøte i gruppen

18.03 Basar med tradisjonelt standard. Middagsservice til 12 personer og mange andre
gevinster sponset av foreldre. Fikk ikke noen bedrift til å sponse. Forsøkte med vipps
og terminal (fra Per Ove). God oppslutning og inntjening og været var bra. Sveinung
Jørgensen ble vinner av hovedgevinst. Trekning til kl. 1600 uten at dette innvirket på
salget.
09.-11.06 Gruppens Weekend på Vier ble en stor suksess med godt vær, Stor stemning for
liten og stor. Det var leirbål og masse aktiviteter. 75 speidere var samlet denne
helgen – liten deltagelse av bevere. Makrellen og patruljebåter med rovere/vandrere
gikk til Vier, et par båter måtte hentes senere p.g.a. mangel på skipper/mannskap..
20.10 Kosekveld m/ marked på speiderhuset med innsamling til TV-aksjonen Unicef. Dårlig
oppslutning, primært bevere og småspeidere, noen stifinnere og ingen vandrere.
12.11 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, 15,
20 og 35 års speidertid. Det var god stemning og bra med speidere, søsken og
foreldre, men veldig kaldt (byggeprosjekt) og en del bråk fra rom ved kjøkken..
Svømming har vi hatt i Tananger svømmehall fra januar til april. Etter sommerferien var det
stengt p.g.a. renovering.
Det har vært arrangert 6 kosekvelder for bevere/småspeidere/stifinnere inkl. karneval og
markedl.
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
Ingen speideraksjon i 2017.
20.04 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 med 4, 5 og 6. plass og i
speiderkonkurransen kom stifinnerne «7-klasse jentene» på 2. plass og var mest
fornøyde med å slå vandrerne. Vandrerne kom på 4. .Dette er et samarbeidsprosjekt
med 1. Sola og KFUM/K i Sørabygda og Sola.
17.05 Lav deltagelse (under 20) ved flaggheis ved Jentene på Flatholmen. Alle som møter,
får et merke. Været var bra. Stifinnere (Lars Magnus, Julianna, Emma, Katrina og
Trond Gullik) heiste flaggene. Gruppen hadde flaggborg sammen med Havørn 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. Godt salg
10.06 Tanangerdagen. Kolliderte med GW og bare Lovise, sammen med vandrerforeldre
var på stand. Fint vær. Ta Sjansen. Salg av pølser, hamburgere, bakte poteter, kaffe,
brus og lapper. Bjørn Helge Olsnes, Idar Bø og Anne F. Mæland hjalp til i tillegg. Det
ble en travel dag.
18.06-01.07 Tokt til Bodø i armada med Tananger og Makrellen med 23 deltagere. Det ble
en flott opplevelse.
01.-08.07
Landsleir NORD 2017 i Bodø med totalt 56 deltagere i leir og stab. De som
ikke seilte, reiste med fly og noen privat.
08.-13.07
21st Aberdeen med 46 speidere var på besøk i Tananger og bodde i HH og
speiderhus.
08.-20.07
Tokt Bodø til Tananger i samseilas med 10 deltagere
Sept/okt
Høstutlodningen gikk av stabelen fra sept.-oktober. Vetle Håland toppet
salgslisten med ny rekord med 79 loddbøker. Det var mange gevinster (selv om vi
merker innstramming i industrien). Mye ble avlevert på årsfesten, resten etter intens
ringerunder av Lovise. Ny rekord også i inntekter.

03.12 Fakkeltog. Flott vær og flere +grader. Våre speidere gjennomførte omtrent hele
lysmessen sammen med prest og var fantastiske ambassadører. God oppslutning fra
speiderne.
Arrangement i Vesterlen krets regi
Kretsbannerkonkurranse. Gruppen deltok ikke på KBK i år. Lovise var med i staben.
Foregikk i Melshei. Kretsen har arrangert møter, kurs og samlinger for både ledere, rovere
og speidere. Vi forsøker å være tilstede, men det har vært mindre deltagelse i år..
Havsprut
40 år siden bladet ble utgitt i oktober 1977.
Bladet er fremdeles så flott og populært at det er ingen planer om å slutte. Når også
økonomien er stabil, 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. 100,-/år. Blir trykket i 225/250 eks. Fra
og med 2013 har vi hatt moms-fritak for bladet noe som hjelper på økonomien.. Redaktør er
også distributør.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Charles Lowe var på besøk sammen med noen andre i april.
46 speidere og ledere var med på NORD 2017. Etter leiren bodde de i HH og på
speiderhusene. Vi arrangerte tur til Stavanger og Sjøfartsmuseet og Oljemuseet samt
shopping, tur til Kongeparken i et utrolig regnvær, seiling med mye vind og en flott barbeque
onsdag kveld før de dro hjem ettermiddag 13. juli. Det er god kontakt mellom Charles Lowe
og oss og vi har i år feiret 40 års jubileum for vår twinned groups..
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på over kr.100.000 for
medlem-aktivitetstilskudd, utstyr, vedlikehold av utstyr og kurs. Imidlertid sliter vi med
kontakten når det gjelder påbygg av speiderhuset. Det har nå gått 4 ½ år siden de stengte
inngangen. Kalle Eide er valgt å være vår representant opp mot kommunen når det gjelder
speiderhus og Krabbekroken. I forbindelse med riving av bussgarasje, har de stilt 2 store
containere til vår disposisjon.
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/annonser Havsprut. Vi har i år mottatt støtte fra næringsliv,
Sparebankstiftelsen, Conoco Phillips 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: Daniel Husebø, Bo Høie, Mathias Primo Imeland, Rafaels Kozlova, Lukas
Langvand, Erik Engen Bjørvik, Arve David Caycedo, Lillian Hatløy, Adrian Jørgensen, Celine
Rott-Aakre, Celina Harestad Solvang, Sveinung Jørgensen, Kjetil Husebø og Eirik
Henjesand.
10 år: Stian Magnussen, Mathias Hatlestad, Martine E. Olsen
15 år: Svein Magne Risa
20 år: Kjell Agnar Dragvik, Øyvind Grassdal
35 år: Eirik Vatne
Følgende stifinnere oppnådde Speidersjefens topputmerkelse: Sava Nosova, Even Vatne,
Regine Hatlestad, Nora Hesthamar, Marie Dyrstad.
Følgende vandrere klarte kravene: Martine E. Olsen, Bjørnar Mygland og Eirik Forthun.
30 fordypningsmerker: Lene Sletten, Morten Horvei, Hedda Vatne, Markus Langvand..

Båtsertifikater
Årsmøtet velger 3 personer til sertifikatutvalget som har ansvar for utstedelse av sertifikat for
patruljebåter og større fartøy.
Enhetsleder utsteder sertifikat for joller i henhold til våre krav til sertifikater.
Det er krav for den enkelte speider/leder for å kunne føre det enkelte fartøy, bestående av
merker/teori og praksis, som leder frem til sertifikatet. Det er en klar progresjon i
opplæringen. Driftsmodell for Makrellen er inkludert i disse kravene.
Oversikt over skippere blant gruppens medlemmer:
s/s Makrellen: Eirik Vatne, Sigurd Mo, Alf Ketil Goa, Jan Erik Eriksen, Kjell Agnar Dragvik,
Terje S.Hetland (liten kystfart), Vetle Eide (liten kystfart), Erik S. Hetland (beskyttet farvann,
dagsseilas).
Patruljebåter: Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Svein Magne Risa, Stian Magnussen,
Tony Mitchell, Vetle Eide, Frode Skarstein, Morten Wiig Bjorland, Ole Sletten, Erik Sunde
Hetland, Kjetil Husebø, Terje S. Hetland, Åsmund Sælevik, Linda Holt Paulsen. - Bjørnar
Mygland, Eirik Forthun, Stine Rooyakkers, Stine Lill Ringen (VHF?)
s/s Havbraatt:
Eirik Vatne, Sigurd Mo, Kjell Agnar Dragvik, Terje Sunde Hetland, Vetle Eide
Utleieretningslinjer og -priser av gruppens båtmateriell
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/Krabbekrok
lånes kun ut til våre medlemmer, til alkoholfrie familiearrangementer. (fødselsdager, konfirmasjoner, og lignende)
Horve hytta/gapahuk 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!)
Tilhenger
Lånes ut til medlemmer med relevant sertifikat. Utlån noteres
på liste.
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 eller –ass organiserer oversikt over utlån / utleie.

Tilleggsverv
Bjørnar Mygland, Siri Linn Helle, Eirik Forthun, Mathias Olsen Hatlestad, Morten Matland
Horvei, Stine Helle Rooyakkers, Christian Skoge, Lene Sletten, Caroline Lund Smørdal, Leif
Magne Haga, Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Stine Lill Ringen, Ole Sletten, Camilla
Skoge fungerer som Operative i RBG.
Lovise Mæland:
Kursleder Vesterlen krets
Sissel Skoge:
Veileder Vesterlen krets
Kurs/seminarer
Kontaktseminar:
Praktisk friluftsliv:
Peffkurs II:
Livredning:
Speidermetoden:
Brekurs:
Sjøpeff:
Internt sikkerhetskurs:

Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen, Terje Hetland, Linda Holt Mo,
Anders Haaland.
Lars Mygland
Lene Sletten, Martine O. Egelandsdal, Eirik Forthun, Bjørnar
Mygland, Mathias Hatlestad, Malin Langeteig, Ivar Engelsvoll,
Morten Horvei, Thomas Ringen, Lene Myklebust
Sigurd Mo, Stian Magnussen, Kristian Johansson, Sveinung
Jørgensen, Terje Langvand, Kalle Eide, Signy Eide, Audun
Haver, Erik S. Hetland, Vetle Eide
Anders Haaland
Lasse Sletten, Thomas Ringen
Lasse Sletten, Markus Langvand, Marius Søndervik, Thomas
Ringen, Jonas Riska, Jonny Wara, Ivar Engelsvoll, Einar
Vormedal, Sondre Eide, Jonas Rott
Mike Smith, Anne Klovning, Camilla Egelandsdal, Marie
Herigstad, JasonO’Neilll, Karl Todnem, Audun Haver, Elin
Lunde, Wiggo Holm

Medlemsoversikt 2007-2017
Gruppe
Rovere
Vandrere
Stifinner
Småspeid.
Bevere
Totalt

2007
1
13
68
*
65
33
180

2008
3
14
28
63
51
26
185

2009
4
18
20
50
47
36
175

2010
0
19
23
51
48
46
187

2011
4**
18
35
52
52
32
193

2012
4**
15
33
53
52
54
211

2013
5**
24
20
60
75
48
232

2014
6**
30
29
58
63
55
241

2015
8
28
36
67
55
53
247

2016
5
22
43
72
51
45
238

(* = antallet er inkl. i sum vandrere )
** Sigurd Mo, Kjell Agnar Dragvik, Sigmund Skoge, Kari Holt Storstrand
Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer og er registrert i den enheten de
var/skulle ha vært.
Ledere innrapporteres under sine respektive enheter.
Tananger, 31.12.17
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo
Gruppeleder

2017
4**
35
46
65
57
37
244

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.17
Gruppeleder

Sigurd Mo

Roverleder (tr.ass.tir)

Terje Sunde Hetland

Troppsleder ons.(van)

Linda Holt Mo

Troppsass. (van)

Stian Magnussen

Troppsass. (van)

Tony Mitchell

Troppsass. (van)

Alexey Pivovarsky

Troppsleder tors. (van)

Mona Sletten

Troppsass. (van) (rover)

Ole Sletten

Troppsass. (van)

Jan Erik Eriksen

Troppsass. (van)

Anne Klovning

Troppsleder (sti) (gr.ass)

Lovise Mæland

Troppsass. (sti)

Elin Østbø Lunde

Troppsass. (sti)

Massiel Helgå

Troppsass. (sti)

Per Ove Haukland

Troppsass. (sti)

Kjetil Husebø

Troppsass (sti)

Alf Ketil Goa

Troppsass (sti)

Terje Langvand

Troppsass (sti)

Tuula Skarstein

Troppsass (sti)

Lars Erik Berntzen

Troppsass (sti)

Rolf Espen Landor Larsen

Troppsass (sti)

Bård Owe Bakken

Flokkleder (1)

Lars Mygland

Flokkass. (1)

Sveinung H. Jørgensen

Flokkass. (1)

Mike Smith

Flokkass. (1)

Kristian Johansson

Flokkleder (2)

Stian Solbakken

Flokkass. (2)

Åsmund Sælevik

Flokkass. (2)

Knut Nordbø

Flokkass. (2)

Kristine Hellestø Tjørhom

Flokkass. (2)

Linn Andersen

Flokkass. (2)

Lene Myklebust

Beverleder (1)

Lars Aabø

Beverass (1)

Christian Gryte

Beverass (1)

Even Braut Olaussen

Beverass (1)

Marie Herigstad

Beverleder (2)

Øyvind Håland

Leder *

Kjell Agnar Dragvik

Leder *

Sigmund Skoge

*) Betaler privat medlemskap

Årsrapport 1. Bever 2017
Ledere: Marie Lie, Christian Gryte, Even Olaussen og Lars Aabø

I vår koloni er vi sytten bevere, hvorav seks er på andre året, og skal begynne i
småspeideren til høsten.
Stort sett er vi fulltallige på hver samling. Vi deler oss sjeldent i familier, og prøver så
langt det lar seg gjøre å være en stykk samlet koloni i aktivitetene.
Vi er dypt inni samtlige programmerker, og har samtlige har nå fullført følgende
merke før de siste la hånden på flagget i høst:
Jeg er beredt
Hvert år har beverkolonien et fokus på et tema som spiller sammen med naturen.
Årets fokusområde har vært samvirket «mat og natur». Fokusområdet neste år blir
samspillet mellom «moderne elektronisk utstyr og natur».
Til våren skal vi fortsette svært likt som vi har gjort på høsten. Ser dere oss ikke på
vannet etter påske, er det kun fordi de flotte damene på TV sier at det blåser for mye.
Mesteparten av tiden i høst har vi tilbrakt på vannet i kanoer. Vi har også
vært i vannet. Når gradestokken gikk godt under forsvarlig trakk vi oppover langs
Risnes, og innover i Storevardenskogen. De siste par kveldene trakk vi inn i
Speiderhuset.
Vi er alltid mange voksne på møtene. Vi har vært to-tre ledere på hver samling. Vi er
derfor prisgitte foreldre som gjerne stiller opp - noen flere på solrike sommerdager,
enn disse siste mørke vinterdagene. Vi er veldig takknemlige for dere som stiller opp!
Vi har stor fokus på utvikling i kolonien. For oss ledere er det svært tydelig i denne
aldersgruppen, ettersom resultatet kommer så kjapt etter ilagt innsats og investering.
Det å utvikle seg som speider i 1. Tananger Sjø handler om å modne seg som
menneske, samtidig som man å sette pris på gleden av å være barnslig nysgjerrig og
leken.
Loggre-teoremet har ikke vært et fokusområde i år, ettersom vi har vært bakpå på
antall ledere.
Lars Aabø
Enhetsleder 1. koloni

Vi har vært 18 bevere dette halvåret. Frammøtet har vært veldig bra. Møtene har foregått
i barnehagen, på speiderhus og ved/på sjøen.
Ledere: Ole A. Peck, Elisabeth Husebø, Kristian Johansson, Øyvind Håland
Merker vi har tatt:
Vi har hatt mange kjekke og innholdsrike møter. Speiderne våre har mottat progammerket:
“Friluftsliv”
"Samfunnsengasjement"
"Livskvalitet»
"utfordringen"

Turer og arrangementer:
I April deltok vi på St. Georgs dag. Her manglet vi kun 1 bever fra å være fulltallige.
Mange mestret nye ting og fikk bruk for kunnskaper som har blitt tilegnet det siste året,
både kunnskap og praktisk.
13.-14. Mai hadde vi tur til Horvehytten. Vi hadde 11 deltakende barn og 8 voksne.
1 liten kuttskade i en bever hånd, utover dette ingen uhell eller skader.
Ole Andreas Peck

Halvårsrapport 2. beverkoloni 2. halvår 2017
Leder: Øyvind Håland – Enhetsleder, Audun Haver
Det har vært 7 bevere.

Vi har tatt friluftslivmerket samt vennskapsmerket.
Vi har hatt møter på Hestholmen der vi har grillet pølser og kost oss samt vært I
barnehagen; ett på møter der vi bla har hatt undervisning om knivbruk og vært på
leting etter fuglekasser som vi satt ut våren 2017.
Vi har hatt et par møter på speiderhuset der vi bla hadde litt om det å gå I andres sko
dvs f,eks to og to skulle passere en hindrløype med bind for øynene. Vi har hat møter
der vi har prøvd å lære fra oss litt om knuter bla 8 tallsknuten.

Er en grei gjeng utfordringen er 2 engelske gutter som ikke vil snakke norsk men det
går seg til på et vis det også .så lærer de andre seg litt engelsk tenker jeg.
Øyvind Håland, beverleder

Halvårsrapport 1. flokk 1. halvår 2017
Ved nytt år besto småspeidergruppa av 21 småspeidere og 5 ledere. Vi hadde godt
frammøte på alle møtene. Vi arrangerte skitur til Solheimsdalen, sammen med 2. Flokk. Vi
dro også på tur til Rott i mai.
1 flokk stilte mannsterke til St. Georgsdag og sikret 1. Tananger sjø 4. plass i
småspeiderklassen.
To av speiderne sluttet denne våren, og en tok seg en pause. Vi fikk inn 4 nye småspeidere,
hvor av en har sluttet, to fortsetter og den tredje blir aspirant. Alle de som startet ble tatt opp
som småspeidere av Lovise.
I våren har vi jobbet med merkene «Kreativitet” og «Friluft» for småspeidere. Vi har holdt de
fleste møtene ute.
Ved slutten av speideråret var det 13 småspeidere som ble stifinneraspiranter, og alle ledere
følger dem opp. Det blir da ingen ledere igjen i 1. Flokk, og nye ledere trenges.
Øvrige ledere har vært: Tuula Skarstein, Rolf Espen Landor Larsen, Lars Erik Berntzen,
Morten Wiig Bjorland og Bård Owe Bakken.
Massiel B Helgå

Halvårsrapport, 1. flokk 2. halvår 2017
Enhet: 1. Flokk (tirsdager 17:30 - 19:00)
Enhetsleder: Lars Anton Mygland
Lederassistenter: Kristian Johansson, Mike Smith, Sveinung Jørgensen
Oppmøte
Vi har nå 20 småspeidere i vår flokk og godt oppmøte. Gjennomsnittsantall speidere på møtene
er litt over 12. Vi har 4 ledere og i de fleste møtene har det vært 2-3 ledere tilstede, men vi har
vært nede 1 leder. Heldigvis har vi god støtte fra foreldre slik at det normalt er 3-4 ekstra og kan
avholde møtene.
Program
Hovedaktiviteten for våren har vært Frilufts-programmerket, ro- og seilsertifikat, tur til Melshei.
Turen har vært organisert av oss selv iflokk 1.
Antall
Vi har et bra oppmøte av både speidere og ledere. Noen av våre småspeidere fra våren rykket
opp til stifinnere i august og vi fikk 12 nye småspeider i gruppen vår: 1 flyttet til oss 2. flokk. Vi er
per avsluttet sesong 20 speidere og 4 ledere og en forelder som kan la seg overtale.

Sluttet
Ingen har sluttet hos oss i løpet av sesongen.
Program
Hovedaktiviteten for høsten har vært båtsesong og programmerkene ”Livskvalitet” og ”Friluftsliv”.
Møter
Sesongen startet med båtsesong. De fleste møtene fikk vi brukt kanoer, robåter og seiljoller. I
tillegg har vi fisket fra brygga og lært om livet i fjæra ved å studere fangsten. Alle speidere har
hatt klar progresjon i forhold til sin egen nivå, enten det gjelder kanopadling, roing eller seiling.
Alle har vært med å rigge jollene og fått tilbud om å seile enten i lag med ledere, i par uten leder
eller alene. Vi ser frem til vårens båtsesong og skal jobbe mot videre med ro- og jollesertifikater
for de som ikke allerede har blitt signert ut. Flere foreldre har vært med og hjulpet med båtmøtene
og det setter vi stor pris på.
Jeg er beredt”-merket jobber vi videre med også til våren 2018. Vi har gjennomført mange
oppgaver til følgende mål når det gjelder livskvalitet-merket:
F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider.
F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering, fordypningsmerke kart og kompass.
F-3 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer.
F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
Fordypningsmerket kart og kompass.
F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild. Forberedelse til Primitiv
mat
F-6 Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
F-7 Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø og utforsking av kjente eller nye områder.
F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.
F-9 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte fremkomstmidler.
F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging. Pakke sekk.
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
Fordypningsmerke Førstehjelp.
F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
Fordypningsmerke Førstehjelp.
F-13 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen bruk og vedlikehold av turutstyr.

Sesongen ble avsluttet med juleavslutning med litt realistisk førstehjelp ved påkjørsel. Speidere
gikk en lage muffens i appelsin på bålet på Risnes, samt pynte appelsiner med nelikspikre. Vi
koste oss ved bål med muffens og pepperkaker.
Møtene har for det meste vært ute: ved naustet, ved Risnes eller ved Havnealleen barnehage sin
uteområde, men også et par ganger på speiderhuset.
Turer
Sesongens eneste tur ble gjennomført 18.-19. November til speiderhytta på Melshei. Vi valgte å
ha vår første tur med kun vår flokk, slik at vi kunne bli bedre kjent med hverandre. 18 speidere og
4 ledere var med, hvor av 15 speidere, 4 ledere og 5 foreldre. Veldig gode støtte fra foreldre. På
turen fikk speidere blant annet lage bål, hugge ved og gjennomførte bål og hinderløypemerke.
Leirbålet var en utrolig kjekk opplevelse med masse god underholdning.

Annet
I tillegg til vanlige møter, har det vært:
Årsfest, hvor våre nye småspeidere ble tatt opp og vi hadde en opptreden om forskjellige båltyper.
Marked for innsamling av penger til TV aksjonen sin arbeid for å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og
konflikt, hvor våre småspeidere solgte selvbakte muffinser og hadde en gjettekonkurranse om
antall klinkekuler i et glass, pilkasting med mer.
Fakkeltog og speidergudstjeneste, der småspeidere deltok med bevere i prosesjon inn i kirken og
lesning av tekster under gudstjenesten.
Lars Anton Mygland
Flokkleder

Halvårsrapport 2. flokk 1. halvår 2017
Ledere: Åsmund Sælevik (enhetsleder), Stian Solbakken, Knut Nordbø, Kristine Hellestø.
Antall speidere: 20
Speiderne har vært på skitur til Sirdal (Solheimsdalen), tur til Rott og Gruppens weekend på
Vier.
De har deltatt på kosekvelder, karneval, skøytedag, 17. mai og andre arrangement i
gruppen.
Frammøtet har vært veldig bra.
Åsmund Sælevik, flokkleder

Halvårsrapport 2. flokk 2. halvår 2017
Ledere: Stian Solbakken (enhetsleder), Åsmund Sælevik, Knut Nordbø, Kristine Hellestø
Tjørhom, Linn Andersen, Lene Myklebust
Speidere: 20 ved årsslutt. En speider sluttet i løpet av høsten. En overført til 1. flokk etter
eget ønske.

Generell status: Velfungerende enhet som er stabil både når det gjelder ledere og speidere.
Både speidere og ledere ser ut til å trives godt. Generelt godt oppmøte på møter. Noe høyt
frafall på de aller siste møtene før jul og på dager med dårlig vær.
Program høsten 2017: Hovedaktiviteter har vært ro/seiling frem til høstferien (roseilesertifikat), friluftsliv programmerket, «jeg er beredt» og utfordringen. Flere
fordypningsmerker er flettet inn i programmet i løpet av høsten. Enheten fokuserer på å være
ute mest mulig.
Turer:
-Høstur til Gaudland (Stavanger turisforening) 21-22 oktober. 18 speidere.
-Tur til vitenfabrikken (Sandnes). 13 speidere.
Stian Solbakken, flokkleder

Årsrapport stifinnere 1. halvår 2017
Vi startet speideråret med 53 speidere; 2 sluttet tidlig (Tonje og Eivind) og vi fikk en ny (Ida
Marie) fra Sola KM..
Speiderne har hatt mulighet å gå på møte onsdag 1830-2000 eller torsdag 1830-2000. Vi har
hatt samme program begge dagene.
Onsdag hadde vi følgende patruljer:
Patrulje 1: Peff: Celina Harestad Solvang
Patrulje 2: Peff: Sondre Helgeland
Patrulje 3: Peff: Sondre Stornes
Patrulje 4: Peff: Evgeny Nikolskaya

Ass: Lillian Hatløy
Ass: Filip B. Sætre
Ass: Bo Høie
Ass: Lars Magnus Mygland

Torsdag:
Patrulje 1: Peff. Nora A. Hesthamar
Patrulje 2: Peff. Regine Hatlestad
Patrulje 3: Peff. Lindsay Nordhagen
Patrulje 4: Peff. Hanna Grande Rott

Ass: Erik Engen Bjørvik
Ass: Emma Klovning Aarre
Ass: Marie Rott Dyrstad
Ass: Aurora Jøssang Paulsen

Ledere har vært: Elin Østbø Lunde, Massiel Helgå, Per Ove Haukland, Eirik Vatne, Anders
Haaland, Kjetil Husebø, Anne Klovning, Lars Mygland, Alexey Pivovarsky, Alf Ketil Goa,
Janette Dørum, Terje Langvand, Rune Rott, Sveinung Jørgensen, Lovise Mæland
Vi har hatt følgende turer:
Skitur til Turistforeningens hyttte på Ådneram. Bra vær med skare lørdag, søndag snødde
det veldig. Mange lå ute og det var en kjempe-helg. Langt å kjøre, men gode filmer og god
buss. Supert anlegg, men det er dyrt i Sirdalen..
Stifinnerne valgte bort kretsbannerkonk. også i år.
Haik – nesten alle var med på haik med forskjellige ruter. 7. klasse gutter ble satt av på
Rennesøy, 6. klasse på Mosterøy og 5. klasse på Åmøy. 7. klasse jenter var i Melshei. Ble
litt regn, men alle klarte seg bra. Vi hadde raier med som de bygget gapahuk med.
Båttur med patruljebåter og Flatholmen første helg i mai. Fint og kaldt vær. Overnattet på
Kvitsøy og Randøy (flåttøy – mye flått) – de fleste lå i gapahuk, hengekøyer, på dekk osv.
På Gruppens Weekend på Vier var det 30 stifinnere med. Veldig bra og de oppførte seg flott
og deltok på alle aktivitetene. Til leirbålet lørdag var det utdeling av Speidersjefens
topputmerkelse til Even Vatne, Sava Nosova, Regine Hatlestad, Marie R. Dyrstad og Nora
A. Hesthamar. 7. klassingene ble tatt opp som vandrere i ei passe spennende løype. Leir til

Nord 2017 i Bodø med 15 stifinnere, noen av dem hadde også skotter på Home hospitality
og deltok på aktivitetene i besøks-uka. Leiren gikk fra 1.-8. juli med HH til 13. juli.
I tillegg har speiderne fått tilbud om svømming mandager sammen med de andre, og en
egen svømmedag for å ta punkt på Livredning og Lettmatros pluss konkurranser, Karneval,
skøytedag, alle over 12 ble invitert til årsmøtet i gruppe og krets (ingen møtte), St.
Georgsdag på Ølberg der 7. kl. jenter ble nr. 2.. Vi har vært på Vitenfabrikken, på Sølvberget
på kunstutstilling og vi har hatt kokkekamp på Storevarden skole – veldig bra! Vi har fokusert
på programmerker og orientering og var en kveld i Sørmarka for å teste O-kunnskapene. 7.
klassingene har fått trening med Askeladdene, men de syns det er plagsomt å måtte øse den
hver gang. Det pluss rigging tar så lang tid, at over halve møtet går til dette. De andre øver
seg med A-joller. Det ble kano-regatta før ferien for onsdag-troppen; på torsdagen regnet det
for mye
Det har vært et aktivt og spennende år med veldig mange positive speidere, men også noen
som har rom for forbedring.
Speiderne skal, gjennom sin tid i stifinner, gjennomføre jungmann, lettmatros og
påhengsmotor-merkene. Alle unntatt en av 7. klassingene klarte å gjennomføre dette før
ferien. I tillegg tok vi merket Klargjøring av motorer.
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. Mange kjekke speidere som vi kommer til å savne veldig.
Lovise Mæland
Troppsleder

Årsrapport stifinner-aspiranter 2017
Vi startet sesongen med 16 speidere, derav noen helt nye Ledere har vært: Lovise Mæland,
Tuula Skarstein, Massiel Helgå, Lars Erik Berntzen, Bård Owe Bakken og Anders Haalandt.
Speiderne har hatt anledning og blitt pushet til å gjennomføre jungmannsmerket. Et par
speiderne har fremdeles noe igjen. Etter høstferien har vi fokusert på Jeg-er-beredt for
stifinnerne. Nesten alle har nå klart kravene som blir gjennomgått på møter/turer. Vi hadde et
oppsamlings-heat-tilbud med en «light» versjon av kravene, noen har kvalifiserte foreldre
som har gått gjennom og tilbakerapportert når de var ferdige. Ellers har vi sydd bestikkposer
og vi har øvet på speiderlov , jobbet med knuter, øvet litt på kart og kompass og surringer.
Aspirantturen gikk i år til Melshei der de fleste lå ute i gapahuk og vi hadde en fantastisk tur.
Speiderne har hatt 2 turer.
Første tur (aspirantturen) gikk til Melshei der de fleste 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, pionere og lage fettfeller. Ei kjekk hinderløype
ble flittig brukt. Alle klarte livlinemerket, spesielt da vi tok fram ei bedre livline. Alt gikk med liv
og lyst. Noen var bare med på deler av helgen p.g.a. andre aktiviteter.
Vi har også vært på fisketur med Makrellen og fikk makrell i massevis.
Juleturen gikk i år til Vier med 14 aspirantene sammen med stifinnerne, der de ble opptatt og
fikk speiderbok og grønn enhetsmarkering til skjerfet. Været var surt, så det ble ikke så
mange som lå i l hengekøye eller åpen himmel. Alle tok drama- og bål-merket. Det var
hinderløype for aspirantene før en seriøs opptagelse. Før jul dro alle til Stavanger Bowling
og hadde det kjempekjekt, nesten alle i speiderdrakt.

Aspirantene deltar ivrig på alle aktiviteter som svømming, kosekvelder og årsfest og hadde
innslag på festen med opptrinn om Jeg vil male dagen blå, osv. De var også veldig flinke å
selge lodd til høstutlodningen. 1. søndag i advent, var det 5 speidere som leste tekstene,
Siste møte før jul hadde vi samling på speiderhuset med grøt m/mandel og gode, gamle
leker der vi beklaget at det nå var slutt på aspiranttiden.
Lovise Mæland
Troppsleder

Årsrapport stifinner 2. halvår 2017
Vi har i høst hatt 32 stifinnere. 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 3 patrulje hver onsdag og 2
patruljer torsdag
Onsdag peff/ass:
Bo Høie – Endre Henrichsen
Lars Magnus Mygland – Julian Florø-Larsen
Erik Engen Bjørvik – Celina Harestad Solvang
Torsdag:
Rhys A. Tendenes – Martin Monachese
Oliver Olsnes – Julian Aatland
Ledere har vært: Lovise Mæland, Massiel Helgå, Elin Østbø Lunde, Anders Haaland, Per
Ove Haukland, Kjetil Husebø, Lars Mygland, Alf Ketil Goa, Terje Langvand, Sveinung
Jørgensen
Program: Før høstferien jobbet vi med at alle 6. klassingene skulle bli mer ferdig med
påhengsmotor merket og lettmatros. Mange av 6. klassingene har også kommet langt med
lettmatros. Alle 7. klassinger skal være klar med jungmann, lettmatros og
påhengsmotormerket før de går over til vandrerne til høsten. De er dedikert å lære seg å
seile med Askeladdene. Det har vært en flott høst med mye vær av alle sorter og speiderne
har også fått anledning å bli med Makrellen på fiske-/seiltur. Vi fokuserte også på tresorter,fisk og dyr. Alle 7. klassingene var invitert til planleggingsmøte i høst der programmet
for høsten ble fastsatt. Speiderne overnattet alene på speiderhuset. Det har vært peffmøte
en gang i måneden med godt frammøte.
Etter høstferien har vi jobbet med programmerker og flere av speiderne er bevisst og jobber
fram mot alle merkene, noe de også tar med i planleggingen. Det er mange som har fått
både 3, 4 og 5 programmerker og ser fram til kanskje å oppnå speidersjefens
topputmerkelse til våren.
Stifinnerturen gikk i år til Melshei da det var meldt forferdelig nedbør. Det ble mye bedre enn
antatt, slik at vi fikk god anledning å jobbe ute med Matauk-merket og de fleste lå i
gapahuken. Vi hadde høstkonkurransen der Daniel sin patrulje vant.

I høst ble det også kanotur til Lutsivassdraget. Vi inviterte noen av jentene fra i fjor og var en
stor gjeng som fikk en fantastisk helg (Kalle var også med). Kjekkeste turen, var alle enig i.
Juleturen gikk til Vier sammen med aspirantene. Kjempe frammøte, det ble mye god mat,
det ble tatt Bålmerket og Dramamerket, det var hinderløype, opptagelse av nye stifinnere og
en kjempekjekk gjeng. Været var ikke helt på vår side og det var derfor ikke så mange som
lå ute.
Vi har vært på Vitenfabrikken 2 ganger i år (Astronomi merket) og vitenskaplige eksperimentAlle var på Kampsportsenteret før jul. Før julen satte helt inn, var alle samlet til grøt og leker.
Det ble en koselig kveld der Mathias fant begge mandlene. Vi har hatt godt frammøte,
mange som hadde fullt eller bare ett eller to fravær i høst. 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. De var kjempeflinke å selge lodd til høstutlodning. Mange
var med å gå fakkeltog og delta på lysmessen i kirken. Stifinnerne var også veldig tilstede på
årsfest og hadde innslag der. Et aktivt og kjekt ½ år.
Lovise Mæland
Troppsleder

HALVÅRSRAPPORT TORSDAG-VANDRER 1. halvår 2017
Vi er en fin gjeng på 21 vandrere. Det er sjelden vi er mer enn 12-15 stk på møtene, de tar
skolen veldig alvorlig med masse prøver. Og vi har flere som skal konfirmeres. Ellers er vi
mange ledere på papiret, men roverne har hatt en travel vinter/vår med å fikse opp Makrellen
og har derfor bidratt lite.
Peff Martine

Lene S

Morten

Malin

Ass Eirik

Bjørnar

Helene

Ida

Marius

Sondre H

Sondre E

Max Emil

Amalie

Daniel

Jonas

Hanna

Ivar

Mathias

Hedda

Ida M
Frida
I vinter har vi tatt for oss programmerket Kreativitet. Dette har passet bra siden vi har laget
økologisk såpe og sovemasker som forhåndsoppgave til landsleiren i Bodø. De har også
laget sikkerhetsline til bruk i Makrellen. Videre har de hatt morse, signalflagg og
vitenskapelige eksperimenter.
På skituren til Sirdal var vi 25 vandrere og 4 ledere, dette var både tirsdag og onsdags
vandrere. Nydelig vær og masse snø. 12 lå ute under åpen himmel, den ene natten var det 6, mens den andre natta var det -17. Lørdagen gikk vi en god skitur, der de yngste fikk
praktisere en del til Bysseguttmerket, de laget da suppe og de fikk kokt poteter. De eldre fikk
i oppgave å lage bål ute om vinteren og grille pølser på bålet. Vi tok for oss det meste på
fordypningsmerket: Vinterspeiding som hypotermi, skred, mat, fjellvettsregler mm) Viktig å
være forberedt på vinterfjellet og farene der. Ellers tok vi fordypningsmerket Astronomi.

En kveld var vi på Sasiro og lærte om brann og slukking av brann. Han snakket veldig mye
om brann i båt siden vi var sjøspeidere.
Martine, Morten, Ivar, Eirik, Lene M, Lene S, Mathias og Malin deltok på kretsen sitt Peff 2
kurs. De fikk vandrertoktet godkjent som haik.
2 stykker har sluttet eller tar pause.
Martine, Eirik og Bjørnar har klart kravet til speidersjefens topputmerkelse, de vil få det utdelt
på landsleiren. Morten, Lene S, Martine, Eirik og Hedda har fått øks for å tatt 30
fordypningsmerker.
Vi avsluttet siste «landmøte» med å ta Godterimerket.
Sissel Skoge

Halvårsrapport vandrer onsdagstroppen høsten 2017
Etter sommerens fantastiske seilaser til og fra landsleiren i Bodø, og selve leiren, startet vi
opp med friskt mot etter sommerferien. Møtene frem til høstferien har foregått ombord i
patruljebåtene, og ved naustet.
Det foregår flere møter samtidig på onsdagene, og det har fungert greit når vandrerne møter
opp ombord i Makrellen før de fordeler seg i egne båter. Patruljene har fått hver «sin egen»
patruljebåt til å ta vare på og bruke i sesongen. Dette gav en god inspirasjon til rydding og
vasking for å holde sin egen båt fin og ryddig.
Det har vært flere fine møtedager i høst med masse god trening i å rigge opp og ned båtene,
samt kortere turer i havnebassenget. Når flere båter beveger seg samtidig, i samme farvann,
blir det stadige regattaer til glede for alle. Patruljene har selv rigget ned båtene, pakket
utstyret inn i naustet, og klargjort for vinteren med avfuktere og varme.
Det har vært avholdt peff-møter hvor patruljeførere og assistenter har deltatt i planleggingen
av innholdet i møtene. Medbestemmelsen er en viktig del av planleggingen.
Vi startet høsten med 3 patruljer, med til sammen 18 speidere. I løpet av høst og vinter har
deltagelsen endret seg en del. Det er en fast stamme som kommer hver gang, og så er det
mange som bare kommer av og til. Dette har vi gjort noen forsøk på å forbedre, og håper at
det blir bedre når vi nærmer oss lysere tider.
Vi flyttet møtene inn i hus etter høstferien, først til Nilsenhuset, og senere til Krabbekroken.
Programmerket samfunnskunnskap har vært en del av temaet i høst. I tillegg til kart og
kompass, sjøkartmerker, farled, havnevalg, fyr og lykter, lanterner. Møtene er organisert med
felles åpning og temainstruksjon, før patruljene jobber videre med oppgavene i
patruljerommene. Veiledning underveis og avbrudd med lek og aktivitet selvfølgelig. I tillegg
har rovere/RBG gjennomført grundig førstehjelpskurs i høst. Baking fra andre verdensdeler,
fakkeltog og lysmesse, overraskelsestur med bowling før juleavslutningen ble det også!
Troppen har vært på felles vandrertokt i Ryfylke, med besøk på Kvitsøy, Utstein kloster,
Vikevåg m.m.
De yngste vandrerne har vært på helgetur til Horvehytta.
Mange ivrige skippere/styrmenn og mannskap deltok på Sjøpeff i Sandes og Byøyene, i
tillegg seilte de patruljebåtene til og fra arrangementet!

Juletur til Camp 773 ble en smakfull og fin opplevelse for vandrerne som koste seg.
Foruten møter og turer, er det mange av vandrerne som har bidratt aktivt i dugnadsarbeidet
med slipping og vedlikehold av båtene i høst, imponerende!

Vi startet friskt første helga i januar 2018 , med Førerpatruljetur for begge troppene til Horve
Linda Holt Mo
Troppsleder

Årsrapport vandrer tirdag 1. halvår 2017
Vi er ved sesong slutt 8 vandrere. Leander sluttet tidligere i vår. Vi har jobbet med
programmerket kreativitet og sjømerket annenstyrmann. 1 har tatt skipskokk og 4 tok
fordypningsmerke gotteri, 4 har påbegynt fordypningsmerket baker.
Turer: Vintertur til Sirdalen med alle vandrere, to tokt i lang helger med patruljebåter.
Ledere: Mona Sletten, Henning S. Trosdahl og Erik Sunde Hetland.
Fått god lederhjelp av Jan Erik, Bjørnar og Max Emil ved behov.
Mona Gloslie Sletten
Troppsleder

Årsrapport vandrer torsdag 2. halvår 2017
Ledere: Jan Erik Eriksen, Mona og Ole Sletten
Speidere: 16 stk, en har sluttet i høst dessverre
Etter at Vetle markedsførte speideren så bra på ungdomskolen begynte to nye 9 klassinger.
Opplegg : Har tatt Matros merket ferdig. Jobber med Annenstyrmann og Førstestyrmann
parallelt. Ferdige med merkene ”Jeg er beredt” og ”Samfunnsengasjement”
Turer: Aspirant tur til Horve, seiltur til Fjøløy, Mosterøy og Kvitsøy og Juletur til Camp 773.
Flere av de eldste har og deltatt på sjøpeff på Sandnes.
Vi har hatt førstehjelpskurs to timer og 1 hjelpsøvelse 2 timer
Vi har hatt 2 peffmøter i høst med bra oppmøte.
Vi har gjennomført flytting og oppussing fra Nilsenhus til Krabbekrok med god hjelp fra
foreldre.
Mål vi ikke har nådd: å ha bål på møtene og haik med horvetur i Oktober.
Pågående mål: At patruljene tar mer ansvar for orden og renhold på båter og opplegg på
møtene. At de tørr si hva de ønsker innen speiding slik at vi bevarer kjekke møter for alle
vandrere. Vi ønsker at alle vandrere skal trives og fortsette hos oss.
Ønsker fra peffene: mandagsdugnader på båtene og mulighet til å jobbe ombord uten vest
på når båt ligger til kai.
Mona Sletten, troppsleder

Halvårsrapport rover 1. Halvår 2017
Medlemmer 2017:
Enhetsleder: Vetle Eide
Totalt 15 aktive rovere.

Vi har hatt møter på annenhver mandag, på roverrommet i Nilsenhuset.
Når sommersesongen startet så begynte vi med møter på Makrellen.
Det har dessverre vært lite aktivitet i roverlaget.
I tillegg til dette er det flere av roverne som er med og hjelper de andre enhetene. Et par
rovere i vandrerne og en i stifinner.
Avtroppende leder
Vetle Eide

Halvårsrapport rover 2. Halvår 2017
Flere rovere var med på seilas / armada til/fra Bodø. Det er totalt 27 rovere, men ikke alle har
vært like aktive. Det ble forsøkt arrangert en tur, men ingen av de nye og bare 3 eldre
speidere deltok. Møter på båtene og i Krabbekroken. Det ble vedtatt å ha ett roverlag og ett
dugnadslag.
Terje Sunde Hetland
Roverleder

Årsrapport foreldreklubben 2017
Foreldreklubben består av:
Else Johanne Tjørsvaag
Therese Engen Bjørvik

Kosekvelder.
Vi har hatt tre kosekvelder 1. halvår 2017 og tre kosekvelder 2. halvår 2017. Kosekveldene
er fra 17.30 – 19.00. Lederne står for leker og organisering, mens foreldrene står for
innsatsen på kjøkkenet. Vi selger lapper, pizza, pølser, brus, slikkepinner 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.

Det har vært varierende oppmøte på kosekveldene. Kosekvelden 13. januar hadde dårlig
oppmøte fordi det var for tett opp etter jul. Kosekvelden med karneval hadde veldig godt
oppmøte. Dårlig oppslutning på TV-aksjonen/marked.

Basar 18.03.17
Basaren er et samarbeid mellom foreldreklubben og speiderlederne. Speiderlederne ordner
innkjøp og organisering, mens foreldreklubben i samarbeid med foreldre står for kjøkkenet.
Det var god oppslutning på kjøkken.

17. mai:
Været var bra på 17. mai. Foreldre som deltok gjorde en kjempegod innsats. Det var god
stemning og godt salg. Vi fikk solgt ut nesten alt av pølser, hamburgere og kaker.
Årsfest 12. november:
Foreldreklubben bidro til arrangementet med dekking av bord, servering av kaker og rydding
etter festen. Beverforeldre leverte kaker. Mat og drikke ble satt på langbord langs den ene
siden av lokalet og stolene stod på rekke og rad i midten av lokalet. Dette fungerer veldig
bra. Folk var også flinke til å følge med på fremføringer på scenen. Det var god
underholdning fra speiderne.

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.
Else Johanne Tjørsvaag og Therese Engen Bjørvik

Årsrapport Havsprut 2017
2017 var Havspruts 40. 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 2017 vært på
225/250.
Ansvarlig redaktører er Lovise Mæland og Blest v/Geir Mæland. Flest mulig av bladene blir
levert; også dette av redaktør. Unntaket er de som bor for langt vekk.
Blest AS v/ Geir Mæland har også ansvar for oppsett og trykking av Havsprut.
Enhetslederne har vært veldig aktive (etter en del påtrykk) og produsert mye stoff til Havsprut
noe som har resultert i mange sider pr. nummer, det høyeste var 64. Tidvis har det vært
vanskelig å få stoffet fra enhetene i tide, men alle skal være representert i hvert nummer. Det
blir derfor en del masing for å få alt på plass til riktig tid. Dette skylder vi både annonsører og
speidere/foreldre.
Vi har i 2017 hatt annonseinntekter på kr. 47000,-(nedgang på 18000 fra året før) som skal
dekke trykkerikostnader. Annonseprisene er som følger:

Helside
Halvside
¼ side
1/8 side

kr. 4000,-/år
kr. 2000,-/år
kr. 1000,-/år
kr. 750,-/år

Samme pris både for farge og sort/hvitt.

Abonnementsprisen på Havsprut er kr.100,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent (unntatt ledere), og blir godskrevet Havspruts konto. I 2017 var det 196 betalende.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en noen privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen, f.eks. tidligere gruppeledere.
Lovise Mæland

Årsrapport Horvehytta 2017
Status så langt er at Horvehytta fortsatt er i god bruksstand. Flere enheter har benyttet hytta
flittig det siste året, noe som er veldig positivt.
Hytteansvarlige var på befaring i slutten av juli hvor vi hadde med oss nytt utstyr som blant
annet støvsuger og nye bøtter, samt tok en sjekk på hva som bør gjøres noe med.
Ting som bør bli gjort:
• låsen var veldig dårlig og bør muligens skiftes ut.
• det er fortsatt behov for en enkel platting utenfor inngangspartiet og utedoen pga mye
sørpe ved regn.
• knagger i gapahuken til oppheng er fortsatt ikke på plass.
• annekset trenger ny dør.
• en generell opprydding og vask inne i hytta.
Det må muligens tas en sjekk på taket på gapahuken, da det viste seg og komme mye regn
inn da vandrerne var oppe i høst.
Angående dugnad så har dette dessverre vist seg å være vanskelig å få gjennomført. Noen
av oppgavene som trengs og gjøres krever ferdigheter som ikke alle innehar (noe krever
fagfolk), og det er utfordrende å finne en helg som passer for mange.
Det hadde muligens vært lurt å ha en annen dugnadsordning for hytta. F. eks kunne
hytteansvarlig(e) komme med en tydelig liste over hva som må gjøres, hvorpå folk melder
seg og utfører oppgaven(e) på et tidspunkt som passer dem.
Avslutningsvis vil vi oppfordre alle enheter til å bruke hytta aktivt i 2018, da vi ser at
speiderne trives godt på Horve!
Med hilsen
Bjørg E. Olsen og Camilla Egelandsdal, hytteansvarlige

Årsrapport joller 2017

Dugnadsgjengen som møtes hver mandag, sørget for å reparere og vedlikeholde alle jollene
i løpet av vinter og vår. Den siste klargjøringen skjer som en del av helgedugnadene rett før
sesongstart.
Askeladden:
3 av jollene ble klargjort og sjøsatt før sesongen, den siste er under arbeid på land..
Disse jollene egner seg svært godt til formålet. De har allerede blitt brukt av flere enheter enn
stifinnerne, som de var tiltenkt. Småspeidere har også nytte av bruken, under kyndig ledelse
og læring selvsagt. Askeladden jollene har tilhørende påhengsmotorer, lagret i container.
VG-joller:
Alle 8 jollene ble klargjort for seil eller årer til sesongstart.
A-joller/ 1-kronen:
Alle 6 jollene ble klargjort for sesongen.
Dugnadsgjengen

Årsrapport patruljebåter 2017

Sjøsprut (kjøpt brukt ca 1994) er rigget og tettet diverse vannlekkasjer, men har foreløpig
blitt lite brukt, båtansvarlig har brukt tid på rigging og klargjøring. Båten har vært operativ for
seiling under speidermøter, men har vært svært lite brukt foreløpig.

Sjøskvett (kjøpt brukt 2009) er operativ og har vært brukt på møter og tokt gjennom
sesongen.
Sjørokk (kjøpt brukt 2013) er operativ, og den mest brukte patruljebåten. Dette resulterte
etter hvert i lekkasje bak kjølen, og den ble tatt på land for inspeksjon. Forsikringssak
opprettet etter grunnstøtinger. Båten befinner seg på Siddis plast for reparasjoner. Innvendig
oppgradering gjøres når båten kommer hjem.
Sjønøkk (overtatt brukt 2013) er operativ og har vært brukt en del på møter og tokt gjennom
sesongen.
Sjøbris (overtatt som gave 2014) er operativ og har vært brukt på møter og tokt gjennom
sesongen.

De fleste patruljebåtene er slippet i løpet av høsten. Noe gjenstående arbeider til neste
sesong. Det er behov for en del innvendige forbedringer før neste sesong.
Endringer i organiseringen av dugnadsarbeidet, samt vandrernes ønsker om egne
patruljebåter legger grunnlaget for bedre bruk og vedlikehold i tiden som kommer.

Dugnadsgjengen

Årsrapport Makrellen 2017

Dugnader / innsats
Årets dugnadsinnsats har vært helt eksepsjonell. Terje med god hjelp av rovere og vandrere
har forestått en stor oppgradering utvendig. Det åpnet seg en mulighet for å få lov til å
benytte plasthallen til 2.Sandnes sjø. Dermed kunne vi rigge ned båten og være innendørs,
mens den ligger på sjøen. Rekke og rekkestøtter ble fjernet. Deretter ble en del av dollbord
skiftet. Nye rekkestøtter og ny rekke ble tilpasset og montert. Hele dekket slipt ned før
overflatebehandlingen. Ny mesanmast ble kjøpt og montert. Hylse ble justert, motor
kontrollert, elektrisk arbeid er også utført før årets langtur. Dekk, rekker, stående og løpende

rigg er nå grundig oveflatebehandlet med «extreme coating» (tidl.coelan). Ordinære
dugnadsdager vil foregå igjen, fra neste år.
.
Skade og sikring
Det har ikke oppstått skader eller grunnstøtinger i løpet av året, på tross av at båten har seilt
tur/retur Bodø med unge skippere under opplæring !
Med bakgrunn i at det er ungdom og unge skippere som har påtatt seg årets oppgradering,
regner vi med at disse også ivaretar fartøyet på en god måte for fremtiden.
Alt verktøy og utstyr av større verdi har vært låst inn i forsikringsgodkjent stålcontainer, og i
motorrommet i naustet.

Makrellen i bruk
Grunnet vinterens og vårens oppgradering, var ikke Makrellen i bruk på møter og tokt i
vårsesongen. Men fartøyet ble klart for årets store opplevelse, seilas til og fra landsleiren i
Bodø. To ukers seilas til Bodø, i armada sammen med mange andre sjøspeiderbåter. Aktiv
deltagelse i program under landsleiren, og deretter samseilas hjem igjen til Tananger.
Gruppen fikk også gleden av å låne LS Tananger på denne seilasen. Begge båtene ble fylt
opp med engasjerte sjøspeidere. Alle deltagerne på seilasene til og fra Bodø fikk naturlig nok
en fantastisk opplevelse !
Etter sommeren har Makrellen blitt brukt til møter og tokt frem til høstferien.
I løpet av dette året har mer enn tusen speidere fått gleden av å være om bord, på kortere
eller lengre turer.
Undertegnede vil rette en spesielt stor takk til våre dyktige og arbeidsomme rovere som
bidrar til kontinuiteten i arbeidet vårt. Dette kan de gjøre med god forvisning om at tidligere
års innsats fra motor-teamet, skippere og tidligere Makrellenutvalg har lagt grunnlaget for at
skøyta utgjør et svært positivt bidrag i Tananger.
Makrellen fremstår som et enestående eksempel på hvordan en seilskøyte behandles og
brukes i opplæringen av barn og unge.

Sigurd Mo
Fartøyansvarlig

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 2015-2024
- 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.

Arbeidsplan for NSF 2017-2018
Speidere vil ut
• Patruljen i samfunnet –
Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere i samfunnet vårt opplevelse av
vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise samfunnsansvar ved å ta med oss nye venner
og nye målgrupper på tur, og skape mangfold i friluftslivet. Vi utfordrer og utvikler oss
selv ved å møte andre kulturer på en trygg arena. Denne satsingen vil bli bygget opp
etter modell av Friluftslivets år 2015, med ulike underprosjekter, aktiviteter og
kampanjer som gjennomføres lokalt.
• Medbestemmelse – Vi vil utvikle opplegg til bruk i alle grupper, slik at alle medlemmer
opplever medbestemmelse og ansvar i egen speiderhverdag.
• Internasjonale møteplasser – Vi vil fortsette å vise fram og motivere til deltakelse i
internasjonale arrangementer, prosjekter og program, men også invitere utenlandske
speidere til Norge.
Patruljen tar ansvar
• Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen patrulje- og
førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker patruljesatsingen i grupper og
kretser, f.eks. Oppdrag: Førerpatruljen.
• Nasjonalt og internasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet
på tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke
tilgjengeligheten på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener ved å
samarbeide med nye mennesker. Se på muligheten for nordisk kurssamarbeid.
• Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og
programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering
og overgrep.
• Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurser med ulik fagkompetanse kan bistå
grupper under reoppstart, vekst eller nedleggelse.
Speiding når flere
• Patruljen i samfunnet – Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve friluftslivet, vil
vi også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. Etter modell av
Friluftslivets år 2015 vil vi utvikle prosjekter og materiell som oppfordrer patruljene til
selv å finne på og gjennomføre aktiviteter og kampanjer som er til nytte for andre.
• Vi vil videreutvikle samarbeid med Vitensentre og Friluftsskolen, og engasjere flere
speidere i disse aktivitetene.
• Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. Vi vil gjøre
tilgjengelig mer materiell digitalt, både av program og administrative verktøy for
forenkling av speidergruppenes hverdag.
• Speidere deltar aktivt i samfunnsdebatten i ulike medier, tradisjonelle og sosiale.
• Vi vil utvikle Prinsipper for frivillighet i NSF – kartlegge former og trender i
frivilligheten i NSF, og definere lederroller, forventninger, krav til og oppfølging av
frivillige.
I tillegg vil NSF fokusere på:
Patruljen i samfunnet 2018
Dette er en nasjonal satsing gjennom 2018. Vi vil øke bevisstheten rundt
samfunnsengasjement som en viktig del av speidingen, og utfordre oss til å bli synligere i
samfunnet og bidra til å gjøre verden litt bedre.

Se ellers www.speiding.no for utfyllende informasjon fra forbundet.
Vesterlen krets bygger på de samme verdiene, og har utarbeidet delmål som er presentert
under strategisk plan på:www.vesterlenkrets.no
Vi gjør forbundets og kretsens mål for 2016-24 til egne ved å tilpasse dem våre lokale
forhold.

1. Tananger Sjø sine satsningsområder 2018-2019
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder (2015-2024) som rettesnor for all vår
speidervirksomhet. Imidlertid vil gruppens og enhetenes satsningsområder også
være bestemt av enhetenes sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.
Patruljen i samfunnet 2018
Dette er en nasjonal satsing gjennom 2018. Vi vil øke bevisstheten rundt
samfunnsengasjement som en viktig del av speidingen, og utfordre oss til å bli synligere i
samfunnet og bidra til å gjøre verden litt bedre.
-

-

Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen hvert 2. år (Årstall
partall).
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører egne.
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe, krets
og forbund.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
Ønsker et stabilt antall medlemmer basert på utstyr og til antall aktive ledere.
Arbeide for at speiderne fortsetter i / går over til neste enhet.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere gjennom aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i gruppen.
Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med
andre organisasjoner.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Minimum 40 deltagere på sjøspeiderleir Lindøy.
- Seilas i armada til sjøspeiderleiren
- Jevnlig opprusting av båtmateriell og utstyr for å tilfredsstille krav og behov.
- 5. klassingene skal gjennomgå aspiranttid.
- 8. klassingene skal gjennomgå aspiranttid.
- 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 i havnen.
WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
Være kreative og tilby speiderne nye og spennende aktiviteter.
Kontinuerlig vedlikehold av Horve-hytta for å gjøre den attraktiv for ledere/speidere.
Arbeide aktivt mot kommunen for å få et tilfredsstillende inngangsparti.
Ferdigstille Askeladdene.
Ha det ryddig og oversiktlig på alle speider-lokaliteter.

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, mer individuelt for hver enhet.

Medlemstall i gruppen gikk i 2017 opp fra 238 til 244, en oppgang på 6 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 både på møter og ikke minst på turer. Lederne skal være godkjent og skal
gjennomføre NSF’s grunntrening. Alle ledere skal ha politiattest. Også aktuelle
emnekurs både interne og eksterne anbefales og oppfordres til.

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, større prosjekt avgjøres
av gruppeting.

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. Det er viktig å delta 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. Vi gir speiderne et veldig godt turtilbud. 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 hvis plass. Vi ønsker ikke at medlemmer ”siger inn” gjennom hele året da dette
vanskeliggjør arbeidet og progresjonen. Hvis det er plass i en enhet, kan lederne
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
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! Det er viktig at stifinnerne blir kjent med vandrere også utenom
sommerleirene. Dette for at de skal kjenne dem og bli tryggere.
Roverne har også et eget roverprogram med egne merker, utfordringer og jeg-er-beredt.
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.
En dugnadsgruppe bestående av rovere som kun ønsker å jobbe, er etablert.
Foruten at vi har en god lederstab, er det også viktig med god dialog med foreldre.
Vi har en foreldreklubb med 2 ledere og der foreldre blir kalt ut til diverse dugnader som
kosekveld, karneval, 17. mai og årsfest.
Foreldreforeningen består av 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 på båtutstyr
eller andre områder (hytte, speiderhus, containere, uteområder, m.m.).
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. Vi bør også markedsføre oss godt på skoler
og med plakater. 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 tilpasser det til egne
forhold.
c)
Alle enheter bruker treningsprogram og tar fordypningsmerker,
programmerker, utfordring og jeg-er-beredt.
d)
Alle enheter følger sjøspeiderutvikling med 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 både i stifinner og
vandrer.
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
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 kan det være 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 naturlig 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 gjennom lapper på
skolen, plakater og web-sider.
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 g samarbeide med med-ledere.. 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.

Horvehytta
Materiell og raier fra landsleir 2013 er fraktet opp og vil bli brukt til fortsatt hinderløype og
saget opp til bål-ved samt platting. Skifte dør i anneks. Le-vegg til anneks. Fikse dør til
kjeller. Forsterke/lage nytt gjerde rundt eiendommen for å hindre hester. Vaskedugnad.
Dugnader
Alle foreldre forplikter seg til minimum en heldags dugnad i året. Dette i tillegg til vask,
kosekvelder, kakebaking, kjøring, etc. Ledere og tillitsvalgte er fritatt for dagsdugnader, vask
og kosekveld-tjeneste på kjøkken, men er likevel forpliktet både ved møter, prosjektkomiteer
og gevinst til basar. Nye medlemslister ble sendt ut i 2017 og vi har startet registrering av
dugnad, men har ikke fått laget et excel-ark som passer.
Dugnad på båter og maritimt materiell fortsetter. Hver vår arrangeres en større felles-dugnad
en helg i april..
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 Sørabygda KFUM/K, Sola KFUM/K og 1. Sola
speidergruppe i forbindelse med feiring av St. Georgsdag. Kontakt med kirke/menighet i
Tananger i f.m. fakkeltog/lysmesse opprettholdes.
Det er ønskelig at flere blir med på disse markeringene.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund.
2018 Sjøspeiderleir Lindøy i Ryfylke
2019
Kretsleir
2020
Leir i utlandet
2021
Landsleir
Vi deltar på kretsens konkurranser og samlinger der det passer for 1.Tananger Sjø.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai, og Tanangerdagene, vil vi fremdeles satse på.
Basar og høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år.
Gruppen arrangerer årsfest i november med bl.a. opptagelse av nye bevere og småspeidere,
vimpler for lang og tro tjeneste, offentliggjøring av trekningsliste høstutlodning, lynutlodning
og underholdning. Det arrangeres Gruppens Weekend hvert år, også i 2018 på Vier.
Arrangementene gir i tillegg til et godt fellesskap, også 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.

Handlingsplan Makrellen 2018

Makrellen under siste etappe til landsleiren i Bodø 2017

Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
• Lage nye kryssholt med gjennomføringer
• Fortsette overflatebehandlingen av dekk, rekkestøtter, rekke, kryssholt m.m.
• Overflatebehandle blokker og trenagler
• Vurdere å forbedre innfesting av mesanmast
• Isolasjon av motorkasse
• Gjennomgang av årskontroll
• Overflatebehandling av skutesider
• Oppfølging av drift og vedlikeholdshåndbok for båten
• Inspeksjon og kontroll av alt sikkerhetsutstyr
• Komplettere stativ for vinterpresenning
• Lage ny vinterpresenning
• Innvendige overflatebehandlinger
Sigurd Mo
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 samt speiderhus og Krabbekrok. I tillegg også de
andre båtene, telt og annet utstyr. Vi har også 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. Distribusjon
blir stort sett gjort ved leveranser siden vi ikke lenger har avtale om postutsendelse. Dårlige
tider innen oljenæringen rammer også annonseinntektene til Havsprut.
Vi håper på et godt samarbeid med kommunen, både økonomisk og med hensyn til
Krabbekroken. 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 både i Tananger, Sola og andre
steder.

Gruppen har utarbeidet og oppdatert en oversiktlig organisasjonshåndbok med utfyllende
informasjon om gruppen. Alle ledere skal ha eksemplar av denne «boken».
Tananger, 31.12.17
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Sigurd Mo

Forslag til årsmøtet
1. At rovere får dekket 2 kurs pr speider i RBG mot å bidra med å undervise 1 gang hver i annen
enhet.
2. Foreslår max egenandel på aktiviteter f.eks bowling mm 50 kr pr speider
Forslagstiller: Mona Sletten

Regnskap leirkonto 3206.20.34687
Saldo 01.01.17
Leiravgifter
Medlems-betaling for leir
Utgifter i f.m. Aberdeen
21st Aberdeen betalt
Flyutgifter
Omkostninger
Renter
Overført til drift
Balanse 31.12.17

38167,88
139450,00
302900,00
9741,93
8340,00
126000,00
24,00
37,00

349444,88
Saldo 01.01.2018

Regnskap Havsprut 2017
Saldo 01.01.17
Annonseinntekter
Trykking 5 nummer
Porto 5 nummer
Konvolutter
Omkostninger
197 medlemmer
Privat abonnement
Renter
Balanse 31.12.17

36903,95

65513,87
47000,00
75026,95
1755,00
739,69
18,00
19700,00
100,00
30,00
132343,87

Saldo 01.01.18

Regnskap Basar og høstutlodning
2017
Saldo 01.01.17
Utgifter høstutlodning
Utgifter basar
Resultat basar
Resultat høstutlodning

37325,00
36903,95
349444,88

54804,23
132343,87

54804,23

35515,35
4298,00
4999,54
32906,00
76211,78

Overført til driftskonto
Renter
Balanse 31.12.17

60000,00
33,00
144666,13

Saldo bank 01.01.18

Regnskap Kapitalkonto 2017
Saldo 01.01.17
Overføringer/tilbakeføringer
Renter
Balanse 31.12.17

Saldo 01.01.18

75368,59
144666,13

75368,59

1369322,00
120000,00
6962,00
1256284,00
1376284,00 1376284,00
1256284,00

Regnskapssammendrag for Foreldreklubben 2017
Saldo per 01.01.2017

700
Inntekter

Salg kosekveld

Utgifter

8635

Utgifter kosekveld

4923

Speiderboka

3600

Renteinntekter
Vekslepenger

2
700
10037

Saldo per 01.01.2018

1514

0
8523

Regnskap/budsjett 2017 – Budsjett 2018

Budsjett
2017

Resultat 2017
Inntekter

Konto
101 Kontigenter / Havsprut
102 komm.tilskudd
utstyr/lokale
104 Grasrotandelen
105 renter
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
120 Gruppens Weekend
121 Prosjekter
122 Årsfest
Sum inntekter

Kostnader 201 Gruppen
202 Bevere
203 Småspeiderne
204 Stifinnere
205 Vandrere
206 Rovere
207 Ledere
208 Kurs
209 Gaver / utmerkelser
210 Speiderhus
212 Horve hytte
213 Krabbekrok
214 Naust
215 Brygger
220 Makrellen
221 Patruljebåter
222 Drivstoff alle båter
224 Joller
225 Kanoer
226 Følgebåt
230 Forsikring båter
231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr

Forbruk
12 892,00
102 562,29
17 743,08
32,00
33 214,15
8 768,28
60 000,00
64 000,00
0,00
0,00
-13997.5

9 577,00
926,40
-233,89
0,00
4 575,81
300 059,62
6 096,78
4 466,10
5 394,50
11 798,47
7 173,07
2 981,97
435,00
-4 750,00
11 305,83
0,00
2 300,06
6 075,92
5 282,75
280,75
1 641,00
0,00
222 842,04
25 191,05
11 850,83
4 209,10
0,00
3 178,00
0,00
23 834,00
6 826,00
0,00

Budsjett
2018

15 000,00

13.100,00

100 000,00
15 000,00
7 000,00
30 000,00
10 000,00
60 000,00
80 000,00
30 000,00
0,00
2 000,00
30 000,00
3 000,00
4 000,00
0,00
6 000,00
392 000,00

100.000,00
17.000,-

5 000,00
7 000,00
7 000,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
35 000,00
15 000,00

6.000,5.000,6.000,12.000,10.000,8.000,5.000,25.000,10.000,-

55 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00

55.000,7.000,15.000,5.000,5.000,-

80 000,00
40 000,00
25 000,00
10 000,00
0
4 000,00

50.000,60.000,15.000,10.000,2.000,4.000,-

24 000,00
7 000,00
0,00

25.000,7.000,-

30.000,10.000,100.000,100.000,-

2.000,20.000,1.500,1.000,0.5.000,399 600,00

233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 Andre arrangementer
236 Armada / seilaser
239 Andre utgifter
240 Kjøp av utstyr
241 Kjøp av båter
242 andre innkjøp/forbruk
243 Gebyr
244 Overføringer /
tilbakeføringer
245 Speiderdrakt
Sum kostnader
Resultat

1 625,50
66 365,14
0,00
-62 659,72
16 468,53
0,00
22 928,00
0,00
26 655,60
1 376,00

6 000,00
40 000,00
1 000,00
0,00
10 000,00

5.000,25.000,-

8.000,-

35 000,00
0,00
15 000,00
1 500,00

15.000,1.500,-

502 500,00
-110 500,00
Budsjett

401.500,-1 900,Budsett

-115 440.50
2 338,87
433 510,54
-133 450,92
Faktisk

NB: Konto 244 er ikke
inkludert i sum kostnader

Konto 105: Dette er kun renter på driftskonto
Konto 116: Innkjøp av leirbålkappe-stoff og «Skipper-gensere»
Konto 244 kr. 4953,- Terje Hetland feil utbetaling; tilbakebetalt januar -18.
Konto 113: Kr. 5000 Wintershall, kr. 34000 Sparebankstiftelsen, Kr. 25000 Frifond
Konto 245: Et lite lager av speiderklær
Kontonr
3206.20.18932
3206.21.01147
3206.20.89732
3206.20.34687
3206.20.50682

Navn
Driftskonto
Kapitalkonto
Basarkonto
Leir
Havsprut
SUM

Resultat
Driftskonto
Basarkonto
Havsprut
Leirkonto
Kapitalkonto

-- 13 461,02
39 853,24
--10 709,64
-1263,93
-112 038,00

SUM kapital

-236 7571,08

Beholdning
Beholdning
31.12.2016
Bevegelse
31.12.17
28 792,58
-13 461,02
15 331,56
1 369 322,00
-112 038,00
1 256 284,00
35 515,35
39 853,24
75 368,59
38 167,88
-1263,93
36 903,95
65 513,87
-10 709,64
54 804,23
1 537 311,68
236 571,08
1 287 955,15

