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1. TANANGER SJøSPEIDERGRUPPE

Gruooen
1995 var igjen et meget godt år for 1. Tananger Sjø - sett i relasjon til aktiviteter og tilbud til
speidere, rovere og ledere. lmidlertid opplevde vi at Makrellen både ble påkjørt med dertil
-store skader og at masten brakk. Heldigvis var det bare materielle skader. Vi må bare
erkjenne at vi blir uten noen stor båt i sesongen 1996 og gjøre det beste utav situasjonen.
lmidlertid må vi ikke bare se svart på disse uhellene. Går framdriften som planlagt, og at
forsikringsselskapet ikke skaper altfor store vanskeligheter for oss, vil vi i mars 1997 kunne
ta i bruk en båt som er helt nyrestaurert og vel aldri har vært bedre verken funksjonelt eller
estetisk.
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 f.eks. alle
flokker. Dette fungerer meget godt. Foreldreforeningene er også meget selvstendige.

ïemaet for 1995 var Livskvalitet. Frilo (Friluftslivets Fellesorganisasjon) hadde temaår:
Naturuett. Vi adopterte begge emner inn i vår gruppe og hadde et meget godt samarbeid
med menigheten og alle enheter har fokusert på naturvett i enda større grad enn tidligere.
I tillegg har selvfølgelig også de andre aktiviteter som Praktisk Viten, Friluftsliv og Vennskap
stått i fokus. lmidlertid må vi ikke slippe taket i ett fokuseringsområde, men dra dette med
inn i arbeidet framover. Vi må være þevisste, og alltid ha som mål å følge forbundets og
kretsens mål og program til beste for våre speidere.

Ledersituasjonen
Ledersituasjonen har vært meget god de siste årene. Dette fordi vi er så heldige å
rekruttere nye ledere inn i småspeiderflokkene hvert år. Foreldreledere følger gjeme sine
speidere, og vi kan derfor se framtiden lyst i møte når speiderne kommer ijunior/senioralder om noen år. Det ble diskutert for noen år siden å la ledeme rokkere i
enhetene, både fordi det kan være godt å være uten egne barn, og for å få en innsikt i
andre deler av speiderarbeidet, men bortsett fra aspirantmøter, har dette ikke fungert. V¡
bør tilstreþe at ledere ikke har andre verv i gruppen uten at de selv uttrykkelig ønsker dette,
for ikke å risikere at de får for stor arbeidsbyrde.
I høst fikk vi 4 nye ledere. Aud K. Rommetvedt Mikkelsen, Svein Harald Hatløy, Liv
Kristiansen og Leif Knudsen. Linda Meling og Petter Olsen har permisjon ett år, og Evy
Undem og Steinar Skottheim har sluttet som ledere. Vi har 25 ledere fordelt på 1 i
roverlaget, 2 i seniortropp, 5 i juniortropp, 6 ledere i 1 . flokk, 5 i 2. flokk og 6 i 3. flokk. Anita
Røyneberg og Johanne Rommetvedt er hjelpere i hver sin flokk. Vi har ingen passive
ledere.
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Gruppestyret
Styret har i år bestått av Lovise Mæland (gruppeleder), Eirik Vatne (roverleder/gr.ass), Jan
Lødner (troppsleder/gr.ass), Arvid Slagstad (flokk-/juniorleder/gr.ass) og Bjørn T. Thorsen
(Makrellansvarlig). Gruppestyret har hatt 10 ordinære møter i tillegg til diverse
telefonkontakt-møter. Det har vært avholdt I ordinære gruppeting, årsmøte og en ledertur
1995. På Gruppens Weekend var det ledermøte med ost m/tilbehør lørdagskvelden.
Alle ledere, valgte speider- og roverrepresentanter, foreldrekluþbsformenn, kasserer og
foreldreforeningens formann har vært innkalt til gruppetingene. Prosjektledere har vært
innkalt til styremøter for redegjørelse.

i

Styret er ansvarlig for gruppens daglige drift og legger fram saker som blir behandlet i
gruppeting, som er vårt øverste organ. Lette saker, samt hastesaker, kan avgjøres i styre.

Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeiderne) gjør en
kjempeinnsats med dugnader og støttter gruppens arbeid på mange forskjellige måter. Den
enkelte i foreldreforeningen har sitt ansvarsområde som han/hun skjøter med oppfølging til
dugnadsarbeid. lnnkalling til dugnader skal skje gjennom gruppeleder for å lette oversikten
og sikre at ingen foreldre blir belastet med mer enn èn dugnadsdag. Foreldreforeningens
valgte representanter velger sin formann som har møterett på gruppeting. På årsmøtet blír
alle tillitsvalgte invitert; dog uten stemmerett. Foreldreklubben har egne møter med foreldre
til småspeideme. Formannsvervet er delt på to personer. Det velges en hvert år, om
høsten. Formennene har møterett til gruppeting.

Medlemmer
Pr. 01.11.95 var det 151 medlemmer, derav 24 godkjente ledere. Vi var i år tidlig ute med
bankgiroer med henstilling om betaling innen 10. oktober. Det var endel som ikke klarte
denne fristen, spesielt blant de eldre. Flere av disse er medlem av RBS (Rovernes
Beredskapsgruppe) og passive medlemmer av gruppen. lmidlertid heter det at alle RBSmedlemmer må ha tilhørighet i en gruppe. Bankgiroene ble skrevet ut på dugnad og
innbetalinger ble kontrollert av gruppeleder som kunne lage medlemsliste etter
innbetalingene.
For å være medlem ¡ NSF, forlanges det at en har betalt kontingent og at en har avlagt
speiderløftet.

Også i år har vi 3 flokker med totalt 65 småspeidere fordelt med 20 i 1., 21 i 2. og 24 i 3.
flokk.
Vi klarte å bli kvitt ventelisten isommer og har pr. idag kun 10-15 aktuelle småspeidere på
listen, men også noen ijunior og under småspeideralder. 28 nye småspeidere er opptatt i
høst. Alle disse sto på ventelisten og noen hadde foreldre som ønsket å bli ledere. Da det
var stort overskudd av gutter, ble det besluttet å gjøre 1. flokk om til ren gutteflokk. Vi vil
ikke favorisere jenteinntak, men tilstrebe å få flere jenter i alle enheter. På lederfronten var
det så dårlig med kvinnelige ledere i flokkene at vi måtte "headhunte" i sommer. Resultatet
av dette ble Liv Kristiansen og Aud R. Mikkelsen!
Det har, som vanlig, vært lite frafall i småspeideren.
Juniortroppen teller 33 speidere på en tropp fordelt på 5 patruljer. Kun 4 gikk over til
seniortroppen i høst. Det blir stadig større kull som går over fra flokk tiljuniortropp og
avgangen er liten. Juniortropp har nå bestått i 4 år og vi har oppnådd en del av
målsetningen vår nemlig å hindre frafall etter småspeidertiden. Juniorene har peffmøter,
det har vært arrangert egen pefftur og alle patruljene har vært på patruljetur. lmidlertid må
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vi tette lekkasjen i den andre enden da det er meget viktig at vi har et godt og utfordrende
fritidstilbud å gi speiderne i ungdomskolealderen.
Det var ingen avgang fra senior til roverlag i àr. 4 nye kom fra juniorene, i tillegg til en som
hadde hatt ett års pause, slik at troppen teller 11 medlemmer. Det kan være litt tøft å gå fra
junior til senior, men årets speidere har klart overgangen fint, noe vi håper vil forsterke seg i
årene framover. Fra å være delvis voksenstyrt ijuniortroppen kan overgang til mest mulig
selvstyrte møter være en vanskelig overgang. Seniortroppen har deltatt på førerpatruljekurs
i kretsregi, og både junior- og seniorpetfer har deltatt på peffkurs.

Roverlaget har idag 15 aktive rovere. Disse er ikke bare aktive innad ieget roverlag, men
de fleste er også tilsluttet RBS med de tilbud de kan benytte seg av der. 4 medlemmer er
kun tilsluttet RBS, og står som passive medlemmer i gruppen. Det ble ikke tatt inn nye
rovere fra seniortroppen, men en rover kom fra Egersund og går på skole i Sandnes.
Opptagelsen har ikke funnet sted enda.

Utstvr oo lokaler
æ
Hytta
Det har i 1995 kun vært utførl en dugnad på hytta. Foreldre til en hel flokk pluss alle ledere
var invitert å delta, men kun en håndfull møtte. Men disse fikk utført et stort stykke arbeid. I
tillegg har dugnadsansvarlige vært på hytta og utført arbeid, og Trond Sel har sagt seg villig
å utbedre det elektriske anlegget. Vi anser imidlertid hytta for å være slik vi ønsker den,
uten altfor mye stas. Vifte på snurredass er ødelagt, men den vil ikke bli skiftet. Det er
viktig at alle som bruker hytta, forlater den i den stand de ønsker å finne den neste gang.
Det er videre bestemt at hytta kun skal benyttes av speidere på speidertur, samt
foreldre/ledere (hvis de samtidig vil gjøre en liten dugnad). Hytta er markedsført i en
oversiktsfolder som kretsen har utgitt; uten at det har framskaffet den store etterspørselen
om leie. Steinar Skottheim har laget kart over området til bruk for leietakere. Pris for
utenforstående for leie av hytta er kr. 15,-/person/natt.
Hytta har vært meget godt benyttet av alle enheter;juniorene har vært de flittigste og
roveme legger hvert år juleturen sin til hytta med alt utstyr/mat som de tar med over fjellet.

Båtmateriell
Gruppen har for tiden 6 kanogf i god stand. En av dem trenger reparasjoner p.g.a.
lekkasjer. Disse har blitt ettersett og vedlikeholdt av Leif lvar Larsen som har vært
ansvarlig. Kanoene blir benyttet av alle enheter og blir også utleid til ungdomskolens
friluftsgruppe og andre speidergrupper. Prisen ble i 1995 hevet til kr. 50,-ldøgnlkano.
Tilhenger m/stativ blir også ettersett av Larsen. Dekkene på tilhenger er utslitt og må skiftes
ut. Kanoene ble utleid til kretsleiren på Fureneset.
Gruppen har besluttet å beholde alle 5 Europa-iollene. To av disse har vært til stor
reparasjon hos Ømi. En av jollene er rigç'et slik en Europa-jolle skal rigges. Bjørn T. har
stilt sin ekspertise til rådighet og vil sammen med Sivert, Arvid og Leif lvar gå over jollene
og supplere dem med utstyr slik at samtlige er seilklare til sommeren. Disse båtene er
meget populære blant alle enheter og er kjekke å seile samtidig som de gir store
utfordringer.

I i antall, ligger ute ved Danielsen Skipshandel hele året. Utstyret lagres i en
Moelven brakke, noe ingen er tilfreds med. Det ble derfor søkt kommunen om tillatelse til å
sette opp et naust, en tillatelse vi har fått. Se under speiderbygninger.
VG-jollene blir meget flittig benyttet, spesielt av småspeidere og juniorspeidere. Jollene
brukes i opplæring og for merketaking. De fleste lederne er meget habile seilere, noe som
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speiderne høster frukter av. Det har vært en utrolig utvikling de senere årene, de fleste
småspeidere klarer jungmannsmerket før de går over til juniortropp. Ved sesongstart var
den ene flytebrygga forsvunnet. Det ble også kjørt ut steinfylling. Dugnadsansvarlig,
Jørgen \y'Viig, sørger hele tiden for at jollene er i forskriftsmessig og sjødyktig stand, men alle
er fãrplikteiå rapportere feil/mangler. Alle VG-jollene ble utleid til kretsleiren og måtte tåle
litt "bank".
I tillegg har Ferieklubben brukt jollene i sommer. Juniorspeidere har vært ivrige jollebrukere i ferietiden
Zodiaken brukes som pick-up båt under opplæring. D"! var med til kretsleiren på
ffie-set. Noen har i løpet av året hatt et uhell med båten, et uhell som resulterte i ei lang
flene. Denne er utbedret. Det er vanskeligheter med å få båten inn/ut av brakka. Det ble
besluttet å kjøpe en Ploleel mlpåhengsmotor som pick-up båt og vurdere Zodiak'ens videre
skjebne. Gruppen vil ¡nnt¡t v¡Oere beholde begge båtene.

gggpIul er meget populær i alle enheter. Seniorene mestrer nå båten alene, og også flere
ffin-Uene er habile seilere. Småspeiderne får sine første turer med Sjøsprut som 4.
klaisinger. Roverne er ivrige seilere både på regatta og i speidersammenheng. Seniorene

seilte Oåten til Vier på Gruppens Weekend. Også ledere har vært flittige å drive
egenopplæring med båten. I båten finnes loggbok som forteller om båten og mannskapets
tuler. Ny baug-trapp og kalesje over dør er innkjøpt i 1995. Båten er i god stand, men også
her gjelder regelen om å skrive logg og rapportere uhell. Flere voksne þrukte f.eks. 2
kvelder for å få ei line gjennom masta etter at noen hadde hatt et uhell'
Husk å føtge reglene i bàten. Vi ønsker atle å overta en ryddig, seilklar bàt.

Makrelen har vært meget flittig benyttet av alle enheter, da spesielt av roverne som har hatt
tildels lange tokt på Vestlandet og Ryfylke. Småspeiderne hadde sin tradisjonelle tur til
Rossøy, jùniorene hadde tur innover Ryfylke og seniorene til Lysebotn. Båten har også blitt
benyttet av ledere og den ble leid av kretsleiren for leder-/speiderturer. Et meget populært
innslag under leiren. Roverkomitèen benyttet Makrellen under tokt i høst. Det var da det
fatale éf.¡eOOe at masta brakk. Forut for dette uhellet, ble Makrellen påkjørt av en reketråler
da den lå t¡t fai på Jørpeland; før leiren startet. Disse skadene må sees i sammenheng, og
oppgjør med forsikringselskap er enda ikke avsluttet. Det er innhentet tilbud på ny mast.
Flere av roverne aspirerer til å bli skippere. Etter at masta brakk, ble båten rigget ned og
tatt til verksted der endel av skadene er utbedret. Dette er utbedringer som krevde fagfolk.
Det er innkjøpt en presenning som vil gi ly når Makrellen igjen er tilbake i Tananger og
rovere/speídere/ledere og foreldre skal gå i gang med dugnadsarbeid. På tampen av året
ble det besluttet å bygge om Makrellen, gi den større seilføring, ny innredning, nye seil
(hvite), septik- og ferskvannstank. Det har vært utført løpende vedlikehold på Makrellen
gjennom året av Makrellutvalget sammen med roverlaget.

Soeiderbvoninqer
Bnkke for lagring av utstyr til VG-joller sarnt Zodiak ble flyttet fra bussgarasje tilbake til
Danielsen Skipshandel. lmidlertid ansees brakken som uegnet lagringsplass og det ble
sendt to søknader til kommunen om bygging av naust. Det ble gitt tillatelse til oppføring av
naust like før sommerferien. Helge Nyhus påtok seg ansvaret som prosjektleder og har
innhentet tilbud fra lokale firma både for utgraving og oppsetting. I tillegg har han sendt
-søknad til kommunen om støtte, både generelt, og for at det forlanges at naustet skal
bygges i stein, noe som fordyrer prosjektet. Det er også sendt brev til ordføreren med
om møte mellom ordfører, kultursjef og teknisk sjef og representanter fra
anmoOning-Oette
gruppen.
fordi vi mener kommunen må legge planer for vår framtidige drift og
iagringsmulighet, og at vi, en gang i en ikke altfor lang framtid, kan få samlet alle gruppens
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gruppen ønsker at det nye naustet' som er
bygninger/aktiva på samme sted. Flertallet i
søke om at kommunen overtar det'
ptanlagt ferdig r"tt lðï,'t["r uã. vår eiendõm og ikke
iorutsetningen endres' og vedtaket kan
mot godtgjørelse. lmidlertid kan den økonomiske
da endres.
Denne har vi sammen med
Vi er de heldige brukere av öussgarasl'ens nordre del'
områder; bygge et skur inni
dykkerklubben. De har ytret ønske om å få utvidet sine
vil vi be dykkerklubben søke om å overta
;åä;Ë;.-etter ¿ ha konferert med kultursjef, er
vedtatt revet. Dette vil ikke bli gjort før
Krigsmusèets garage ¡nntilvidere. Garasþn
og naustet skal ikke være noen
kommunen har skafÍet brukeme alternative bygninger,
for utstyr tirJvrakrellen, kanoene,
erstatning for busstarasjen. Garasjen er ragringsprass
på utstyr og båter'
tralle og stativ, Europajoller og blir benyttet t¡l vãOtifenoldsarbeid
garasjen.
E_tter utrensking av
i
bygging
katámaran under
Roverne v/Eirik v"tn"i"rogãå
"n
garasjen'
Brdr' svendsen
i
innredning i Makrellen bte det gjennomført en stor opprydning
deler fra Makrellen til Anda'
uåã H"lgã rraûoro niátp t¡t mel¿ bli kvitt gammel motor og
Roverne er ansvarlig for å holde garasjen ryddig'
benyttes fremdeles til
speiderhusef (tidligere det gamle bedehuset) iTananger Ring
benyttes også til
speidermøter for småspe¡Oðre, aspiranter og juniorspeidere. Huset
på
av
dugnad
skjer
huset
peffmøter, gruppeting og ad-hoc-møter. Vasking av
avholdt en
blitt
har
Det
speioerroretore. oãtie h-ar gått tålig bra, men ikke helt smertefritt.
ble
Mye
da spesielt i skap og loft.
ryoo"ougnad av styret r"t-t"n med enhetsledere,
har
kastet. Alte er ansíadig for at utstyr blir lagt på plass etter bruk. Tore Kristiansen
plass
turutstyr'
for
egen
laget
det
er
høytrykkspylt huset og ieparert på gjerdet. På loftet
styremøter og
n"i ó ogåá patruljekãsser og telt tagret. Kontoret blir brukt til patruljemøter, er
i ustand.
ad-hoc rñøt.r. pi'en blir ikké benyttet da kapasiteten er lav. Kopimaskinen
roverne har sitt
Kutterueien g blir benyttet av seniortroppen til all møtevirksomhet Også
Krtt"*"ien skal utføres av rovere/roverforeldre. Dette har ikke
møterom her. vask
noen
"u
fungert. Rydding og støvtørring skal utføres av seniortropp. Det har ikke vært
diverse
foretatt
har
huset,
for
,.vJããougnäo p{nut"t i år. Toie Kristiansen, som er ansvarlig
kjellerdør.
ny
skiftet
vedlikehold av huset eks.vis maling og skifting av vindu. Det er også
stå for ktipping av þten. Huset ble benyttet til overnatting og opphold av
sieiderledere fra 21st Aberdeen da de var på besøk i april.

$;¡ñ;1ial

Annet utstYr

på årene, glidelåser ryker,
Teltene blir forfløpende vedlikeholdt. lmidlertid drar tunnelteltene
ble innkjøpt ett f,elltelt.
Det
i
år.
impregnert
ble
det blir revner og de lekker. Flere av teltene
å få noe fra
mulighet
ingen
Lavooen som forsvant er ikke kommet tilrette, og det er heller
Det er kun
gruppenavn.
forsikringsselskapet i dette tilfellet. Alle telt har blitt merket med
gruppetãOer/styret som kan gi tillatelse til utlån av utstyr. Telt lånes ikke ut; de skal kun
6"nytt"t til spéiderarrangemãnt. Roverne skal benytte de gamle militærteltene, men har
benytte
,rigÀ"t tor å tåne de andre ved behov. Senior-, junior og aspirantspeiderne skal
fordeler
leirer
lavoóene, tunnelteltene og haiketeltene og flokkene husteltene. Under
ledelsen teltene etter behov'
avtale med
Elektrisk kjedesag med kabel er lagret på speiderhus og kan lånes etter
gruppeleder/stYre.
hytte og telt. Det
ñ¡obitt"t"tonen (6f. 94 s3 36 87) er stort sett med på alle turer både i båt,
vært påpasselige
er ikke store kostnader forbundet med telefonen noe som viser at vi har
og kun benyttet telefonen i nødtilfeller.
på Makrellen
v-trr (xaltesignat LL6291) står i Makretten og er til stor hjelp på turer. Radar

har blitt solgt.
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Aktiviteter
Aktiviteter i flokkene
Som vanlig har det vært stor aktivitet i flokkene. Utenom fellesarrangementene startet de
med den årlige 4-klasseturen til Horve. Deretter ble det skitur til Sætra fulgt av båUtelttur til
Rossøy og deltagelse på pinseleirens Gruppens Weekend på Vier. I høst har alle flokkene
hatt en overnatting på Horvehytta. Som vanlig startet 4-klassingene i februar i aspiranttropp
i tillegg til vanlige flokkmøter. De ble tatt opp ijuniortroppen på Gruppens Weekend.
Dermed fikk de sjansen til å bl¡ med på årets kretsleir på Fureneset der de aller fleste var
med. Vi viser ellers til årsrapporten for flokkene.

Aktiviteter juniortroppen
Juniortroppen har igjen hatt et meget aktivt år, både på møter og med turer. De er blitt
meget flinke seilere og tar sin tørn både med småbåter og de større båtene. Det var
således en opplevelse for dem å dra på tur i Ryfylkef,ordene i høst der både Sjøsprut og
Makrellen var med. Det satses stort på merker og grader og målet er at flest mulig skalfå
minimum 10 turer i løpet av speideråret. Noen klarte opptil 13. Det satses også på turer i
skog og mark, å lære speiderne å bli glad i naturen. Det har vært en aktiv førerpatrulje.
Alle patruljene har hatt egne turer. Vi viser ellers til årsrapporten for juniorene.

Aktiviteter seniortroppen
Aktivitetene og interessen for seniortroppen har tatt seg opp siste halvår. I tillegg til egne
turer, har troppen benyttet seg av tilbudene som kretsen har gitt, som peffkurs,
patruljeførerkurs og speidertramp. Troppen var også med på Turdag og overnattet som
egen patrulje. Lederne i seniortropp har hatt vanskeligheter med å ta fri for å dra på
speidertur, Da det er så få speidere i seniortroppen og kun èn patrulje, har det ikke blitt
noen aktiv førerpatrulje. Dette vil det bli rettet på neste år da det vil bli en sterk økning i
antall seniorspeidere. Vi viser ellers til årsrapporten for seniorene.

Aktiviteter roverne
Roverlaget har vært meget aktive ¡ 1995. Dette gjelder både innad i gruppen og ved RBS.
Flere av roverne har hjulpet til med seilopplæring og vært til hjelp under fellessamlinger og
andre aktiviteter. Hovedbeskjeftigelsen har imidlertid vært Sf/ Makrellen der de har
gjennomført mange dugnader med stor iver. Roverne bygger også en katamaran i
bussgarasjen. De har hatt mange turer både innad i roverlaget og sammen med RBS og
andre speidere. Det er beklagelig at Makrellen er utav drift ett år framover, men roverlaget
satser sterkt på å bidra med dugnadsarbeid. De har også benyttet Sjøsprut ivrig. Vi viser
ellers til årsrapporten for roverne.

Arranoementer

#

Fellesarrangement i grupperegi
Gruppen satser på at ledere skal bli habile førstehjelpere og et kurs ble arrangert av Jan
Erik Eriksen isamarbeid med Luftambulansen.
Det var godt frammøte på Sporfsdagen ijanuar. Den ble avholdt på Ungdomskolen.
Småspeiderne hadde leker, mens speiderne hadde volleyballcup og frie aktiviteter.
Svømmedag i februar samlet ca. 113 av småspeiderne og de fleste av speiderne. De ble
trenet på merker og det ble avholdt konkurranser.
Skøytedag ble også avholdt i februar på Kunstisbanen. Den samlet et hundretalls speidere,
ledere og foreldre. Det ble tatt merker og avholdt konkurranser på de ulike alderstrinn.
Tenkedag ble arrangert intert i de enkelte enheter med spesiell markering.
Sf.Geo4rsdag ble avholdt med løyper for både småspeidere og speidere i Risnesområdet.
lnvitert til å delta på arrangementet var 2. Tananger KFUM og 1. Sola. Etter løypa var det
premiering, løftefornying, underholdning, boller og brus på Storevarden skole.
Gàdagen ble lagt sammen med kirkesøndag i samarbeid med menigheten. Etter
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gudstjeneste var det natursti til Meling med etterfølgende premiering og mat.
Aktivitetsdag for hele NSF ble markert i alle enheter med turer.
Det ble anangert leder-/roverturlil Håstein.
Gruppens Weekend gikk av stabelen på Vier i pinsen . Endelfrafall p.g.a. tidspunkt. Alt
sjømateriell ble benyttet, Makrellen ble seilt inn av rovere og juniorer (en meget la-a-ang)
tur, seniorene og rovere seilte Sjøsprut på fredag mens alle andre kom inn lørdag. Alle var
på leiren til mandag. Flere foreldre/lederenker overnattet i huset mens speiderne lå ute
eller itelt. Gledelig at så mange rovere deltok på leiren. På denne leiren ble "Olga" født.
Høstens fellesaktiviteter startet med turdagen til Gilja. Seniorene hadde patruljetur,
juniorene troppstur og noen rovere var med og laget klar løype til småspeidere og foreldre
som ankom søndag. Det var kaldt og blåsende og ikke det kjempemessige frammøtet.
Høstfesten þle avviklet siste søndag i oktober. Vi hadde tradisjonelt arrangement og 28 nye
småspeidere ble tatt opp. Nina Ellingsen fikk NSF's hederstegn for ikke-speidere. Opptrinn
av alle enheter. Roverlaget sto for lyden. Eyvind Thu spilte piano.
Marked for alle speidere ble arrangert i november. lnntekten gikk i år til Sykehuset i våre
hender. Her møtte ikke representanten opp for å hente pengene; men vi fikk et
kjempetilbud som plaster på såret: lnnbydelse til Sola strand hotell med kaffe/brus/kaker!
Det har ialt vært arrangert 7 kosekvelderfor småspeidere/juniorer. De fleste enheter har
hatt grøtfest siste møte lør jul - seniorene bakte kaker, lederne hadde også gruppeting
m/kanel og sukker.
Den årlige høstkonkuffansen for speidere ga følgende resultat: Gul patrulje vant
småspeidernes vandreskjold og Rev fra juniortroppen ble bannerpatrulje. Seniortroppen
hadde ingen konkunanse grunnet for få i troppen; kun èn patrulje. De fortsetter som
flaggpatrulje.
Det ble arrangert svømmedag to lørdager i høst med fribading. lkke det helt store
frammøtet.
Foreldrene har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og
arrangement. Hver enhet har forøvrig hatt egne turer og arrangementer. Vi viser til de
enkeltes årsrapporter,

Arrangement utad
Vår årlige basar ble avholdt 25. mars, og som vanlig hadde foreldrene vært flinke å lage
gevinster. Hovedgevinsten var et dekket bord til 12 personer med middagservice, glass,
bestikk, duk og dekorasjon. Vinner ble Jørgen Wiig.
Det er imidlertid 17. maisom er vår viktigste dag når vi skal markere oss i Tananger. Store
og små var som vanlig aktive både i tog og på standen vår der vi solgte hamburgere,
popcom, brus, m.m. Spill på lykkehjul, pilkast og kjøp av gassballonger er også populært.
Roverne markerte seg meget godt i toget.
Tanangerdagen er vår andre store utfoldelsesdag i nærmiljøet. Også i år hadde vi
lykkehjul, brus- og hamburgersalg. Vi stilte både voksent og speiderlag i Ta sjansen.
Kjempevær og -salg.
Det ble ikke arrangert noe rebus/turløype i regi av TTT. Dette arrangement er nedlagt av
styret.
Kakeuttodning ved butikkene i Tananger ble avholdt av småspeiderne og i løpet av en time
gikk kaker og lodd unna!
Høstuttodningen skaffet gruppen i år større gevinst enn tidligere, dette takket være både
ivrige selgere og komítèmedlemmer som klarte å skaffe mange gevinster. Trekningen ble
offentliggjort på Høstfesten. Hver speider må selge minst 2 loddbøker. Jo mindre de er, jo
flinkere er de - 27 speidere solgte 5 loddbøker eller mer. Best var Leif Arne med 11
loddbøker.
Det årlige fakkeltogef 1. søndag i advent er tradisjon i Tananger. Etter tenning av
julegranen med gang rundt treet til musikk av Tananger skolekorps samlet vi oss ved
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Storevarden skole mens KFUM/K samlet seg ved bussgarasjen for avmarsj til
speidergudstjeneste i kirken. Fint kaldt vær. Norunn Nyhus og Eli Brekke solgte gløgg til
inntekt for speiderne. Juniortroppen var tekstlesere.

Andre forhold
Vårt forhold til kommunen er godt. Foruten adm. og grunntilskudd som går på antall
medlemmer, har vi også fått tilskudd til drift av bygninger, båter og ledertrening. Vi har også
fått dekket utgiftene til ny dør i Kutterveien og plenklipper. Både næringsliv og private har
vært generøse mot oss i form av naturalia, annonser og kontanter i året som har gått.
Gruppens økonomi er bra, noe som framgår av årets regnskap.
Helge Nyhus er fortsatt i dialog med kommunen om andre speiderlokaler.
Vi har fått ti¡latelse til å oppføre naust på 50 m2 ved Danielsen skipshandel, et arbeid som
vil starte i begynnelsen av 1996.
Etter havari med Makrellen er det besluttet å restaurere den fullstendig mens vi venter på
masta.
Disse arbeidene vil tære sterkt (helt) på gruppens kapital, men vi håper at vi, ved hjelp av
velvilje fra kommune og privat næringsliv skal klare å komme i gang. Dette krever imidlertid
at samtlige er meget nøysomme i tiden framover.

Vår avtale om å disponere lokalene i Kutterveien går ut i 1996. Vi avventer initiativ fra
kommunen på eventuelt opphør av disposisjonsretten.
Gruppen har vært representert i TTT sammen med representanter fra de fleste foreninger
og lag i Tananger. Bill Schwab har vært vår representant i 1995.
Gruppen har også deltatt i ryddeaksjon i Tananger og Risnesområdet.
Det gamle leirstedet vårt ved Forevatnet i Bjerkreim har heller ikke i år blitt benyttet og vi
kan vel ikke lenger hevde vår disposisjonsrett til stedet.

Havsprut

Det har blitt lagt ned mye arbeid med å skaffe annonsører til medlemsbladet vårt. Phillips
Petroleum Co. Nonray sto for kopiering av første nummer. De andre har Conoco stått for
Bladet blir distribuert til alle medlemmer samt andre interessepersoner/-organisasjoner og
koster kr. 35,-/år.

Kretsleiren 1995
Gruppen var sterkt representert på kretsleiren på Fureneset ved Jørpeland. Omtrent
samtlige speidere deltok sammen med en kjempeflott gjeng ledere. Også de fleste roverne
var med på leiren, de deltok i programaktiviteter. Rohnny ldland var ansvarlig for helse, Eirik
Vatne for lyd og båter, Kenneth Hagen og Birger Lødner for småbåter, mens de andre var
med på ulike aktiviteter innen program, vakt og helse. Lovise Mæland, Sivert Hagen og
Bente Rossavik hadde ansvar for peffsamlingen. Vi opplevde en strålende leir med sol fra
morgen til kveld og meget gode programaktiviteter. Haiken vil nok bli husket lenge p.g.a. all
knott og mygg pluss at Hauk fikk lang løype istedet for middels.

Utenlandstur 1996
Under besøk lra 21st Aberdeen tidligere i år, fikk vi innbydelse til Twin-jamborette i
Templars Park i august 1996. Det er imidlertid en meget kostbar leir og det er på dette
tidspunkt ikke avgjort om gruppens medlemmer ønsker å dra eller om det skal tilbys et
annet altemativ.
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Samarbeid med 21st Aberdeen
Kontakten med 21st Aberdeen har vært enveis også i 1995. Vi hadde besøk av Charles
Lowe og tre andre ledere i april. Vi ga dem home hospitality i Kutterveien I og Jan Lødner,
Helge Fiaflord, Olav Meling og Lovise Mæland forsøkte å aktivisere dem bl.a. med
innÙydelser til hjemmene og tur til Prekestolen. Alle ledere samt X-kluþben var invitert til
"åpeht hus" sammen med lãderne under deres opphold, men kun 3 fra gruppen stilte opp!

Landsleir 1997

Landsleiren skal foregå på Ørlandet ved Trondheim. Vi håper å kunne ta med Makrellen og
det er for tiden forhandlinger om transport til/fra leiren med båt sammen med andre
speidere fra kretsen.

Utmerkelser

Nina Ellingsen ble tildelt NSF's hederstegn for ikke-speidere på høstfesten.
Jan Lødnér fikk 10 års sølvmerket for lang ledertid på samme tilstelning.
Birger Lødner, lngve Larsen, Dan Robert ldland og Linda Meling f¡kk 10 års vimpel
Leif lvar Larsen f¡kk 5 års vimPel.

Båtførersertifikater

Gruppeleder sammen med båtansvarlig er ansvarlig for utstedelse av båtførersertifikat som
tilfredsstiller sjøspeidernes krav og regler

Utleie av hytte og sPeiderutstYr
tJtleiepriser vedtatt av g ruppeti ng :
Hytte
Tilhenger
Kanoer
VG-joller
Telt
Sjøsprut
Makrellen

kr. 15,-/natUperson
kr. 50,Jdøgn (uten kanoer)
kr. 50,-/kanoldøgn + kr. 50,- for tilhenger
kr. 50,-/jolleldøgn
Gratis til speidere - leies ikke ut til andre formål enn speidertur
Etter avtale. Kr. 30,-/gang til dekning av drivstoff
Etter avtale

Det skal ikke betales leie ved bruk av hytte eller utstyr for speidere og ledere i 1. Tananger
SjøspeidergruPPe.
Turer innen grupPen skal bære seg.

Tilleggsverv
Ronny ldland er leder av RBS
Kjartan Risa er lagleder i RBS.
Lôvise Mæland er redaktør av Nytt fra Vesterlen og i kommunikasjonskomitèen
Lovise Mæland er medlem av valgkomitèen i kretsen.
Eirik Vatne er medlem av valgkomitèen RBS

Arrangement i Vesterlen krets regi
Småsfeiderne deltok på kretsens småspeiderkonkurranse i Melshei og ble henholdsvis nr.
Roverne
S og 6. Vi deltok ikke i Kretsbannerkonkurransen grunnet andre arrangement.
det
på
hadde
toppen. De
Oettot< med 2 lag i rover 5-kamp, men klarte ikke å hevde seg
kjekt likevel. På TG-samling var Jan Lødner og Lovise Mæland representert.

Éå votteyOallcup arrangert av kretsen ble speiderlaget vårt nr. 2 med en sammensetning av
speidere fra senior- og junior-troppen. Roverne stilte med 2lag i natt-cupen'
liretsen har arrangert møter, kurs og samlinger for både ledere og speidere. Gruppen har
vært representert på de fleste arrangement og har besluttet at det skal tilstrebes alltid å ha
minimum en representant tilstede.
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Kurs/seminarcr:
Kontaktseminar Kristiansand: Jan Lødner, Birger Lødner, Eirik Vatne, Anita Røyneberg,
Kenneth Hagen
Glenda Lewin
Trening
Linda Meling
23 ledere
på
Luftambulansesentralen:
1. hjelpkurs
lnstruktører: Egil Bjelland/Jan Erik Eriksen
Arsmøte kretsting Hundvåg: Steinar Skottheim, Jan Lødner, Lovise Mæland
Lederkurs Sola kommune: Helge Nyhus
Peffkurs l/ll Fureneset: Joakim Larsen, Gaute Rossavik
Linda Meling
Bill Schwab, Johanne Rommetvedt, Kai-Erik Schwab,
Rohny Lima, Taahier Nassiep, Joakim Larsen,
Adrian Clavier
Aud R. Mikkelsen, Liv Kristiansen, Leif Knudsen,
Svein Harald HatløY
Glenda Lewin, Sivert Hagen, Bente Rossavik, Evy Undem
Trening
Bill Schwab, Lovise Mæland
Bill schwab, Arvid slagstad, Lovise Mæland
Kurs
Emnekurs sjøspeiding: Jan Lødner, Eirik Vatne, Kenneth Hagen
Jan Erik Eriksen, Kristian Thingvold, Liv Kristiansen,
Trening
Aud. R. Mikkelsen, Svein Harald Hatløy, Beate H. Tøllefsen
Johanne Rommetvedt
Peffkurs

ll:
Fjell-lederkurs:

Snøhulekurs:
Førerpatr.kurs:
lnnføringskurs:
lll:
Kanokurs:
pionering:
l:
lll:

Medlemsoversikt 1 986-1 995

1986 1987
Gruppe 2
Rovere 10
Tropper 58
Flokker 65

1988

1e89 1990 1991 1992 1993 1994

1

'l

2

10
50

'14

16

61

Andre

44
67

42
68
2

2
16

44
93
1

2
14
52
83

1995

2
10

2

,|

17

47

38
90

16
34

51

89

82

2

1

76

I

,|

1

19

Med unntak av gruppeleder og gruppeassistent (ikke 1994/95) er lederne medtatt under
sine respektive hovedenheter.
I 1gg5 fikk 5 av våre medlemmer 5 års vimpel og 5 fikk 10 års vimpel for lang fartstid
gruppen.

i

Tananger, 01.01.95
For styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe

Lovise Mæland
Gruppeleder
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LEDEROVERSIKT PR. 3I.1 2.95
Gruppeleder
Båtansvarlig
Roverleder/gr.ass
Troppsleder (sen)/gr. ass
Troppsass.(sen)
Troppsleder (un)
Troppsass.(lun)
Troppsass.(iun)
Troppsass. (jun)/gr. ass
Troppsass.(iun)
Flokkleder (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkass. (1)
Flokkhj. (1)
Flokkleder (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkass. (2)
Flokkleder (3)
Flokkass. (3)
Flokkass. (3)
Flokkass. (3)
Flokkass. (3)
Flokkass. (3)
X-klubbformann

Lovise Mæland
Bjørn T. Thorsen
Eirik Vatne
Jan Lødner
William Schwab
Lovise Mæland
Sivert Hagen
Glenda Lewin
Arvid Slagstad
Bente Rossavik
Sigurd Mo
Bjøm Chr. Grassdal
Lyder Moen
Aud K. Rommetvedt Mikkelsen
Svein Harald Hatløy
Øivind Mathisen
Jørgen Wiig
Torvald Hoset
Kristian Thingvold
Gordon Vatne
Liv Kristiansen
Leif lvar Larsen
Jan Erik Eriksen
Trond Mæland
Beate H. Tøllefsen
Helge Nyhus
Leif Knudsen
Helge Fraflord

Sluttet i gruppen etter sommeren:
Evy Undem
Steinar Skottheim

Troppsass.(un)
Leder
Permisjon:
Troppsass. fiun)
Flokkass.

Linda Meling
Petter Olsen
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TILLITSVALGTE 1995
Formann foreldrerådet

Nina Ellingsen

Kasserer gruppen

Petter Olsen

Kasserer/
annonsesjef Havsprut

Nina Ellingsen

Foreldreklubben

Eli Brekke
Tove Røyneberg (fra sept, 95)
Hilde Karin Trondsen (til sept. 95)

Ansv. VG-joller

Jørgen Wig

Ansv. Sjøsprut

Geir Undem

Ansv. Europajoller

Torvald Hoset - Bjøm Thorsen Sivert Hagen - Leif lvar Larsen Arvid Slagstad

Ansv. kanoer

Leif lvar Larsen

Ansv. speiderhus

Tore Kristiansen

Ansv. bussgarasje

Eirik Vatne v/roverne

Ansv. hytte

Sven Tjessem - Kjell Ove Tveit

Makrellutvalg

Bjørn T. Thorsen - Tor Jan Høiby Kjetil Heradstveit

Revisorer

Brit Myklestad - lnge M. Halvorsen

Valgkomitè

Sigurd Mo - Jørgen Wiig - Gordon Vatne
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ÄnSUELDING FRA FLoKKENE 1995
I. FLOKK
Første halvår st¿rtet flokken med tjuete speidere, seks jenter og femten gutter og lederne
Arvid Slagstad" Petter Olsen, Bjørn Chr. Grassdal, Øivind Mathisen, Lyder Moen og Sigurd

Mo.
Det ble besluttet å forsøke med "ren" gutteflokk i gruppen fra høsten, dette tilfalt 1. flokk.
Tjueto gutter begynte etter sommerferien. Alle "nye" kom fra ventelister, kanskje var ikke
motivasjonen for å begynne like stor, men vi er i dag tjue gutter i flokken. Lederne er Sigurd
Mo ( flokkleder ), Bjørn Chr. Grassdal, Øivind Mathisen, Lyder Moen Aud K.Rommewedt
Mikkelsen ( ny ), og Svein Ha¡ald Hatløy ( ny ) . Johanne Rommetvedr har vært hjelper.
Oppgavene i flokken fordeles og miljøet må sies å'være bra !
Disiplinærproblemer ? Selvsagt er en ren gutteflokk litt mer "aktiv", men vi har fÌltt en
brukbar orden på tingene. l.flokk er en livlig og fin gieng som gleder seg til neste år.
2. FLOKK

Flokken startet l. halvår med tjuefre speidere, elleve gutter og tolv jenter. lngen sluttet i
løpet av sesongen. Til sornmeren gikk sju speidere, seks jenter og en gutt til juniorfroppen,
en gutt og en jente sluttet i gruppen.
Lederne i vår va¡ Sivert Hagen ( flokkleder ), Torvald Hoset, Bente Rossavik, Kristian
Thingvold, Evy Undem" Gordon Vatne og Jørgen Wiik
I høst startet flokken med tjuetre speidere, ãtttejenter og femten gutter. I løpet av høsten har
en jente og en gutt sluffet, slik at 2.flokken pr.3 1.12.95 består av 2l speidere.
Ledere er Jørgen Wiik ( flokkleder ), Torvald Hoset, Liv Kristiansen ( ny ), Kristian
Thingvold og Gordon Vatne.
3. FLOKK
01.01.95 besto 3.flokken av tjuüe småspeidere, atten gutter og fem jenter. Av disse sluttet
fire i løpet av vårsemesteret og seks ble tatt opp som juniorspeidere.
Det var sju ledere i vårsemesteret, Leif Ivar Larsen ( flokkleder ), Jan Erik Eriksen, Helge
Nyhus, Trond Mælan{ Beate Tøllefsen, Glenda Lewin ( gikk over til Juniorroppen ) og
Arnstein Rugland ( sluttet ).
Ved oppstart i høst besto 3. flokk tjuefire speidere, en skiftet flokk og en kom litt senere på
høsten. Jenteandelen ble øket i et forsøk på å fä mer ro og harmoni i flokker¡ slik at pr.
31.12.95 består flokken av ti jenter og fiorten gutter. Trivselen i flokken er jevnt over god.
Ledere i høst har vært Leif Ivar Larsen ( flokkleder ), Jan Erik Eriksen, Helge Nyhus, Trond
Mæland, Beate Tøllefsen, Leif Knudsen ( ny ). t tillegg har Anita Røyneberg fra Roverne
vært til god hjelp på endel møter.

l3

Fra flokkene generelt.
I vårsemesteret hadde vt 20 møter. Programmet var tadisjonelt. Vi har hatt skeytedag,
sykkeldag, idrettsdag, vi har vært på Kystkultursarnlingen og vi har fisket med fiskeutstyr
som vi laget selv. De siste møtene gikk med til båtbruk og seiling. I tillegg til møtene hadde
vi sportsdag, svømmedag, basar, St.Georgsdag. Vi har deltatt på småspeiderkonkunanse i
Melshei, hvor våre speidere plasserte seg på 5. og 6. plass.
Vi va¡ på flere turer, 4.klassetur til Horve, skihelg på MoisætA seilehelg til Rossøy og så
avsluttet vi våren på gruppens weekend tur til Vier.
I høstsemesteret har vi hatt 17 møter. Vi startet høsten med mye bruk av VG-jollene og
ellers har programmet vært vanlig. Vi har vært på Sjøfartsmuseet, vi har laget ting i leire, vi
har hatt juleverksted og vi avsluttet sesongen med grøtfest. I tillegg har det vært turdag til
Giljq flokkvis tur til Horve, høstkonkunanse og høstfest, kakeutloddiog og marked. På
ma¡kedet ble det sarnlet inn 2.500 kroner til "Sykehuset i våre hender".
1995 ha¡ vært et godt år for småspeiderne i l.Tananger.

Det er totalt sekstifem småspeidere og sytten ledere
3r.t2.95

i

1. Tananger sjøspeidergruppe pr

For flokkene.
Sigrrd Mo, Jørgen Wiik og Leif Iva¡ Larsen.

l.l

AnSnaPPORT FRA JUNIORTROPPEN
1g95 var året da alle enheter skulle fokusere på Livskvalitet. I tillegg var det Naturvernåret. I
juniortroppen har disse kvaliteter, sammen med Vennskap, Praktisk Viten og Friluftsliv stått i høysetet
gjennom hele året. Speideråret startet med 22 speidere, 3 nye kom til i løpet av vinteren samtidig
som de gikk aspiranttiden. 4 gikk over i seniortropp etter sommeren og vi fikk 20 nye fra høsten.
lmidlertid var det litt frafall utover høsten, både av 5. og 6. klassinger, slik at vi ved registrering 1.11
var 33 speidere. Disse er fordelt på 5 patruljer; 2 jente- og 3 guttepatruljer. De fleste 6. klassingene
har gjennomÍø¡13. graden og er på god vei med 2. graden. 5. klassingene er ivrige etter å få
underskrifler på gradene. Vi har fokusert sterkt på grader og merker og 6 av våre speidere har nà 12merke snoren. På de fleste turer og møter gjennomfører vi ett eller flere av kravene og det er derfor
viktig å detta på det som troppen har å tilby.

Anangement og turer 1. halvår:
Svømmedag m/trening til idretts- og livredningsmerket.
Sportsdag m/ volleyballkamp mot seniorene.
Tenkedagsfeiring i tropPen.
Skøytedag.
Skitur til Havøms hytte i Hunnedalen.
Pefftur til Horve-hytta
Kveldstur til Havanna
Troppstur til Melshei ijanuar med snøball-aktiviteter
Dagstur på ski
2 deltagere på peffkurs
St. Georgsdag i Risnes sammen med KFUM og Sola.
Kirkesøndag i f.m. gådag
Tur til Horve sammen med aspiranttroppen
Gruppens Weekend til Vier der de fleste deltok i fint og kaldt vær
Kretsleir på Fureneset med flotte aktiviteter og godt vær
I tillegg vartroppen også med på årets basar, deltok i 17. maifeiringen og Tanangerdagene.
Ledere var Lovise Mæland, Sivert Hagen og Linda Meling
Høsten har hatt følgende utfordringer:
Båttur i Ryfylke istrålende vær og mange viste gode potensiale for å blisjømenn/-kvinner
Sykkettur til Rægebu i telt og hytte. Stormende vær.
Fjelltur til Fidjeland

Turdag tilGilja
Tur til Horvehytta med høstkonkurranse som ble vunnet av Rev
Juletur til Melshei med julemat og knask. Karneval.
I tillegg har Hauk vært på patruljetur til Stokkavatnet og Rev på patruljetur til Dalsnuten.
Noen av speideme forsterket volleyball-laget i kretsens tumering
Speiderne deltok med opptrinn på høstfesten, gikk i fakkeltog og leste teksten i kirken, har solgt
julehefter og lodd til høstutlodningen og deltok aktivt på markedet.
Det har vært et aktivt år. Forbundets program blir fulgt, og vi har aldri Íør i juniortroppen erfart at så
mange ivrer etter å ta grader og merker. I tillegg til de vanlige merkene, fokuserer vi også på
sjøspeidermerker. Alle har tatt jungmannsmerket, og flere er også ferdige med lettmatrosmerket. Vi
forsøker å gi speideme tilbud om mest mulig seiling, og fra tid til annen trekker vi inn ekspertise fra
roverlaget, andre ledere eller foreldre i instruksjonsarbeidet. Flere av speiderne trente seg godt opp
med både Sjøsprut og jollene i sommer.
Det er en flott tropp, selv om vi er i meste laget. Speiderne liker turer og friluftsliv, frammøtet er
upåklagelig og de som blir peffer/asser er stolt over dette. Vi har hele året hatt peffmøter.
Ledere siste halvår har vært Lovise Mæland, Sivert Hagen, Bente Rossavik, Arvid Slagstad og Glenda
Lewin.

Lovise Mæland
Troppsleder
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AnSNEPPORT FRA SENIORTROPPEN
Pr. 1.1.95 besto troppen av 9 speidere og 2 ledere'
praktiske arbeider og
Vårprogrammet for møtene var sjøveisregler, navigasjon, førstehjelp,
av
Orui av-¡ater. Vi har fått hjelp av fartar til Johanne med teoretisk navigasjon og
roverlaget med førstehjelp. Takk til disse.

svømmedagen ble avholdt 4.2 og Kai-Erik fikk sølvmedaljen.
seniorer
skøytedag har det også vært i fint vær og utfallet av den konkurransen var: lngen
blant de tre beste.
fy, men
Vinterens tur til Hunnedalen ble en opplevelse alle kommer til å huske. Været var
humøret på topp. Fotposene vi laget fikk vi ihvertfall god bruk for.
Mange fra troppen var med og hjalp til under awiklingen av basaren og dette er bra.
St. Georgsdagen ble i år feiret sammen med Sola og KFUM og den speiderkonkunansen
som ble ãvholdt ble vunnet av seniorpatruljen. De hadde også, sammen med Bill, laget en
utmerket dramatisering av Georg og Dragen.
17. mai arrangementet ble awiklet i samsvar med tradisjon og troppen gikk i flaggborgen.
Gruppens Weekend ble i år avviklet i pinsen som dermed torpederte troppens seiltur, men
og
t¡l gjengjeld fikk seniorene være med roverne og seile båtene til Vier. Været var strålende
alle var fomøyde.
Vi hadde ingen deltagere på kretsbannerkonkurransen da denne datt sammen med
Tanangerdagene.
Dette årets store opplevelse var kretsleiren på Fureneset i et sommervær som nesten ikke
kan beskrives. Vi var fulnall¡ge og etter en fin leir og opptagelse av to nye, dro vi på
sommerferie.
Da vi startet opp etter ferien, øket vi til 11 stk.

Vi har fordrevet tiden med seiling, volleyball, laget stoler og vi har laget lykter og fyr og hatt
praktisk navigasjon inne.
Høstens seiltur gikk til Lysebotn i allslags vær og da vi passerte Kjerag, viste det seg senere
at juniorene lå pã toppen og så ned på oss. Nykommerne ble tatt opp ved leirbålet ved oset
i Lysebotn.
Vi hadde fire deltagere på speidertrampen og vi har hatt flere speidere med på kurs. Dette
er veldig positivt.
Troppens juletur gikk i år til Mosli som er hytten til Strand Jørpeland. Fint vær og bra
deltagelse. Fra turen var det rett hjem til fakkeltog'
Vi avsluttet møtene i år med kakebaking og gjensyn med film fra en Makrelltur.
Speideråret -95 har vært en positiv opplevelse og speiderne fungerer godt sammen selv om
jeg nok kunne ønske at vi hadde vært så mange at vi kunne fått patruljer som fungerer.
Takk også til Bill som alltid er med.

Jan Lødner
Troppsleder
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Årsrapport Roverlag 1995
vÅnnx
Status
Roverlaget består av ló aktive og 3 passive medlemmer. Passive er medlemmer som har mer
interesse for RBS (Rovernes Beredskaps Styrke). Å¡haZ delingen fungerer veldig bra. Alle
fÌir gjøre det de er mest interesserte i.
Møtene
Det avholdes merte hver uke. Møtene har bestått av planlegging av turer og vedlikehold av
rigglseilutstyr til Makrellen. Etter påsken har vi brukt møedagene til seiling.
6 medlemmer har vært akfive med å lære båtbygging, (en 24 fots katamaran ble påbegynt i
Mars).

Turer/¡rrangement
Vårsesongen startet med at 8 rovere reiste på hyttetur til Sinnes med kretsen.
Påsketokt til Bergen med Makrellen. 14 personer deltok (3 stk fra Madla). Dette var litt for
mange. Antall deltakere må vurderes neste gang.
å delta i l7 mai toget med bra innslag Med fokusering på miljøvern, ble en bil
med seil på taket dratt giennom toget.

I år greide vi

9 rovere deltok på Gruppens Weekend Kjeh å være på tur med gruppa, og samtidig kunne
bruke de store båtene.
15 rovere deltok på kretsleir Jørpeland. På denne leiren hadde vi ansvaret for Helse og
Hygiene, Seiling og flåtebyggrng, Lyd med Diskotek.

RBS
Vi har l0 aktive medlemmer i RBS. RBS skal ta seg av sanitet og sikkerhet på
kretsarangement o.1.. Vi står også på beredskaps listene til politiet
Det har vært en tur og et møte i mnd. På enkelte møter og turer har medlemmer fra Tananger
vært både ledere/instruktører.
.

Gruppen

Til kontakt-seminar i Kristiansand reiste 4 rovere, Kenneth, Birger, Anita og Eirik

.

med Jan
Her treffes andre sjøspeidere, og vi
Veldig sosialt.

ñr drøftet erfaringer

sammen

innen sjøspeiderarbeidet.

3 rovere deltok som bistand på båttur med Juniorspeiderne. Vellykket tur

lr

HøSTEN
Status
Roverlaget består av 15 aktive og 4 passive

Møtene
Det er blitt avholdt møte hver uke. En del møter ble brukt til seiling med Makrellen. Da
masten brakk på Ombudsturen, brukte vi noen møter til å rydde bort utstyret. Vi demontert
innredningerL samt rensket ut all ballasten av Makrellen.
Det ble også tid til litt volleyballtrening.
Avslutning på året ble som tradisjonelt, slakf av høner. De ble spist på roverrommet
De siste møtene har vi prørtd og la den enkelte rovere å være ansvarlig for vært sitt
arangement, noe som virker veldig positivt, alle tar mer ansvar nå.

Turer/¡rrangement
På roverfemkampen deltok vi med to

lag. Resultatet ble en 5. og en 10. plass.

Roverne reiste kun to helger på tur med Makrellen. Den ene turen gikk til Haugesund med
overnatting på Bokn.
Den andre turen var den årlige Ombudsturen som kretsen arrangerer. Vi deltok med
Makrellen og Sjøsprut (Norsjø Sandnes båt deltok også). I alt deltok 50 personer. Turen var
vellykket bortsett fra hjemturen. Maste brekkl Her skal mannskapet og alle passasjerene ha
ros for den rolige måten alt ble giort på. Ingen panikk og alle var med og giorde sitt for at alt
skulle gå bra. T¡kk!

Christel og Finn gjennomførte aspiranturen . Det deltok også 6 rovere på turen som
observatører.

2 lag stilte til Nattcup Volleyball.
Juleturen til Horve ble den siste i 1995 for roverne. Desverre liten oppslutning. Sþldes
sikkert alle de andre turene i høst.

RBS

Vi har nå l0 aktive medlemmer i RBS. RBS har arrangert grunnkurs hvor 4 medlemmer fra
Tananger deltok.
Det er blitt giennomført:
-Friluftskurs, som går over 5 dager.
-Temakurs bestående av flere småkurs, m. øvelser.
-Møe annen hver uke, med tilknytting sikkerhet.
-Videre har vi deltatt på sanitets vakter på både kretsarrangement og for idrettslag.
Tananger har vært godt representert på alle arangementene
Gruppen
Kenneth, Wenche og Eirik hjalp juniorene på seiltur med Makrellen pga. mangel på skipper
Velykket tur, som vi håper kan gjenntas.
På emnekurs "sjø" som ble arrangert
Speiderne.

i Sandnes, deltok Eirik og Kenneth fra roverne og Jan fra

lg

Planer/prosjekter

Forsøk med at enkelte rovere tar ansvar for et møte/arangement hver i løpet av våren/høsten.

Noen har allerede meldt seg frivillige til å lage en skikkelig aspiranttid for de som kommer opp

til

høsten.

Makrellprosjektet vil bli prioritert. I år klarer vi kanskje å giennomføre temaet "Praktisk
Viten" som kommer fra speiderstyre sentralt.
Tanker for sommeren 1997, er å delta på "Cutty Sark ship race" regattaen med Makrellen.
Nordsjø og Wyvern har allerede planer om å delta. Regattaen starter i Skottland går så til
Trondheinr" en koseetappe hvor man kan bytte mannskap fra Trondheim til Stavanger. Siste
etappe fra Stavanger til Gøeborg.

For Roverlaget

Eirik Vatne
Roverleder

t?

Makrellen
Arsrapport 1995
Generelt
I siste halvdel av sesongen har uheldige omstendigheter satt sitt preg på Makrellen og tildels overskygget
fartøyets betydning for speidergruppen. Med erfaringene bevart - foran en ny sesong, er det igjen viktig å rette
blikket fremover mot de muligheter og resultater som fremdeles er innen rekkevidde.

Historikk
Gjennomgang av tilgjengelige loggbøker viser at det i hovedsak er de siste 5 àr av fartøyets 15 årige historie
speidergruppens eie som er ivaretatt. Følgende oppsummering er foretatt:

1

Antall

24
29

6

22

3

979-1 988

1

989
990

1

991 -1 992

1

Antall

993
1994
1

Antallmotor

i

Brennstoff

I
1

79

I

53

439

281

1463

Under begrepet hendelser er medregnet nedtegnelser som angår inntrufne skader, grunnstøtinger, påkjørsler,
slipping, reparasjoner, vedlikehold, nyinnstallasjoner, kontruksjonsendringer, inspeksjoner og lignende som er av
betydning for drift og vedlikehold av fartøyet. Det foreligger ingen årlige inspeksjonsinnberetninger til
speiderforbundet.

Førere
Pr. 31 . 12.95 er nedtegnet følgende førere av Makrellen:
Eirik Vatne, Jan Lødner, Preben Keim, Tor Jan Høiby, Tore Kristiansen, Helge Fraflord, Egil Halvorsen, Erling
Rossavik, Bjørn T.Thorsen, Eyvinn Thu, Sivert Hagen (under opplæring).
Eirik Vatne har klart størst antall fartstimer av nyere dato.
I løpet av 1996 vil angivelse av kvalifikasjoner, fartstid og fartsområde for den enkelte bli nedtegnet. Videre vil
det bli utarbeidet en plan for opplæring og oppfølging av lørere generelt.

Vedlikehold
Loggført vedlikehold og reparasjonsarbeid utført i løpet av sesongen kan oppsummeres som følger

Mesanbom, storbom, mesangaffel, storseilgaffel, klyverbom og blokker gjennomgikk full overflatebehandling
løpet av vinteren. Løpende rigg og øvrig tauverk ble gjennomgått og nødvendige utskiftninger foretatt.
Fartøyet ble slippet, rengjort, bunnstoffet og anoder skiftet den 24.mars ved Galeivågen Slip & Verksted,
Hundvåg. Forøvrig er følgende loggført:

i

Brudd på feste for hydraulikks$ring, akterdekk. Demontret, sveist og montert.
Brudd på klyverbom. Ny klyverbom bearbeidet og montert. Ny kjetting og stekkfisker montert.
Brudd på storseilgaffel. Demontert, reparert og monrert.
Lekkasje på kjølevannsslange. Reparert på stedet.
Utskift ing av vannutskillingsfi lter drivstoff.

Utskifting av offeranoder på motor
Utskifting av kilereimer og anskaffelse av reservereimer.
Montert ny el. lensepumpe
Ved utgangen av sesongen ble det anskaffet ny presenning for opplag og vedlikehold. Det er videre anskaffet
sjøkart for strekningen Haugesu ndlF lorø.

åct

Forsikringsskader
I løpet av sesongen 1995 er loggført to hendelser som har medført større skade på fartøyet.
Begge forhold er rapportert til Uni Storebrand med anmodning om utbedring under gjeldende forsikringsavtale.
Følgende skader er innrapportert:

27.07.95 Tau, Makrellen i fortøyning ved kai blir pâkjørl av fiskefartøy
30.09.95 Hidleflorden Mastebrekk under seilas fra Rossøy tilTananger
Pr. 31.12 95 er utsendt forespørsler på utbedring av skader pàîøri under mastebrekk

lnspeksjoner
I løpet av sesongen er samtlige loggbøker og historiske dokumenter gjennomgått. Fra 1993/94 fremkom et
pålegg fra forsikringsselskapet om full inspeksjon og utbedring av spikersøm under vann. Det er foretatt
omfattende inspeksjoner for å kartlegge fartøyets generelle tilstand.
På bakgrunn av disse observasjoner samt sesongens inntrufne skader ble det i samråd med styret konkludert
omgående å iverksette nødvendige utbedringer.

Demonteringsarbeid
I løpet av oktober/november ble det foretatt opprydning etter mastebrekk. lnnredning fra baug til motorrom ble
demontert. Ballast i form av plasstøpt betong og jernbarrer ble demontert. Ballast ble veid og målt og utgjorde
tilsammen 4,8 tonn. Demontert innredning ble kassert. Jernballast ble lagret i bussgarasje.
Under betongballast ble det avdekket et stort omfang av råte på spant og bunnstokker. Mastefisk på ca 2 meter
var eneste form for kjølsvin som eksisterte. Vannganger mellom spantene var så godt som fullstendig tilstoppet.

lnnvendig bunn var fylt med en blanding av olje, matrester, sand, trefliser, spiker og råttent sjøvann.
Det ble i alt gravd ut rundt 40 bøtler med sørpe langs kjølen og vanngangene. lnnvendig skrog ble rengjort fra
dekk til kjøl med vann og såpe. Vannganger ble åpnet.

Utbedringsarbeid på slipp
Den l2.november ble fartøyet overlevert og slippet for utbedringer hos båtbygger Sverre Naustvik på Hundvåg
Den 26 november ble det avtalte arbeidsomfanget avsluttet. På slipp ble det avdekket at kjølbolter manglet
fullstendig. Videre var spant under motorfundament angrepet av råte hvilket hadde medført at fundament var
sunket ca 1 cm i forkant. En forverring av situasjonen ville brakt aksling ut av stilling som under gitte forhold
kunne har tul til svært alvorlige konsekvenser. Både spant og motorfeste er nå utbedret.
Det er i alt blitt skiftet helt eller delvis ca 10 spant, montert nye bunnstokker, montert nytt kjølsvin fra
motorfundament til2 spant foran mast samt montert I rustfrie gjennomgående kjølbolter. Pålegg fra
forsikringsselskapet er tatt til etterretning og en rekke spikersøm er fornyet og treplugger skiftet ut.
Pr. 31.12.95 er fartøyet ikke brakt tilbake til Tananger. Forflytning forventes gjennomført i løpet av uke 1 -96.

Samarbeid og dugnadsinnsats
Med noen få unntak er all arbeidsinnsats organisert og gjennomført av Roverlaget. Det har vært kontinuerlig
kontakt mellom Roverleder Eirik Vatne og Makrellenutvalget gjennom sesongen for å avklare løpende oppgaver.
Roverlaget har utvist ansvar og stor innsatsvilje gjennom de oppgaver laget påtok seg og gjennomførte som
avtalt. Kenneth Hagen er blant dem som med sin iherdige innsats bidro til å klargjøre Makrellen for slipping innen
fastsatt tid.
Erfaringene fra samarbeidet med Rcverne viser at speidergruppen har lykkes å knytte til seg ungdom med
initiativ og som evner å organisere og iverksette. En representant fra Roverlaget i Makrellenutvalget har klart sin
berettigelse og bør vurderes innført omgående. Tilsvarende bør vurderes for Seniortropp.
Seniortroppen har også stilt sin kapasitet til disposisjon. At oppgavene ikke var store nok for en hel tropp får
være så. Med Kai Erik Schwab som representant ble Makrellen tømt for spon og sagmugg etter
utbedringsarbeid på slipp.
En rekke enkeltpersoner har også trådt til med en hjelpende hånd overfor utvalget:
Eyvind Goa, Øivind Mathisen, Peter Solberg, Leif lvar Larsen, og Bill Schwab er blant dem vi erindrer.
Gjennom Sandnes Sjøspeidergruppe er det i løpet av sesongen åpnet for samarbeid og bruk av gruppens
slippanlegg og verksted.

et

AnSRnpPORT FRA FORELDREKLUBBEN
Foreldreklubbens to representanter har hatt ansvar for å organisere foreldrene til
småspeiderne ved følgende aktiviteter:
7 kosekvelder,2 foreldremøter, den årlige basaren og høstfesten. Foreldre hat stilt
samarbeidsvillig opp med både servering og baking.

Vi har dessuten anangert kakeutlodning og salg av gløgg når julegrana tentes i Tananger
Det er i hovedsak her vi har hentet vårt lille økonomiske overskudd. Dette brukes til å
betale speidernes speiderbøker.
Foreldreklubben vil benytte anledningen til å takke både foreldre og speiderledere for et
godt samarbeid i året som gikk. Vi ser fram til videre samarbeid i speiderens alltid positive
og utrettelige ånd.

På vegne av foreldreklubben
Eli Brekke
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Havsprut er lnne I sin 19. årgang. Bladet blir trykket I et
opplag på 250 og utkomner ned 4 nunner I året,. Det slste blfr
utgltt på nyåret 1996.

Bill

Schwab har vært redaktør og har I redaksJonen hatt ned
seg Katrine Schwab fra Junlortroppen og Johanne Ronnetvedt fra
senfortroppen.

Phllllps Petroleun trykket 1. nunner av Havsprut-95, 09 Conoco
Norway fnc. Ea seg vÍllig tIl å trykke de resterende nunrene i
1995 vederlagefritt,. Begge flrna har for det,te fått, gratts
annonser i bladet.
Annonselnntekt,ene har for 1995 vært på kr 2O2OO,-, en økning
på kr 1000,- sannenllgnet, ned forrfge år. Vl har hatt 33
helårsannonsører, og 2 har kommet lnn i slste hatvdel av 1995.
Økononien er bra, og kr 70000,- ble I februar 1995 overført
til høyrent,ekonto.
Abonnenentsprisen for Havsprut, i 1995 har vært, kr 35,-. Med
L27 nedlenner gfr det,t,e Havsprut en lnnt,ekt på kr 4445,-.
Hedleuskontlngenten for 1996 forskutteres, 09 blIr derfor
Lnntektsført- I 1995.
Blldene i Havsprut, nå rastreres før koplering. Dette nedfører
en utglft på ca. kr 600,- pr. utglvelse. Bfldene har vært av
noe varlerende kvalftet.
Havsprut har oggå I 1995 vært lnndelt ned egen spalteplass t,11
gruppens forskJelllge enheter. Utglvelsen av Havsprut er
avhengig av at spelderne og lederne konner ned
lnnlegg/synspunkxer/referater. Bortset,t, fra fyldige innlegg
fra Lovlse og fra roverne, har redaktøren nåttet naEe på stoff
fra andre turer og arrangenenter.
Havsprut bllr dtstrlbuert t,11 gruppens nedlenmer, annonsører,
en rekke prlvatpersoner og speldergrupper, instltusjoner,
skoler og offentlfge kontorer. Formannen I x-klubben deler ut
tiI slne nedlen¡ner.
I 1995 har Nlna Ellingsen vært kasserer og annonsesJef.
Tanange r

,

29 , L2 , 95

Ntna Ellfngsen
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ANSNAPPOßT SPEIDER¡|YTTE HOI'RE L995

Hyttefutene for året 1995, Sven Tjessem & Kjell Ove Tveit, hadde
befarj.ngsrunde på spej.derhytten på HOVRE forut for at dugnad ble

planlagt. Dette for å ha en oversikt over arbeidsoppçÍaver,
material & utstyr.
Det ble innkallt til dugnad i slutten av august. Oppslutninqen
var laber, men med topp innsats fra de som var med, klarte vi å
gjennomfØre mesteparten av planlagte arbeidsoppgaver.
GjennomfØrte arbeidsoppgaver var som fØIgerz
innEtallering av røkvarslere & brannslukningsapparat
montere skohylle i gang
- male resten av anneks
reparere flaggstang
generell rydding på ej.endomen (unØdvendig mye graps slenqes
rundt)
reparasjon av dØr til kjeller
- reparere gjerde noen plasser rundt eiendomen
Hyttefutene hadde en tur opp og hentet rrmobil-trr speiderbord en
fin lØrdag utpå hØsten.
Under dugrnaden b1e det påpekt av elektriker som var med at det
elektriske anlegget hadde flere feil, Eksempelvis så ble gammel
stålampe fjernet samt elektrisk vifte på toalett. Ðet ble laget
en avviksliste på stedet. El. materiaJ. bLe estimert til ca.
kr.1500,- (halv pris). Det er pr. dags dato uvisst om noen
utbedring er foretatt. Hyttefutene ser alvorlig på hvis det
elektri.ske anlegget ikke er forskriftsmessig, og anbefaLer at
nØdvendig utbedring blir prioritert
tidlÍg i 1996, fØr det
arrançteres overnatting i hytten.
P[,AI{ER EOR 1996;

- prioritere utbedring av eI. anlegg
etablere rutinemessi.g kontrolL av rØkvarslere &
brannvars I ings apparat
fremskaffe ved til hytten
forlenge avtØp fra utslagsvask (utestående punkt fra 1995)
- Hyttefutene vlL gjennomfþre befaring på vårparten for videre
planlegging av årets dugnad
- arrangere dugnad i slutten av august!
GODT T{YTTAR

Tananqer 28.12.1995
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J t-+W /l

KJELL OVE TVEI
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AnSRNPPORT FRA X.KLUBBEN
Vi har hatt 2 møter i år. Ett i mars og ett i begynnelsen av desember.
Møtet i mars var vi på speiderhuset og Lovise orienterte om gruppen og at hun igjen hadde
overtatt som gruppeleder.
Frammøtet i desember var dårlig, bare 11 møtte fram. 3 hadde meldt forfall.
Dessvene kom det ikke noen fra gruppen heller, slik at vi ikke fikk noen orientering derfra,
men vi som var møtt fram, koste oss med julekaker og kaffe og praten gikk livlig rundt
bordene. Møtet ble avholdt på Lion-huset (der jentespeiderne holdt til før).
Vi er pr. idag ca. 21 medlemmer.
Helge Fraf,ord
Formann
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PLANER FOR VIRKSOMHETEN 1996.99
OVERORDNEDE MAL
NSF's hovedmålsetting
Pnktisk viten
Det enkelte medlem skal i 1996:

"
*
*

lære seg et håndverk, typisk for landsdelen eller lokalmiljøet
Delta i et lokalt samfunnsprosjekt
Lære seg ferdigheter for å kunne mestre nye utfordringer i friluftsliv

I tillegg har vi fått

*

to utfordringer:

lnvitere en annen gruppe eller tropp, flokk eller lag med på tur og be dem invitere
din gruppe med På en annen tur.
Hensikt:
Bli bedre kjent med en annen gruppe
Gjør noe nYtt og annerledes
Få nye ideer og insPirasjon
La en annen gruppe få gleden av å delta i et allerede planlagt opplegg.
Neste gang får din gruppe komme til "dekket bord".

"*
*
"
*

Ha minst to nye opplegg på terminlisten hvert år.
Hensikt:
Gjøre speidingen mer gøY
Forenkle forarbeidet

"*

Til hjelp for ledeme i gruppen vil det bli gitt ut et inspirasjonshefte som inneholder en rekke
praktiske tips til hva man kan gjøre for å nå målene. Tipsene vil være direkte knyttet opp
mot treningsprogrammet (biter/grader og aktivitetsmerker, eller roveraktiviteter).
Ved aktiv bruk av treningsprogrammet drives praktisk viten!

I

-Tananger Sjøspeidergruppes satsningsområder

Vi vil ha NSF's hovedmål som rettesnor for all vår speidervirksomhet. Satsningsområdene
for gruppen er derimot mye bestemt av våre speiderenheters sammensetning, og det
faktum at vi er en sjøspeidergruppe.

Temaet for 1996 e¡ Pnktisk vifen. Dette har NSF bestemt skal være hele speider-Norges
satsningsområde i 1996. Ved hjelp av teamår vil vi ta for oss de enkelts satsningsområder
for NSF, nemlig Friluftsliv, Livskvalitet, Vennskap og Praktisk Viten. Det er medlemssvikt i
Norges speiderforbund. De fleste gruppene går ned i antall medlemmer; også her i vår
egeñ krets. Dette gjelder alle former for organisert fritidsaktivitet. Vi har imidlertid styrket vår
pósisjon og hadde en økning på 1O siste år. Bare gjennom gode tilbud til våre speidere og
kvalitet i alle ledd kan vi styrke speiderarbeidet. Lederne skal ha gjennomført ledertrening
og det skal være nok ledere i alle enheter som kan gi speiderne programmessig godt tilbud
og utfordringer som gjør at de foretrekker speiding foran andre fritidsaktiviteter. Godt
samhold innad i gruppen, oppbakking fra andre ledere, følelse av fellesskap og at alle
trekker lasset i samme retning kan medvirke til at såkalte "foreldre"ledere fortsetter som
speiderledere også etter at barna kanskje har sluttet i gruppen. I tillegg til den
speidermessige delen av programmet, er det også viktig at vi lærer speideme skikkelig godt
folkevett. Her er TTT'S regler en god rettesnor som vi kan holde opp foran oss selv.
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Vi ønsker å ha et tilbud til all ungdom iTananger, men må erfare at det er noen som faller
utenfor; som ikke kan/vil innordne seg i vårt system. Speidingen har endret seg mye siden
Baden Powell startet i 1907, men grunntanken er den samme. Oppbygging i
patruljesystem, speiderdrakt, speideridealer, friluftsliv og kunne takle utfordrende
situasjoner; ja, vi har det også i dag.
Vi har hatt 4-delt struktur i 4 år nå og det er en merkbar stigning i antall speidere. Vi har
lykkesl Vi beholder speideme lenger. Grunnen til at vi begynte med juniorspeiding, var at
v¡ mistet så mange i overgang flokUtropp. Nå er det få som slutter; vi har fått overgangen
mykere, men, deter en hake med det. Speiderarbeidet som skal være mest mulig ledet av
speideme selv helt fra småspeideralder, får nå voksenstyring i en lengre periode. Salig
Baden Powell mente at de store skulle lære de yngre. Men vi må huske på at dette var for
90 år siden. Tidene har forandret seg. Ungdom er ikke vant med å ha ansvar og det er
ikke mange som takler det. Men speiding er den eneste aktiviteten der vi bevisst ønsker at
medlemmene skal utvikle seg til ledere, og forsøker, helt fra småspeideralder, å få dette
gjennomført i enhetene. Et annet faktum er at skolen stadig spiser seg inn på det som før
var speidingens enemerker; dette gjelder både "patrulje"-oppbygging og aktiviteter.
Speidingen har vist vei! Det var liten overgang fra junior til senior i 1995. De kommende
åiene vil vise om vi også har lykkes innen denne overgangen. Juniorspeideme har fått
mange utfordringer. Det skal være en progresjon fra enhet til enhet, og seniortroppen må
synliggjøre seg og sine aktiviteter/utfordringer og gjøre det enda mer attraktivt å være
speider i 1. Tananger Sjø. Dette kan spesielt vi som sjøspeidere gjøre noe med. Her har vi
en utrolig progresjon med merker/sertifikater og båter i forskjellig størrelse og
vanskelighetsgrad. Roveme har sagt seg villig til å dra på tur med speiderne. Roverne er
en ressurs for gruppen - la oss bruke dem!
Forbundet har en målsetning at 30% av speiderne er medlemmer i minst 5 år. Vi er mer
ambisiøse og har i flere år sagt at vi ønsker at 50% skal være medlemmer i minst 5 år.
I 1995 var det imidlertid bare 5 som fikk 5-års vimpel og 5 som fikk 10-års vimpel. lmidlertid
ser vi en positiv utvikling. Både når det gjelder speidere og ledere vil vi med 4-delt struktur
være mer istand til å kunne nå målene. Kvalitet gir kvantitet. Gir vi speiderne
kvalitetsspeiding, kommer kvantiteten av seg selv.
Vi ønsker at speiderarbeidet i vår gruppe skal bli så godt at vi er den mest attraktive
friluftsorganisasjonen i Tananger. Dette målet har vi nådd, selv om andre organisasjoner
har kommet til. Vi har sjøspeiding som hovedaktivitet, og dette frister. Vi ønsker at
speideme får en naturlig utviking ved at de minste starter med å rolskåte lør de går over til
å seile med VG-jollene. For deretter å gå over til seiling med Sjøsprut, Europa-joller som
speidere og endelig, til seiling med Makrellen som rovere.
Alle ledere i gruppen er bedt om å sette opp en plan for egen lederutvikling for kommende 2
år. Målsettingen for gruppen er å la samtlige ledere som et minimum gjennomgå
ledertrening l, ll og lll i sin tid som leder. Det vil i tillegg bli gjennomført "medarbeide/'samtaler minst en gang i året. For å styrke ledergjerningen har forbundet innført en ny
"lederstart". Denne vil vi ta i bruk fra høsten når forhåpentlig nye ledere kommer inn i
gruppen vår. Det går ut på å ta seg mer av den nye lederen, la han få oppgaver innen
enheten, gjennomgå innføringskurs og ha ledersamtale med kretsstyret. Enhetsleder og
gruppeleder vil i sterkere grad ta seg av lederaspiranten og på den måten få han til å føle
seg mer hjemme i gruppe/krets/forbund.
For tiden synes det ikke som noe problem at seniortroppen er så liten. Det vil bli en stadig
økning i antallet som en følge av at juniortroppen blir større. Blir ovenfornevnte
forutsetninger fulgt, vil vi kanskje om noen år få et annet problem. lmidlertid; det er ungdom
i ungdomskolealder vi skal konsentrere oss om. Vi har ikke særlig gode erfaringer med å ta
ungdom rett inn i speiderarbeidet uten de grunnleggende kunnskaper; dette med unntak av
rovere, og vi vil prioritere medlemmer som har gått gradene'
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Førerpatruljen er meget viktig for arbeidet. Det anbefales at også småspeideme har egne
førerpatruljer som har egne møter. Juniorene har allerede innført dette, og fra høsten, når
seniorene blir flere patruljer, er det en forutsetning at også disse har førerpatrulje. Det er en
trening innen ledelse for speiderne og også for lederne som er nødt til å gi fra seg noe av
lederrollen. Det "koste/', iform av tid, å få dette gjennomført, men både speiderne og
ledeme vil etterpå få oppleve en rikere speidertid. Førerpatruljen skal være en gulrot å
strekke seg etter. De skal få innføring i mer enn de andre, for deretter selv å kunne gå ut
og lære dem, de skal få egne peffturer og de skal få egne opplegg som er
misunnelsesverdige overfor de andre speiderne.
På landsbasis går også antall småspeidere ned. Heller ikke her har vi merket noen
nedgang hos oss. lmidlertid vil vi være løre var. Forbundet har fra 1996 gjennomført en
ramme, Jungelrammen og nye "bit"-bøker som tilsvarer gradsbok for à $øre speidingen
innen flokk mer spennende. Dette blir en utfordring for ledeme i flokk fra høsten da
gruppen vil innføre Jungel som ramme.
Roveme har også fått nytt program, med egne merker. Håper de vil benytte seg av dette
tilbudet som de har i tillegg til å være med i RBS og arbeide i eget lag.
For alt arbeid er det viktig at vi har ledere nok og at vi også har en god dialog med foreldre.
Disse kan være en god ressurs.

Metoder for å nå målene

a)
b)
c)
d)
e)

Båtbruk og opplæring innen sjøspeiding intensiveres
Søke kontakt med andre ressursgrupper for å lære seg håndverk, typisk for
lokalmiljøet
Enten alene, eller sammen med annen gruppe, delta i et samfunnsprosjekt.
Legge flest mulig møter utendørs
Gruppen og enhetene er ansvarlig for å gi tilbud til alle speidere om friluftsaktiviteter,
både i nærmiljøet og eksterne.
0 Gruppen gir tilbud om minimum 1 ukes sommerleir for alle speidere.
s) Arbeidet med førerpatruljene intensiveres.
h) Førerpatruljen og speiderne oppfordres å dra på kurs i kretsregi der de får
opplæring i ledelse og praktisk viten.
4-deling av gruppen (med juniortropp) fortsetter.
¡)
i) Vi skal sette krav til oss selv og til speiderne våre.
k) lnvitere en annen gruppe/tropp/flokk eller lag med på tur.
r)
Alle enheter har minst to nye opplegg på terminlisten hvert år.
m) Alle medlemmene skal få tilbud for å kunne mestre nye utfordringer innen
friluftsliv.
n ) Arbeidsfordeling innen aspiranttropp og -flokk fortsetter.
o ) Arbeide for at lederne blir interessert i arbeid i krets/forbund og gjøre vårt til at vi
kan få representanter i styre og utvalg.
p ) Vi skal følge NSF's satsningsområder framover.
q
Arbeide for at Tanangers befolkning får forståelse for at speiding ikke bare er
småspeidervirksomhet.
Alle bidrar med arbeidet for å få naustet under tak til planlagt tid.
r)
s) Alle gjør sitt for at Makrellen's framdriftsplan kan følges.
Alle enheter innfører nytt program fra høsten.
t)
u) Alle enheter søker stadig å gi speiderne nye utfordringer med progresjon i arbeidet.
v) Gruppen deltar på leirer arrangert av krets og forbund og tilbyr utenlandstur hvert 4.år
w) Gruppen arrangerer hvert år minst ett sosialt arrangement for lederne.
x) Lære speiderne å ta vare på naturen og bli glad i friluftsliv.
v) Arbeide for et styrket samarbeid med 21st Aberdeen.
z) Søke sj ø speidervennskapsgru pper i Danmark/Sverige.
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lnnarbeide ny "Lederstart" fra høsten.

(Opplistingen er ikke prioritert - alle ledd er vitige for å nå målene)

Planer for driften

Ledersituasjonen
For å kunne tilby en kvalitativ god speidertid for våre medlemmer, er vi avhengig av
entusiastiske ledere som ikke fort blir "utbrent". En annen betingelse er at vår lederstab er
stor nok, slik at det ikke faller for mye på hver enkelt. Det er derfor viktig at vi tilstreber å få
foreldre inn som tillitsvalgte i de enkelte ledd. En rotasjon av ledere innen de enkelte ledd
er ikke ønskelig. lmidlert¡d blir alle ledere innkalt til ett eller flere møter både sammen med
flokkaspirantene og troppsaspirantene. Dette for å lette arbeidet for den eirkelte og også
for at alle skalfå en liten smakebit av arbeidet også innen disse aldersgruppene. I tillegg
har vi roveme som kan trekkes inn, både på turer og som instruktører på møter. Speideme
ser opp til disse ungdommene og vi kan oppnå en lengre speidertid for den enkelte.
For tiden har vi godt med ledere innen alle ledd. Men situasjonen kan endre seg; spesielt
kan dette merkes når en speider går fra en enhet til en annen og leder/foreldre følger med.
Et stadig inntak av ledere inn i flokk er derfor viktig. Hvert år er det ledere som slutter,
primært for at bama har sluttet i speideren. Ledere med speiderbakgrunn er en fordel, men
alt kan læres, og er ikke en forutsetning for å kunne bli en god leder. Det er en forutsetning
at det er ledere av begge kjønn i enheter som har både gutter og jenter. Vi må tilstrebe
flere kvinnelige ledere, selv om sjøspeiding har en tendens å tiltrekke seg voksne mannlige
ledere. Dette er naturlig og det er viktig.

Småspeideme
Småspeiderne er voksenstyrt, men også disse skal få en følelse av ledelse og
medbestemmelse. Dette er en del av intensjonen i speiderbevegelsen. Småspeiderråd er
viktig og at det jevnlig er møte med peffer/asser. Nytt program vil bli innført fra høsten. Som
lø¡ vil vi fortsette med 3 flokker og ca. 24 småspeidere i hver flokk. Vi skal ikke forfordele,
men vil tilstrebe at det blir mest mulig jevn fordeling av begge kjønn i alle tre flokker. Som
det er nå, er overvekten av gutter så stor at vi har en ren gutteflokk. Som et minimum bør
det være 3-4 ledere i hver flokk. 4-klassingene skal fremdeles få tilbud om å gå aspiranttid
fra februar fram til Gruppens Weekend, men får samtidig tilbud om å fortsette i flokk og vil få
tilbud om en ukes leir sammen med troppene. Med dette opplegget vil de nye speiderne
lettere integreres med de andre ved start fra høsten.

Juniorspeiderne
Juniorspeiderne er også i stor grad voksenstyrt. lmidlertid har de faste peffmøter der de
lærer ting, der møter/turer blir diskutert, de har sosialt samvær og egne turer. lmidlertid kan
det gjøres enda mer. Alle kvalifiserte peffer skal få tilbud om peffkurs og førerpatruljen skal
få delta på kurs i kretsregi. Fra høsten viljuniortroppen bli utvidet til 2 tropper. Nye
speideraspiranter vil starte på nytt program i februar. Troppen har allerede delvis
implementert nytt program og vil gjennomføre det resterende fra høsten.

Seniorspeiderne
Vi vil satse på troppsarbeidet. Seniorspeiderne er meget lite voksenstyrt. Speiderne

i

seniortropp vil få tilbud om kretsarrangement, kurs og turer i tillegg til egne, utfordrende
opplegg. Fra høsten antas det å være mer enn en patrulje i troppen og arbeidet med
førerpatruljen må da intensiveres. Tilbudene innen troppen må bli gode og utfordrende.
Det satses spesielt på seilopplæring, både teoretisk og praktisk. Seniorspeiderne velger
representanter til gruppeting. Nytt program vil bli tatt i bruk fra høsten.
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Roveme
Roveme defineres som voksne. Ved å vise at de kan ta ansvar for seg selv og utstyret, får
de stadig tildelt nye krevende og utfordrende oppgaver. De er helt selvstyrt med selwalgt
leder. Dette skal de fortsette med. Hvis ønskelig, kan de få hjelp av ledere i gruppen.
Gruppen er avhengig av roveme både som ledere/instruktører og som en ressursgruppe for
Makrellen. Det er et siktemål å kunne benytte rovere som ønsker det som fremtidige ledere
i gruppen. Rovere som ønsker det, kan bli medlem av RBS, men dette skal ikke være det
eneste tilbud til rovere i 1. Tananger Sjø. Roverne skal fortsatt ha hovedansvar for
driftlvedlikehold av Makrellen. Rovere som har permisjon i f.m. militæret, vil få tilsendt
Havsprut og annen informasjon om gruppen. Roverne velger representanter til gruppeting
etter NSF's retningslinjer.
Medlemstall og enheter
Medlemstallet bør holdes på dagens nivå, men kan økes dersom forholdene legges tilrette.
Det er ikke ønskelig å øke antall flokker; imidlertid, hvis forholdene tilsier det og det er nok
ledere, vil vi til enhver tid være åpne for å starte en liten gruppe med bevere. Det er
ønskelig at det blir en økning i antall speidere i tropp.
Vi vil fortsette
3 flokker
1 juniortropp (to fra høsten 96)
1 seniortropp (eventuelt to fra 98)
1 roverlag

med:

Båtmateriell
Vi vil fortsatt strebe etter å ha båtmateriell som passer for enhver aldersgruppe/enhet.
Gruppetinget er øverste myndighet vedrørende bruk og nyinnkjøp av utstyr og materiell.
Båtansvarlig for de ulike farkostene sørger for at vedlikehold blir utført og innkaller til
dugnader i samråd med gruppeleder som fører oversikt over hvem som har utført dugnad
Fortsatt vil VG-jollene hovedsakelig være forbeholdt småspeideme og juniome. Juniorene
skal i tillegg trene seg opp med Europajoller. Disse vil i stor grad være forbeholdt troppene.
Sjøsprut skal være prioritert seniortropp, men også juniorer og rovere skal læres opp i
båten. I 1996 er det planlagt å ha båten på slipp, vinduer må skiftes, tauverk bør skiftes og
nye fendere må anskaffes. Dette bør utføres raskt da gruppen ikke har "Makrellen"
tilgjengelig i 1996. Det var vedtatt innkjøp av en/to båt(er) i mellomklassen for juniorene i
1995. Dette er imidlertid utsatt inntil videre da både speidere og ledere først ønsker å få
den komplette båtpark i forskriftsmessig og seilbar stand.
Makrellen skal være rovemes ansvarsområde, men Makrellutvalget har avgjørende
myndighet og styrer alle dugnader m.m. Alle enheter skal benytte Makrellen mest mulig
gjennom speideråret. 1996 vilvære et unntak da båten skal gjennomgå store ombygginger
Alle speidere skal tøle al Makrellen tilhører hele gruppen. Se egen rapport om Makrellen.
Zodiaken skal benyttes som følgebåt når det er behov.
Pioneeren er pick-up båt og skal benyttes til opplæring i roing og motorbruk for de eldste
småspeiderne og juniorene.
Kanoene er hovedsakelig tilgjengelig for junior- og seniorspeiderne. lmidlertid kan også
andre benytte dem. Kanoene og VG-jollene leies ut til interesseorganisasjoner og til
ungdomsskolen. Det er foreløpig ingen planer om innkjøp av nye kanoer/joller.
Gruppen vil arbeide for at alle båter og utstyr blir holdt vedlike. Når Makrellen er ferdig
restaurert ¡ 1997, vil en igjen forsøke opprettholde og intensivere turer mot betaling for
foreninger, lag og private. Avhengig av antall speidere i de enkelte enheter samt gruppens
økonomi, vil gruppen til enhver tid vurdere innkjøp av flere båter.
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Speiderhytta
Hytta og området rundt betraktes som ferdig stillet med kun mindre utbedringer og
eventuelle forandringer i kommende år. Hyttekomitèen har ansvar for og organiserer
vedlikeholdet ved innkalling til dugnader, gjennom gruppeleder. Planer vedrørende hytta
skal godkjennes av gruppeting/styre. Alle speidere skal ha minimum en tur til hytta i året.
Hytta kan leies ut til andre speidergrupper mot betaling. Ledere/foreldre som ønsker å
benytte hytta, kan gjøre dette, samtidig som de da utfører litt vedlikehold istedet for betaling.

Materiell for landspeiding
Lederne i hver enhet sørger for at telt og utstyr som er blitt benyttet, blir ettersett og satt i
fullgod stand etter hver tur. Etter leirer skal de deltagende ledere sørge for dette. Vi har
fått en symaskin som skal benyttes til reparasjon av telt. Teltene må til enhver tid være hele
og fullgodt impregnert.
Utstyr til patruljekassene skal suppleres etter hvert som behovet melder seg. Alt utstyr skal
lagres tilgjengelig i 2. etg. lngen skal ha fulle kasser som ikke blir brukt. Det er ikke
planlagt noen nye storinnkjøp første år, men når økonomien tilsier det, vil tunnelteltene bli
erstattet med nye.
NBI!! lntet utstyr må lånes ut uten tillatelse fra gruppeleder eller styret.

Speiderbygninger
Møtelokalet i det gamle speiderhuset (Bedehuset) vil bli benyttet til speidermøter som før.
Hovedsakelig for småspeidere, juniorspeidere, aspiranter, men også for seniortroppen om
behovet er tilstede. Kutterveien I vil også i kommende år, hvis låneavtalen med kommunen
fortsetter, bli benyttet av tropp og roverlag. Vask av Kutterveien skjer blant rover-/foreldre, i
speiderhuset av foreldre tiljuniorer/seniorer. Seniortroppen sørger for klipping av plen i
Kutterveien samt støvtørring/rydding. Gruppens styre sammen med husansvarlig
bestemmer ryddedugnader m.m.
Det er ikke regnet med noen form for dugnad i Kutterveien, da leieforholdet må avklares.
Speiderhuset må males og gjerdet på utsiden enten flernes eller skiftes.
Bussgarasjen skal, så lenge vi har anledning til å benytte den, brukes til lagring av båter og
båtutstyr. Det vil også bli utført vedlikeholdsarbeider. Gruppen vil, i samarbeid med
kommunen, arbeide for tilgjengelige lokaler i Tananger sentrum.
Naust er planlagt ferdig oppsatt innen seilsesongen -96.
Sama rbei d med a ndre ressuns gru pper/speidergrupper
Gruppen ønsker samarþeid med andre organisasjoner/grupper for å få tilført kunnskap og
eventuelt kunne gi ekspertise og en hjelpende hånd. lmidlertid må vi alltid først analysere
behovet, målet og verdien av samarbeidet før vi tar kontakt. Vi vil være behjelpelig når
organisasjoner/grupper trenger vår hjelp. Vi har også en ressurs i X-klubben der flere av
medlemmene ønsker å gi gruppen hjelp og støtte.
I 1996 fokuseres det på at gruppene søker kontakt med hverandre. Vi forsøker å bli invitert
av Madlaspeideme på utenlandstur og vil selvfølgelig følge opp med en innbydelse tilbake,
kanskje til sjøspeiderleir om 3 år?
Gruppen vil fremdeles delta i styringsgruppen i TTT der alle andre organisasjoner fra
Tananger er representert. I 1995 ble det opprettet kontakt med 1. Sola og KFUM i
forbindelse med St. Georgsdag feiring. Dette samarbeid håper vi vil fortsette og bli utvidet i
årene som kommer. Kontakt med kirke/menighet i Tananger opprettholdes. Vårt
samarbeid med KFUM/K om fakkeltog og speidergudstjeneste fortsetter.

Leirsted
Det er ønskelig at gruppen får et fast leirsted. Forevannet i Bjerkreim bør kunne tas i bruk
igjen. Vi vil imidlertid stadig søke nye steder i Rogaland, både for dagsturer og
ovemattingsturer med og uten telt. Hytta vår vil derimot fremdeles være vår faste base.
Dette gjelder alle enheter.
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Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av både krets og forbund. Arets tur til
Aberdeen altemativ Gilwell Park og til Esbjerg i Danmark; landsleir pår Ørlandet i -97 og
sjøspeiderleir i 1998 er leirer vi satser på.
Lokale arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai og Tanangerdagene vil vifremdeles
satse på. Basar og høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år. I tillegg
er en komitè nedsatt for å se på andre inntektsbringende tiltak, da spesielt for 1996 da det
vil bli et hardt økonomisk løft1or gruppen.
Gruppen vil arbeide for at speiderne viser igjen og representerer oss i lokalmiljøet på en
speidermessig, fin måte.

Økonomi
Selv om økonomien er og har vært bra for speidergruppen vår i flere år, vil vi nå måtte
stramme inn "livreima". I 1996 vil det bli store økonomiske belastninger for gruppen. Nytt
naust skal oppføres med en kostnadsramme på kr. 175.000. I tillegg skal Makrellen
restaureres til en total kostnadsramme på kr. 300.000. Da ligger forutsetningene inne at
forsikringselskapet dekker alle omkostninger omkring skadene. I tillegg har vi den daglige
drift og uforutsatte ting som kan dukke opp. Alle ledere må i kommende år være meget
restriktive ved innkjøp. Alle arrangement skal bære seg økonomisk.
Vi vil derfor fremdeles gjennomføre våre inntektsgivende virksomheter slik som salg av
diverse m.m. unde¡ 17 . mai og Tanangerdagene, basar, høstutlodning og dugnader. En
nedsatt gruppe vil komme med forslag tilandre inntektsbringende tiltak.
Vi har nå solgt ut fyrstikker, men julesangheftene ligger der. Dette må gruppen arbeide for
å få realisert. En idè er å gi et julehefte til alle som kjøper gløgg på neste Fakkeltog-dag.
Vi vil fremdeles forsøke å få dekket trykkingen av Havsprut ved gratis trykking. Er dette
umulig, blir vi nødt til å vurdere forhøyelse av annonse- og abonnementspriser.

Foreldreklubben driver kakeutlodning og kosekvelder. Deres overskudd går direkte til
småspeideme ved at samtlige får speiderboka ved overgang tiljuniorspeider.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med kommunen. De har endelig forstått og innsett
verdien av arbeidet vi driver. lmidlertid er det fortsatt stramt når det gjelder næringsliv, selv
om gruppen har goodwill i distriktet.

Tananger, 31.12.95
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe

Lovise Mæland
Gruppeleder
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VALG 1996. 1. TANANGER SJø
Vedtatt på årsmøtet 13.2.96

Gruppeleder
1. Gr.assistent
2. Gr.assistent
Kasserer
Redaktør Havsprut

Mæland
Eirik Vatne
Sigurd Mo
Petter Olsen
Leif lvar Larsen
Lovise

2 âr
1 år

2 är
2 âr
2 âr

Annonsesjef/Øk.ansv.

Havsprut
Nina Ellingsen
Ansv. speiderhus Tore Kristiansen
Helge Nyhus
Ansv. naust
Ansv. bussgarasje Roverne v/ Eirik Vatne
Ansv. Makrellen Biørn Thorsen
Ansv. Sjøsprut
Arvid Slagstad
Ansv. Europajoller Torvald Hoset
Ansv. VG-joller
Leif Knudsen
Ansv. kanoer
Biørn Chr. Grassdal
Ansv. telt
Enhetsledere
Ansv. 17. mai komitè Helge Nyhus
Hytteutvalg
Sven Tjessem
Kjell Ove Tvedt
Makrellutvalg Biørn Thorsen
Eivind Goa
Kjetil Heradstveit
Eirik Vatne
TTT representant Bill Schwab
lnge M. Halvorsen
Revisorer
Anne Sigrun Næsheim
Valgkomitè
Gordon Vatne
Sivert Hagen
Bente Rossavik

lkke på valg
lkke på valg
1 âr

2 âr
lkke på valg
2 âr
1 âr

2 är
2 âr
lkke på valg
2 âr
lkke på valg
lkke på valg
2 à¡
lkke på valg
2 âr
lkke på valg

lkke på valg
2 âr
1 år

2 är
2 âr

Valgkomitèen har i 1995-96 bestått av:
Sigurd Mo, Jørgen Wiig og Gordon Vatne

Styrets sammensetning: GL - Makrellansvarlig - Gr.Ass. samt
ledere fra hver enhet:
For 1996/97:
Lovise Mæland, Biørn T. Thorsen, Eirik Vatne, Sigurd Mo, Sivert Hagen, Bill
Schwab
A.VALG96.DOC\SOLMEl
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