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TANANoER SJ QISPEIDERGRUPPE

fuppen
Det 25. ordinære årsmøte i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 15.02.99 på
speiderhuset med 27 lrammøtte representanter, derav ledere, rovere og foreldreråd
Arsmøtet behandlet årsrapporter, regnskap, budsjett og planer for virksomheten.

Forslag som ble behandlet på årsmøte var bl.a.:

Handlingsplan for Makrellen
Her ble følgende vedtatt:
Redningsaksjon S/S Makrellen fortsetter sitt arbeid med utbedring av fartøyet innenfor
eksisterende rammer. Arsmøtet støtter den innsats som prosjektgruppen nedlegger og
aksepterer at det fremdeles hersker usikkerhet omkring endelig fastsettelse av
ferdigstillingsdato. Arsmøtet vil bidra aktivt for å fremskaffe dugnadskapasitet til større
dugnader og for å tilføre faglig håndverkskapasitet til de regulære dugnadskveldene.
Arbeidet går framover. Det har stadig dukket opp overraskelser som har forårsaket
merarbeid. Gruppen ser veldig positivt på at håndverkskapasiteten på de regulære
dugnadskveldene har økt med 100% og ser fram til ferdigstilling av båten.

lnnkjøp av telt:
På årsmøtet ble det vedtatt å kjøpe inn 4 hustelt med en kostnadsramme på kr. 20000,-.
Fra Speidersport ble det innkjøpt 4 hustellpatruljetelt av ny type med bunn og fortelt. I tillegg
ble det kjøpt et annet telt, som ikke var like egnet til speiderleirer.
Gjennomgang av årsplan
Styret fikk i oppgave å gjennomgå årsplanen der målet var å redusere antall arrangement i
grupperegi. Hensikten med dette var at lederne skulle være mer fristilt til å reise på turer
med flokUtropp. I 1999 deltok ikke gruppen på Furenesdagene. Ellers har arrangementene
vært som før. Det har heller ikke vært gjennomført flere turer.
Andre ting som bør nevnes:

Bryggearrangementet ble behandlet i Havneutvalget som stilte seg positiv, men ville selv
henge seg på idèen og lage en forlengelse helt inn i havnen. De ønsket å engasjere arkitekt
for å rentegne, Vi ble bedt om å bli med i planleggingen.
Dette var situasjonen ved årskifte 1998/99. lmidlertid ombestemte kommunen seg, og ga
oss, like før sommerferien tillatelse til å sette opp bryggearrangement etter egne tegninger.
Denne beskjeden kom imidlertid så sent fram til ansvarshavende, at arbeidet ikke kunne
påbegynnes før etter fellesferien.

Håndboken som ble utarbeidet internt for gruppen har ikke blitt bearbeidet og revidert i
1999. Målet var at både enhetsledere og arrangementskomiteer skulle gå inn og
erfaringstilbakeføre sine inntrykk etter arrangementslutUhalvår. Dette bør være en
fortløpende prosess.

,

Arbeide for å samle alle speideraktivitetene i ett hus har blitt diskutert med kommunen ved
flere uformelle anledninger. Dette er imidlertid langt fram og etter at vifìkk disponere
bussgarasjen, er vi fornøyd med lokalitetene våre. Vi vil imidlertid alltid være interessert i å
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Det er en stor oppgave for gruppen å skaffe ledere til de enkelte enheter og ha nok ledere til
enhver tid. De aller fleste lederne er foreldre som ønsker à følge sine egne barn. Dette kan,
i noen tilfelle, skape problemer. Mange ledere er redd for at de ikke har kompetanse nok til å
kunne fylle en lederrolle blant de eldre speiderne og noen speidere ønsker ikke lenger å ha
foreldrene tilstede. Opplæring av ledere er en viktig del av rekrutteringen. Det foregår
opplæring, "learning by doing" og kretsen tilbyr kurs. Noen foreldre ønsker kun å være
hjelpere. Dette viser seg å være mye mer uforpliktende, og de forsvinner som regelfortere
fra enheVgruppe.

Baden Powell har sagt at patruljesystemet er ikke ett system å drive speiderarbeidet etter,
men det eneste systemet. For at patruljene skal fungere godt, er det viktig å ha patruljer
som fungerer godt sammen og at det er en god førerpatrulje.

Alle speidere skal ta sitt ansvar for at patruljen skal fungere. Her er vi ikke flinke nok når det
gjelder de yngre. Dette området vil bli prioritert framover. Seniorene har førerpatrulje og med
vekslende hell, tar patruljemedlemmene ansvar i patruljen.
Vi har i alle enheter brukt treningsprogrammet aktivt. Det har blitt tatt mange merker og
grader gjennom året.
Vi tror at det oppleves populært å være speider/leder. Vi har venteliste for å komme inn og
det er mange som misunner speiderne våre som får mulighet til å reise på turer og leirer, får
seil-opplæring og lederne får oppleve et godt fellesskap i gruppen og får mulighet til å utvikle
'seg selv som ledere.

Gruppen skal videre bruke treningsprogrammet og

a) legge til rette for at hver enkelt speider får utvikle seg og oppleve vennskap og
medansvar.

b) speiderne skal oppleve at det er populært å være speider og attraktivt å være leder.

c) hvert medlem skaltilbys en ny utfordring hvert

år.

d) alle medlemmer skal ha minst en konkret oppgave i sin patrulje hvert år (peff, ass,
turansvarlig, utstyr, etc.) (og tilsvarende for andre "patruljetype/').

e) stimulere medlemmene til aktiv deltagelse på gruppe-arrangement.

f)

sette mål for treningen av gruppas patruljeførere og ledere.

g) inspirere flest mulig til å gjennomføre grunntreningen.
Disse punktene er ikke målbare, men hvert enkelt punkt er meget viktig og hver enhet har
gjort sitt for at utvikling, deltagelse, inspirasjon og mål skulle bli hver enkelt speidelleder til
del.
I tillegg har selvfølgelig også de andre aktiviteter som Livskvalitet, Friluftsliv, Praktisk Viten

og Vennskap stått ifokus. lmidlertid må vi ikke konsentrere oss om kun ett
fokuseringsområde, men dra alle områdene med inn i arbeidet framover. Vi må være
bevisste, og alltid ha som mål å følge forbundets og kretsens mål og program til beste for
våre speidere.

Ledersituasionen
Ledersituasjonen har vært meget god de senere årene. I 1999 opplevde vi en krise, men ved
storartet innsats fra lederkollegiet, kunne vifortsette med samme antall enheter som tidligere
og gi speiderne et godt tilbud, selv om dette, i tilfeller, måtte reduseres grunnet
arbeidssituasjon eller annen force major, Av de 4 lederne som startet for ett år siden, har to
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Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeiderne) gjør en
kjempeinnsats med dugnader og støtter gruppens arbeid på mange forskjellige måter. Den
enkelte i foreldreforeningen har sitt ansvarsområde som han/hun skjøtter med oppfølging til
dugnadsarbeid. lnnkalling til dugnader skal skje gjennom gruppeleder for å lette oversikten
og sikre at ingen foreldre blir belastet med mer enn èn dugnadsdag årlig. I 1999 har det vært
dugnadsarbeid med VG-joller, hytte, et enormt dugnadsarbeid på speiderhuset, her må Tore
Kristiansen, Sven Tjessem og Gunnar Jåsund ha en stor ære og takk. Dugnad på Makrellen
går 2 kvelder pr. uke. Vi hadde også dugnad i forbindelse med åpning av Halliburtons
kontorlokaler. Det har også vært utført former for inntektsbringende dugnader 17. mai,
Tanangerdag, kosekvelder, kakeutlodning, basar og høstutlodning.
Foreldreforeningens valgte representanter velger sin formann som har møterett på
gruppeting. På årsmøtet blir alle tillitsvalgte invitert, De blir invitert til møte med gruppestyret
like etter valget for å gjennomgå sitt eget ansvarsområde samt kunne gi innspill til andre. Det
er på dette møtet formann velges tor 2 àr om gangen. Foreldreklubben har egne møter 2
ganger i året med foreldre til småspeiderne. Formannsvervet er delt på to personer. Det
velges en hvert år i forbindelse med det ordinære valg til årsmøte ifebruar.. Formennene
har møterett til gruppeting.

Medlemmer
Pr. 31 .12.99 var det 155 betalende medlemmer i gruppen, derav 26 godkjente ledere og 2
som ikke er godkjent. Dette antallet har stått hele året. Grunnet omlegging av innbetalingsog medlemsregister i NSF sentralt, ble medlemmene registrert etter hvert som de betalte. En
utskrift fra forbundet pr. 15.12 viser at vi har 158 medlemmer, men 3 av disse har ikke betalt.
Dette er rovere, en som kun er med i RBS, en som har vært utenlands hele året og en som
kun spiller vannpolo. De nye som begynner like over nyttår vil bli registrert på nyåret. Det
har vært mye problem med denne nye form for innkreving og betaling, noe som har kostet
både grupper, krets og forbund dyrt. Forbundet sier imidlertid de har lært og tar
konsekvensene av dette for år 2000 ved å sende ut giro allerede 3. januar. Også de som
ikke har betalt for 1999 vil få tilsendt giro for å forsøke å hanke dem inn dette året. Alle som
betalte fikk et visittkort og en pins fra forbundet. Kontingenten for våre medlemmer er 445,/år. I dette beløpet ligger kr. 230,- i forbundskontingent, kr. 1 15,- i kretskontingent og kr. 35,for Havsprut. De resterende 65,- går til gruppen, men da lederne er fritatt fra å betale
kontingent (gruppen betaler), har vi intet overskudd på kontingent. Kontingenten blir den
samme for år 2000. I kontingenten ligger også en forsikring som sikrer medlemmet på turer
og møter. Denne har en egenandel ved behandling på kr. 1000. Flere av våre rovere er
medlem av RBS (Rovernes Beredskapsstyrke) og er passive medlemmer av gruppen.
lmidlertid heter det at alle RBS-medlemmer må ha tilhørighet i en gruppe. En del rovere
deltar kun på vannpolo to ganger i uken, men velger å stå som medlem, forutsatt at de
slipper å selge lodd til høstutlodningen.
For å være medlem i NSF, forlanges det at en har betalt kontingent og at en har avlagt
speiderløftet.

Vi har fortsatt 3 flokker med totalt 63 småspeidere fordelt med 21 i 1., 17 i 2. og 25 i 3. flokk.
Vi klarte å bli kvitt ventelisten, med et nødskrik fikk vi inn både de på ventelisten og de som
søkte på ordinært vis. I desember ga vi tilbud til de 26 som sto på ventelisle. 23 av disse vil
begynne som aspiranter 5. januar. Det ble avholdt informasjonsmøte for disse i
begynnelsen av desember og 2-3 foreldre har sagt seg villig å gå inn som ledere. 17 vilgå
over i junior-aspirantpatrulje i februar. Dette er et ledd i strukturendringen vi har foretatt.
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:Utstvr

oq lokaler

Båtmateriell
Gruppen har for tiden 5 kanoer i god stand.. Bjørn Christian Grassdal har vært ansvarlig for
kanoene. Kanoene Otir Oenyttet av alle enheter både på møter og turer. Da 21't Aberdeen
var på besøk i høst, fikk de også prøve kanoene i havnebassenget. De kan leies ut til
ungdomsskolens friluftsgruppe og andre speidergrupper. Tilhenger m/stativ blir også
vedlikeholdt og ettersett av Grassdal.

I

i antall, ligger ved naustet hele sommerhalvåret. Når det ikke er seilsesong,
ligger de inne i naustet fra høstsesongens slutt. Utstyret lagres også i naustet.
VG-jollene blir meget flittig benyttet, spesielt av småspeidere og juniorspeidere. Jollene
brukes i opplæring for merker og sertifikater. Flere av lederne er habile seilere, noe som
speiderne høster frukter av. I vår ble det forsøkt opplæring i VG-jolle-seiling for ledere, men
interessen var for lav til at kurset ble igangsatt. lmidlertid vil sertifikatutvalget igangsette kurs

U9jq!¡eng,

ijungmann, lettmatros og matros like over nyttår. Det har vært en utrolig utvikling de senere
årene, de fleste småspeidere klarer rosertifikat og jollesertifikat i småspeidertiden og
jungmannsmerket før de går over til juniortropp. Dugnadsansvarlig, Geir Enoksen 1. halvår,
deretter Kjell Haug sørger hele tiden for at jollene er i forskriftsmessig og sjødyktig stand,
men alle er forpliktet til å rapportere feil/mangler, Det skal også skrives loggbok hver gang
jollene benyttes. Dette må innskjerpes, vi må bli flinkere her. Jollene har ikke vært leid ut
Dette medførte endel brekkasjer og mangler, noe vi har fått erstattet i ettertid.
Kjell Haug har også ansvar for naust, Zodiac og Pioneeren.
Vi vil oppfordre kommunen, som er eiere av området rundt naustet, å opparbeide dette tidlig
på våren neste år for at grasset skal sette seg til seilsesongen starter. Klipping av gras vil bli
besørget av oss selv, Vi vil også få lagt stein under jollene for å unngå at jollene blir så
skitne.
Flere speidere og ledere har vært ivrige jolle-brukere i ferietiden, og det oppfordres til enda
mer intens fritidsbruk. Loggbok ligger i naustet og denne skal brukes.
Flere av VG-jollene var ute av stand ved slutten av høstsesongen.
Gruppen har også en Optimist-jolle som vi har fått som gave.

ZgdbfÐ

skal benyttes som følgebåt til Makrellen og hører rapportmessig inn under
Makrellenutvalget. Den har en 4 hK motor.

Pioneeren m/påhengsmotor fungerer som pick-up båt for VG-joller. Den har en 6 hK
påhengsmotor. Alle er ansvarlig for at det er nok bensin på tanken når de forlater
båten/møtet. Bensin til privat bruk betales til ansvarlig leder.
2-kronen er en meget populær seilbåt for seniorer og juniorer. Den ligger godt i sjøen, men
er ikke like god i lite/mye vind. Det har vært drevet systematisk opplæring i bruk av båten,
men vi føler likevel at vi fremdeles ikke kjenner den godt nok. Geir Magne Håland, Per Heen
og Jan Erik Eriksen står som ansvarlige. En av båtene var med på Gruppens Weekend og
ble også utstilt på Halliburtons åpningsdag. Det har ikke blitt utført noe større dugnad på 2kronen foruten vask og boning, men det har kommet en lekkasje på den ene og neste år vil
denne kreve mer innsats. Loggbok ligger i naustet og skal benyttes ved enhver anledning.
S¡øsptg! er meget populær blant seniorer og juniorer. Seniorene mestrer nå båten til dels
alene. Juniorene og junioraspirantene får sine første turer med Sjøsprut og får en liten
innføring av hvordan det blir når de blir litt større. Flere av lederne og roverne er også meget
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besluttet at dykkerklubbens båt skal lagres annet sted til Makrellen er ferdig, Garasjen er
lagringsplass for utstyr til Makrellen, kanoene, tralle, stativ og patruljekasser. Det er
dessuten en del møbler og skrot etter flytting fra Kutterveien, noe som bør f,ernes. Roverne
v/Eirik Vatne har også en katamaran under bygging i garasjen. Roverne er ansvarlig for å
holde garasjen ryddig.

Speiderhusef (tidligere det gamle bedehuset) i Tananger Ring benyttes fremdeles til
speidermøter for småspeidere, aspiranter og juniorspeidere. Huset benyttes også til
petfmøter, gruppeting, ledermøter og prosjektmøter. Vasking av huset skjer på dugnad av
juniorforeldre. Dette har gått tålig bra, men ikke helt smertefritt. Det har blitt avholdt en
ryddedugnad av ledere to ganger dette året uten det helt store frammøtet. Ledere har også
vært innkalt til dugnad på utsiden. Dette har heller ikke fremkommet med de helt store køer
av mannskap! På loft og bakrom lagres det mye som skulle ha vært reparert. Det har i 1999
veert en fantastisk dugnad og opprustning i lokalene. Det er lagt laminat på alle gulv, tak og
vegger er malt, det er satt inn dør mellom kontor og møtelokale og på veggene i møterom er
det satt opp panel. I tillegg er det kjøpt inn rimelig møblement fra Fretex slik at rommene nå
får bedre utnyttelse. Alle er ansvarlig for at utstyr og flagg blir lagt fint pà plass etter bruk.
Dette gjelder både etter møter og arrangementer. Flagg skal være innrullet og det skal til
enhver tid ikke være mer enn to flagg i møtelokalet. Vi har til oppbevaring 17. mai
komiteens flagg som brukes som flaggborg. Tore Kristiansen er ansvarlig for speiderhuset.
På loftet er det laget egen plass for turutstyr. Her er også noen få patruljekasser og telt
lagret. Kontoret blir brukt til patruljemøter, styremøter og ad-hoc møter. Liv Kristiansen
sørger for at boss-spann blir satt ut for tømming ukentlig.

.

2. (og 3.) etasie i bussgarasjen. Seniortroppen har hatt alle sine møter her. I tillegg har det
vært prosjektmøter og 21$ Aberdeen sine speidere og ledere overnattet her da de var på
besøk i september. Det har til nå ikke vært behov for eget roverrom. Vier meget godt
fornøyd med lokalene der hver patrulje har sitt eget rom. Bussgarasjens møterom består av
3 patruljerom, et stort fellesrom gang, kjøkken, 2 toalett og et lite rom på toppen. Det er kjøpt
skillevegger som vil bli benyttet når roverne skal ha egne møter i lokalet. Seniortroppens
foreldre står for vask av lokalene.

Annet utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Vi har 3 hvite hustelt, 3 tunneltelt som er i litt dårlig
stand, 5 militærtelt, 4 patrulje hustelt, et nytt som ikke var særlig egnet til speiderleirer og vi
har p.t. 6 lavooer. De to forsvunne lavoene har aldri kommet til rette. I tillegg har vi 3 fielltelt
som kun skal benyttes av ledere eller til haik. Alle telt skal være merket med gruppenavn.
Det er kun gruppeleder/styret som kan gitillatelse til utlån av utstyr. Telt lånes ikke ut; de
skal kun benyttes til speiderarrangement. Roverne skal benytte de gamle militærteltene,
men har mulighet for å låne de andre ved behov når de er ledige. Senior-, junior og
aspirantspeiderne skal benytte lavooene, tunnelteltene og haiketeltene og flokkene
husteltene. Under leirer fordeler ledelsen teltene etter behov.
Elektrisk kjedesag med kabel er lagret på hytta der den skal benyttes til vedkapping. Den
kan lånes etter avtale med gruppeleder/styre.
VHF (kallesignal 116291) står i Makrellen og skal benyttes på turer.
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:Arranqementer
Fellesarrangement i grupperegi
Våren 1999:
21. februar var det stor årsfest på Ungdomskolen med opptagelse av 28 småspeidere,
underholdning og lynutlodning.
Det har vært arrangert kurs samt oppfriskningskurs i livredning for ledere og rovere i
gruppen. For tiden har vi 10 kompetente badevakter/livreddere som kan bistå som badevakt
på mandag-svømming på Ungdomsskolen.
Det var godt framm øte pà Sporfsdagen i januar, spesielt blant småspeiderne der også
mange av de nye aspirantene og deres foreldre stilte opp. Det var verre med speiderne,
bare noen ganske få møtte opp, men alle hadde det kjekt. Sportsdagen ble avholdt på
Ungdomsskolen. Småspeiderne hadde leker, hopping og kanonball, mens speiderne spilte
volleyball og apparater. Arrangementet vil kun bli for småspeidere neste år.
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.
Arrangementet kan med fordel starte litt senere (enn 1700),
Tenkedag ble arrangert internt i de enkelte enheter med spesiell markering.
Kakeutlodning ble arrangert utfor butikkene den 16.04 Alle flokkene deltok med stor
entusiasme og pågangsmot. Det kom inn kr. 3659,- til foreldreklubben på dette
arrangementet som var over i løpet av l Yztime.
Sf.Georgsdag ble avholdt med løyper for både småspeidere og speidere i Håland-skogen.
1. Sola sto for det tekniske. Det var ikke så bra oppslutning som vanlig fra oss, lite
postmannskap som resulterte i at seniorene måtte stå postmannskap, men kjempeflott vær,
veldig godt tilrettelagt og arrangert, men varte litt for lenge. 2. Tananger KFUM var også
med på arrangementet og andre speidergrupper var også invitert, uten å komme. Vi må
være tidligere ute med innbydelse et annet år. Etter løypa var det premiering, løftefornying,
underholdning, mat, drikke og sponset meieriprodukter ute i det fri. Småspeiderne våre var
suverene og juniorguttene vant troppskonkurransen.
Gàdagen ble lagt til Fjørenesparken i et nydelig vårvær. Etter en lett gåing, fikk alle
anledning til å klatre itre, grille, drakamp, livlinekasting og volleyball. Meget godt frammøte,
men seniorene glimret med sitt fravær.
Alle enhetene deltok i La Sola skinne - en ryddedugnad i kommunen.
Gruppens Weekend ble i år avholdt ved Bråsteinvannet med ca. 100 deltagere. Leiren varte
fra fredag til søndag, småspeiderne kunne selv velge om de ønsket en eller to netter. Det
ble en flott weekend med tradisjonelle aktiviteter, vi hadde med oss både 2-kronen, VG-joller
og kanoer. De nye teltene ble prøvekjørt. For anledningen ble det leid toalett-kabinetter.
Maten gikk på fellesen og været var upåklagelig. Endel fikk ufrivillig bading, men de fleste
badet på frivillig basis. En minnerik (og våt) overgang tiljuniorspeider. 2-kronen er lite egnet
til seiling i Bråsteinvannet.

Høstens aktiviteter
Turdag (26. september) ble i år lagt til Prekestolen i forbindelse med besøk fra Aberdeen.
Bare 45 deltok, men det ble en kjempetur med nydelig vær.
Besøk fra 21't Aberdeen 24.-27.09.12 speidere, 1 rover og 3 ledere besøkte oss, som
vennskapsgruppe i forbindelse med 90 års jubileet for gr:uppen. De bodde i bussgarasjen og
hadde samtidig tilgang til alle speider-fasiliteter. Våre speidere var sammen med dem det
meste av tiden, både til sosialt samvær, på Oljemuseet, på tur til Prekestolen og med seiling
i havnebassenget.
Svømmedagene/- konkurransen ble holdt på enhetenes ordinære svømmedag ivår. Det
var meget godt frammøte. Småspeiderne trente i sjømerket, lekte og hadde konkurranse,
mens speiderne lekte, stupte, tok deler av sportsmerket og hadde sin konkurranse.

SP_RAPP99.doc

11

som regel. 31 speidere solgte 5 loddbøker eller mer. Best var Janne Brit Drengstig,
Thomas Egeland og Victoria Aske.
Det årlige fakkeltogef 1. søndag i advent er tradisjon i Tananger. Etter tenning av
julegranen på bankplassen, samlet vi oss til et vått og blåsende fakkeltog. Men det som var
gledelig i år, var den store oppslutningen av store og små speidere, som også oppførte seg
fint, både i toget og i kirken. Kirken markerte sitt 125 års jubileum og også oppstart på
millenium. Lovise hadde med oljelampe fra Fredslyset i Betlehem som ble brukt å tenne
fakler med og som også sto framme i kirken uncjer hele messen. Arrangementet var
sammen med KFUM/K. Våre småspeidere leste i år teksten og Erlend Bjelland var
flaggbærer.

Vardetenning. Gruppeleder hadde ansvar fcr å tenne varden på Varåsen i forbindelse med
1000-år skiftets vardebrenning over det ganske land.

Andre forhold
Vårt forhold til kommunen er godt. Foruten adm, og grunntilskudd som går på antall
medlemmer, har vi også fått tilskudd til drift og ledertrening. Både næringsliv og private har
vært generøse mot oss i form av naturalia, annonser og kontanter i året som har gått. Dette
har spesielt gitt utslag i form av gevinster til basar/høstutlodning. Etter at vi har betalt 95%
av bryggekostnadene, er ikke økonomien så god lenger, men vi har fått et flott anlegg og vi
har også søkt kommunen om at de støtter oss i prosjektet.
Disposisjonsrett i bussgarasjen har vi så lenge bygget står, og det blir lenge, ifølge ordfører
og kultursjef.
Vi har også inngått gjensidig samarbeidsavtale med Halliburton. Vi har i den anledning søkt
dem om dekning av seil til Makrellen mot at vitar dem eller deres kunder med ut på turer når
båten er klar.

Havsprut
Det har blitt lagt ned mye arbeid med å skaffe annonsører til medlemsbladet vårt, men Nina
Ellingsen gjør en kjempejobb og bladet er mer enn selvfinansierende. Det er helt umulig å få
trykket bladet gratis; dessuten blir kvaliteten av slik kopiering meget dårlig. Vi har derfor
betalt for tjenestene hos Allkopi og vi er godt fornøyd med resultatet og med leveringstiden.
For 1999 har bladet fått hederspris fra forbundet for en av de beste gruppeaviser i landet!
Leif lvar Larsen er redaktør, og han kan nok ønske seg mer og flere bidrag fra gruppens
medlemmer. Bladet blir distribuert til alle medlemmer samt andre interessepersoner/organisasjoner og koster kr. 35,Jår.

Kretsleir Fureneset
Arets storleir var kretsleiren på Fureneset. I all42 speidere og 3-8 ledere fra gruppen deltok
sammen med 625 speidere fra Sauda i nord til Egersund og Hovsherad i sør. De største
seniorene deltok som roveraspiranter på alle aktiviteter med unntak av haiken da de var
nødt til å være ledere for de mange, yngre speiderne. De eldste speiderne og Eirik dro inn
fredag for å sette opp telt og klargjøre området. Vi var heldig og fikk et flott område (ett av de
tørreste). Lørdag var det tålig bra fra morgenen av, men så satte regnet inn og det ble en
virkelig regnfull leir. Under åpningsleirbålet og gudstjenesten søndag, var det som om
himmelens sluser hadde åpnet seg og søndagens ettermiddagsaktivitet ble flyttet til
aktivitetshuset på Tau. Låven ble brukt til å tørke klær og soveposer. Det var et savn at vi
ikke hadde et stort telt med ovn der speiderne kunne ha oppholdt seg og der de kunne ha
fått tørket seg og utstyret sitt. Dette må vi se på til neste leir. Alle speiderne gikk ut på haik,
selv om noen av dem sov like utfor porten, under tilhengere og presenninger.
Leirprogrammet var bra, spesielt St.Hans kvelden med marked. Hinderløypa var også veldig
populær. Mot slutten av leiren klarnet det opp og avreisedagen var det sol og sommer. Ole
Kenneth Gjøse kjørte utstyret vårt til og fra leiren. Lovise Mæland var viseleirsjef, Eirik
SP-RAPP99.doc
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Tilleggsverv
Ronny ldland er aksjonsleder i RBS.
Roar Berge og lngve Larsen er lagledere i RBS.
Lovise Mæland var redaktør av Nytt fra Vesterlen og medlem i kommunikasjonskomitèen
kretsen fram til 1.9.99.
Lovise Mæland er veileder i kretsens kursstab og var også
viseleirsjef på kretsleiren på Fureneset 1999.
Eirik Vatne var med i teknisk stab under kretsleiren og
Ronny ldland var ansvarlig for helse (RBS).
Lovise Mæland er kretsleder i Vesterlen krets.

i

Arrangement iVesterlen krets regi
Småspeiderne deltok på kretsens småspeiderkonkurranse, Melsheitrollet, i Melshei. Da
kretsen hadde problemer med å fà arrangører til konkurransen, påtok vår gruppe seg å
gjennomføre hele arrangementet, assistert av et par fra kretsens småspeiderkomite (men vi
kunne egentlig klart alt selv). Beste plassering ble nr. 2.
På kretsbannerkonkurransen på Vaulen fikk vår patrulje 10. plass.
Kretsen 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 til enhver tid.

Kurslseminarer:
Kontaktseminar Skudesnes:
Ledertrening l/ll:

Ledertrening

I

Ledertrening ll:
Ledertrening lll
Emnekurs leir:
Livredningskurs

Kurs førstehjelp:

Grunnkurs beredskap:
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Jan Erik Eriksen, Geir Magne Håland
Solveig Sundt, Arvid Slagstad, Sigurd Mo,
Geir Magne Håland
KjellAgnar Dragvik, Stein Olaussen, Marianne
Rasmussen, Maria Nordgren, Bjørg Grotle, Alison
Hennig, May-Lis Sundheim
Geir Enoksen, May-Lis Sundheim
May-Lis Sundheim
Liv Kristiansen, Eirik Vatne, May-Lis Sundheim,
Nina Ellingsen, Geir Enoksen
Liv Kristiansen, May-Lis Sundheim, Eirik Vatne, Jan Erik
Eriksen, Finn Thomassen, Arvid Slagstad, Thor lnge
Asbjørnsen, Stig Hjortland, Oddbjørn Paulsen, Anders Hagen,
Joakim Larsen, Stian Slagstad, Henrik Nyhus, Gaute
Rossavik
Leif |var Larsen, Liv Kristiansen, KjellAgnar Dragvik,
Finn Thorsen, Lovise Mæland. lnstruktør: Egil Bjelland
Susanne Gjøse, Karen Ellingsen, Anders Hagen, Joakim
Larsen, Stian Slagstad, William Firing, Henrik Nyhus,
Eivind Vinje
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REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.99
Gruppeleder (ass. jun)

Lovise Mæland

Gruppeassistent

Eirik Vatne

Gruppeass./troppsleder (sen)

Jan Erik Eriksen

Roverleder

Henrik Nyhus

Troppsass (sen)

Kristian Thingvold

Troppsass. (sen)

Solveig Sundt

Troppsleder (¡un)

Stein Olaussen

ïroppsass.

Maria Nordgren

(.lun)

Flokkleder (1)

KjellAgnar Dragvik

Flokkass. (1)

Alison Hennig

Flokkass. (1)

Marianne Rasmussen

Flokkhjelper (1)

Arve Bådsvik

Flokkleder (2)

Liv Kristiansen

Flokkass, (2)

Per Heen

Flokkass. (2)

Finn Thorsen

Flokkass. (2)

May-Lis Sundheim

Flokkleder (3)

Leif lvar Larsen

Flokkass. (2)

Audun Bjordal

Flokkass. (3)

Hanne Nesse

Flokkass. (3)

Egil Bjelland

Flokkass. (3)

Bjørn Chr. Grassdal

Flokkass. (3)

Sigurd Mo

Flokkhjelper (3)

Finn Thomassen

Flokkass.

(1

) (permisjon)

Bjørg Grotle

Flassass, (2) (permisjon)

Geir Enoksen

Flokkass (2) (permisjon)

Bjarte Bakken
Ketil Harestad
Geir Magne Håland
Arvid Slagstad

X-klubb formann

Helge Fraflord

Sluttet i gruppen etter sommeren:
Arvid Slagstad, Ketil Harestad, Geir Magne Håland

Tropp:
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ÅnsnapPonT FLoKKENE 1999
1. flokk
Totalt antall småspeidere 1 . flokk

1. h alvâr 22
2.h alvâr 21

1

1 jenter

1

1

1 jenter

1

1 gutter
0 gutter

4 lanterner
1 . halvår:
Hvit

Grønn
Gul
Rød

Peff Jarle Tjessem
Peff Lisa Maria Haug
Peff Thomas Skarstad
Peff Malin Leppänen

Ass.
Ass.
Ass.
Ass.

Anders Tvedt
lngrid S. Larsen
Christoffer Bådsvik
Sara Claussen

Peff Jarle Tjessem
Peff Lisa Maria Haug
Peff Thomas Skarstad
Peff Malin Leppänen

Ass.
Ass.
Ass.
Ass.

Anders Tvedt
lngrid S. Larsen
Christoffer Bådsvik
Sara Claussen

2. halvâr
Hvit
Grønn
Gul
Rød

Ledere 1. halvår: Kjell Agnar Dragvik (leder), Bjørg Grotle, Marianne Rasmussen, Maria
Nordgren, Alison Hennig, Arve Bådsvik
Ledere 2. halvår: Kjell Agnar Dragvik (flokkleder), Alison Hennig, Marianne Rasmussen
Turer
1'3.-14.2
14.4
29.-30.5

2.-3.10

Fellestur med de andre flokkene til Sætra
Dagstur med flokkene til Lutsi-vannsdraget
Gruppens weekend ved Bråsteinvannet
Tur til Horve, Flokkenes øks-konk.
Regn, lyn og torden

6 deltagere
5 deltagere
14 deltagere
1

1 deltagere

Andre aktiviteter

27.1
2.2
22.4
25.4
18.5
12.1 1

Skøytedag
Omvisning kystkultursamlingen
St, Georgsdag
Melsheitrollet
ldrettsdag
Marked

10 deltagere
17 deltagere
1O deltagere
5 deltagere
1 1 deltagere
14 deltagere

Det har blitt fokusert på utemøter og på å ta aktivitetsmerker
Misjonsmerket: 18 utdelte merker
Klar deg selv: 4

ldrettsmerket:

1

Turmerket:
Sjømerket: I

'

1

t'

Dessuten fiskemerke, kunstnermerket, flerkulturmerket
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3. flokk
Totalt antall småspeidere 3. flokk
4 lanterner
1 . halvår:
Hvit
Rød

Grønn
Gul

2. halvår
Hvit
Rød

Grønn
Gul

1. h alvår: 20
2.h alvår: 23

10 jenter
9 jenter

1
1

Peff
Peff
Peff
Peff

Cathrine Østrem
Helene Nesse
Øyvind Grassdal
Erlend Bjelland

Ass:
Ass.
Ass.
Ass.

Linda Mo
Viktoria Aske
Tommy Hansen
Asle Risa

Peff
Peff
Peff
Peff

Cathrine Østrem
Helene Nesse
Øyvind Grassdal
Erlend Bjelland

Ass:
Ass.
Ass.
Ass.

Lena Thomassen
Viktoria Aske
Tommy Hansen

gutter
4 gutter
O

Asle Risa

Ledere 1. halvår:
Leif lvar Larsen (flokkleder), Egil Bjelland, Bjørn Christian Grassdal, Hanne Nesse, Finn
Thomassen, Sigurd Mo
Ledere 2. halvår:
Leif lvar Larsen (flokkleder), Sigurd Mo, Egil Bjelland, Bjørn Christian Grassdal, Hanne
Nesse, Finn Thomassen, Audun Bjordal

Turer:
13.-14.2
10.4

28.-30.5
Høsten

Moi-Sætra. 11 speidere var med. Vanlige skiaktiviteter.
Dagstur for alle flokkene til Alsvik i Sandnes. 7 speidere var med.
Natursti, trimbingo og naturopplevelser.
Gruppens Weekend til Bråsteinsvannet i Sandnes. 13 speidere var med.
Padling, seiling, volleyball, natursti, trimbingo, bading, leirbå|, marked
Horvetur. 16 speidere + 4ledere. Flokkens øks ble gjennomført.
Blandet vær, mye vind, kunne ikke brenne bål. Fornøyde speidere/ledere,
kjekke tur.
Dagstur. Ca. 10 deltagere fra flokken.

Andre aktiviteter:
Sportsdag 23. januar, få deltagere.
Skøytedag 27 . januar. 12 speidere fra 3. flokk
Arsfest 21. februar - omtrent 15 speidere fra 3.flokk deltok. Bra innslag fra flokken.
Basar: 20. mars - ca. 15 speidere fra 3. flokk deltok.
Svømmedag: 22. mars - ca. 15 speidere fra 3. flokk deltok
St. Georgsdag 22. april - I speidere deltok
Melsheitrollet: 1 3 speidere deltok
Sykkeldag: 1 1 speidere deltok
ldrettsdag: 13 speidere deltok
Sjøspeidersti: I speidere deltok
Høstkonkurransen: 9 deltakere fra 3. flokk. Rød lanterne vant sammen med en lanterne
fra 2. flokk.
Høstfest: Ca. 12 deltakere fra 3. flokk
Marked: 12 speidere med fra 3. flokk. Tradisjonelt.
Fakkeltog: Ca. 15 speidere fra 3. flokk til tross for dårlig vær. Egil Bjelland (3. fl.) var
ansvarlig for 1 . Tanangers andel i arrangementet. Godt gjennomført.
Havannatur: 9 speidere med. Kjekt. Kolliderte med arrangement på Haga skole.
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ANSRnpPoRT FRA JUNIoRTRoPPEN I999
1. halvår
Troppen har våren 1999 bestått av 18 speidere og 3 ledere. Møtetiden har vært onsdag
kl. 1 730 til 1900. Troppen har vært inndelt i 3 patruljer, 2 jente- og 1 guttepatruljer.
Ledere: Ketil Harestad (troppsleder), Geir Magne Håland, Solveig Sundt

Aktiviteter:
I vintersesongen ble det fokusert på aktivitetsmerker og de fleste har både 6- og 12merkesnor. Fra påske og fram til sommeren har det vært seiling, både med VG-joller, 2kronen og Sjøsprut.
Turer:
Troppen har deltatt på de ulike arrangementene i gruppen. I tillegg har troppen vært på
skitur med seniortroppen og en kjølig tur til Alsvik med padling som fremste aktivitet.
Troppen var også med på Gruppens Weekend og de mange av speiderne var med på
kretsleiren på Fureneset.

1987 jentene fikk gå over til seniorspeiderne ett år før tiden. Dette både fordi det var så
få seniorjenter og også p.g.a. ledersituasjonen.
2.halvår
21 speidere - 10 jenter og 11 gutter - 3 patruljer.
Ledere: Stein Olaussen (leder), Lovise Mæland, Maria Nordgren
assistert av: Thomas og Erik Gryte, Aleksander Nyhus, Alexander Sommer Knudsen og
Per Sebastian Merour.
Troppen har deltatt på gruppens arrangement.
1 tur til Maudal ble avlyst da det kun var 4 speidere som stilte.
Neste tur, til Horve, var det 5 deltagere.
På høstkonkurransen var det kun 6 som deltok. Jentene vant og ble bannerpatrulje.
På juleturen til Melshei var det 10 speidere.
Alle kjekke arrangement, men speiderne uteblir.
Møtetiden er mandager 1930 - 2100 p.g.a.kollisjon med mange andre aktiviteter.
Programmet har i høst vært seiling og lettmatrosmerket og vi har gått videre på 3.
graden. Det har ikke blitt fokusert på aktivitetsmerker i høst. Vi har bare tatt ett på tur
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ANSRIpPORT FRA RoVERLAGET 1999
Roverlaget teller 17 rovere. Henrik Nyhus er leder. De andre er:
Karen Ellingsen, Marie Ellingsen, William Firing, Susanne Gjøse, Leif Magne Haga,
Anders Hagen, Joakim Larsen, St¡an Slagstad, Åsmund Sælevik, Eivind Vinje, Roar
Berge, Dan Robert ldland, Ronny ldland, Thor lnge Asbjørnsen, Stig Hjortland, Gaute
Rossavik, Eirik Vatne. I tillegg er det 3 rovere som ikke har betalt kontingent.
Roverlaget har hatt en tur
roverlag.

til Horve iaug. Noen har reist på tur med RBS og andre

1. halvår:
Aktiviteten i roverlaget dette halvåret har ikke vært spesielt stor. Vi har stort sett hver
mandag og onsdag vært i svømmehallen hvor vi har spilt vannpolo. De eldste seniorene
har også vært med oss. Men det har vært veldig få rovere, mange er bortreist på skole.
2.halvår:
Det kom 6 nye til roverlaget i høst, i tillegg til de to som har gått og ventet på å få flere
med seg. Omtrent samtlige deltok på RR-5 kamp i høst, de var med på Mega-møte,
volleyballturnering og de har startet opp i RBS, tatt grunnkurs og noen har vært veldig
aktive sammen med RBS på øvelser og turer. Noen har blitt kjent med rovere fra andre
grupper og har et utstrakt, sosialt lag.
Det var i høst noe turbulent i laget da det stadig ble skiftet lagleder. Nå er imidlertid
Henrik Nyhus leder med Karen Ellingsen som assistent.
Eirik Vatne har hjulpet dem i gang med aktiviteter/møter.
Roverlaget har ønske om å få en redningsbåt som de kan ha som sin egen. De har
forsøkt flere firma og håper på å få denne sponset.
Ellers er de fleste veldig aktive med vannpolo både mandager og onsdager i Tananger
Svømmehall.
Roverne var ansvarlig for tenning og slukking av fakler i f.m. fakkeltoget.
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Økonomi
Prosjektet ligger innenfor budsjettrammene og er finansiert som følger:

lnnvilget av gruppeting
Tanangerballet

100,000

4,000

Osjord AS

10,000

Uni Storebrand

62,600

Norske Shell

10,000

Phillips Petroleum Nonvay

30,000

Rennesøy båtforsikring

4,600

Lions Club

4,500

Transocean

5,000

Uni Storebrand

15,000

Aker Offhore Partner

5,000

Maritime Well Service

4,000

Petter Johan Olsen

20,000

Dolphin
Tau Offshor

8,500
el

Øglænd Systems

Nytt tilskudd i hht Lovise

6,000
50.000

Sum

339,200

Opprinnelig budsjett

300,000

Budsjettstatus
Sum til disposisjon

339.200,-

Sum kostnader til nå

250.000,-

Sum ubenytlet

99.200,-

Oppgitte utgifter er ikke fra gruppens regnskap, men undertegnedes løpende registrering av
sponsortilsagn, forsikrrngsoppgjør og betalingsforpliktelser. Av kostnadene er disponert ca. 50.000 til
verktøy som vil være tilgjengelig for fremtidig vedlikehold og reparasjon av Makrellen.

Undertegnede vil rette en hjertelig takk til samtlige bidragsytere og sponsorer

Bjørn T.Thorsen
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Arsrapport VG-joller 1 999
Generelt
Gruppen har I stk. VG-joller mlutstyr. P.g.a. svært mye bruk i sesongen, opprigging og
nedrigging, er jollene med utstyr utsatt for til dels stor slitasje.
Det er foretatt mye nrodifikasjoner på riggene gjennom årenes løp hvor det er benyttet
nagler, beslag, etc. av varierende kvalitet. Dette har medført korrosjon på en del av
mastene, noe som blant annet har medført mastebrekk.

2 av mastene er uorginale, d.v.s. ytterdiameteren er 4 mm større enn hva som er
beregnet i hullet for mastefoten. Dette har medført at masten ikke roterer fritt.
Resultatet av dette er gjentatte brudd på festebeslagene mellom hovedmast og bom.
Status pr. dato
Joller
7 VG-joller er intakte med unntak av noe manglende åregafler, samt at treplaten for
rorbeslag bør byttes på alle.
1 VG-jolle er sprukket i bunn og må lappes. Forøvrig er tilstanden som for de resterende 7.
Seil rigg
Det må en del reparasjoner og modifiseringer på de fleste riggene.
1 komplett rigg er forsvunnet under kullseiling i indre havn. Søk med dykkere er foretatt
uten hell.

Kjøllror
kjøler er ok
7 ror er ok
1 ror trenger reparasjon

I

Årer
Det er totalt 4 par årer tilpasset VG-jollene
Konklusjon
Selve båtene er stort sett ok. Det vil ikke være behov for større utgifter ut over det
normale for å sette båtene i stand.
Seil riggene trenger en oppgradering. Det bør vurderes å undersøke pris på 3-4 komplette
rigger.
Noe kostnader vil gå med for oppgradering av åregafler, ror og kjøler etc.
Åregafler er forbruksartikler og det bør alltid være noen i naustet. Men ansvarlige ledere
bør sørge for å feste dem til jollene og i det hele tatt sørge for at speiderne behandler
utstyret på en fin måte.
Kjell Haug, ansv.
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Foreldrekiubben bestar av 2 foreldre til småspeidere. Disse blir valgt for 2 ar om gangen,
på arsmøet i februar maned. En i foreldreklubben er på valg hvert år.

Unni Herigstad gikk ut av foreildreklubben i februar.Vi retter en stor takk til henne for en
kjempegod innsats.
Signe Skotnes overtok etter Unni Herigstad.

I år har vi arrangert 6 kosekvelder,3 om våren og 3 om

høsten. Kosekveldene på våten er
spesielt populære, for da f'a¡ de ha med en søsken eller en ven¡. Der selges pølser, brus,
popcom og lapper. Speideme far se tegnefìlm på video. Lederne er ansvarlige for leker og
bingo. En av kosekveldene om høsten er kombinert med den årlige høstkonkurransen.
Denne kosekvelden er som de andre, bare at her f'ar de servert varm kakao så en kan
varne seg på etter den kalde høstl øypen.

Vi

setter hvert ar opp arbeidsliste for foreldrene, som blir sendt ut i god tid. Passer ikke
oppsatt dato kan en bytte innbyrdes. Det er blitt avholdt to foreldremøter i år, et i januar
og et i august.

I mars måned er vi med og arrangerer den arlige basa¡en for speiderne. Hovedgevinsten
ble stilt ut i SR-bank i Tananger 14 dager før selve basardagen. Foreldrene tok seg av det
som skulle gjøres på kjøkkenet.

I år hadde vi

den tradisjonelle kakeutlodningen

17. mai var foreldreklubben med på
^A¡sfesten

i åpril maned.

grilling, og salg av kaffe og kaker.

i februar og høstfesten i oktober gikk veldig bra. Det ble levert rikelig med

kaker av foreldrene, så alle ble gode og mette.

Vi vil takke alle foreldrene som har vært med og hjutpet

og støttet oss i år. Vi hadde
ikke kiart oss uten dere, så vi håper på god hjelp også neste å¡. Alt er så mye lettere nar
vi er flere om å dra lasset.

Signe Skotnes / Kari Time
Foreldreklubben
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PLANER FOR VIRKSOMHETEN

2OOO.2OO1

OVERORDNEDE MAL
NSF's hovedmålsetting skal også være gruppens målsetting

Ð

Medlemstallet skal øke

à

Alle speidere i NSF skal bruke treningsprogrammet

Ð Sterkere synliggjøring av organisasjonen
Delmål:

- NSF skal ha minst 31.500 medlemmer pr. 31 .12.01.
- Alle enhetsledere skal forstå speidingens metode og l<unne bruke treningsprogrammet
i egen enhet.
- 80% av Norges befolkning skal vite tre ting (positive) om hva speiding er.

For det enkelte medlem er målet:
Speideren skal:

à

Ta ansvar i patruljen.

Ð

Bruke treningsprogrammet aktivt, og gjennom grader og merker oppleve progresjon
programmet.

)

Oppleve at det er populært å være speider og attraktivt å være leder.

i

Delmål for hvert medlem:

x Hvert medlem

skaltilbys en ny utfordring hvert år.

x

Alle medlemmer skal ha minst en konkret oppgave i sin patrulje hvert år (peff, ass,
turansvarlig, utstyr etc. )

x

Alle medlemmer skal hvert år være med på en presentasjon av speiding (for eksempel
aktivitet) for noen som ikke er medlemmer.

Strategien:
. Treningsprogrammet brukes aktivt slik at:
Småspeiderne gjennomfører bit 1 - 3 i flokken.
Speiderne gjennomfører 3. - 1. grad på 3 - 4 år.
Rovere gjennomfører roverprøven pà2 âr.

.

Gjøre NSFs mål/arbeidsmetoder/verdier kjent i det norske samfunn

Prioriterte sats ningsom råder

2. Patruljen (sommeren 1999 - sommeren 2000)
Organisasjonens utfordring er:

.
.
.

at medlemmene gjennom patruljen opplever vennskap, samhold og at speiding er gøy
å gi alle medlemmer trening i å ta ansvar og vise initiativ
å realisere ideen om patruljesystemet i alle enheter
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-fananger Sjøspe¡

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 første halvår 2000 er Patruljen i Fokus, deretter flerkultur. Dette har NSF
bestemt skal være hele speider-Norges satsningsområde i 2000-2001. Ved hjelp av
teamaår vil vi ta for oss de enkelts satsningsområder for NSF, nemlig Friluftsliv, Livskvalitet,
Vernskap og Praktisk Viten, tema som også ligger innebakt i Bit- og Gradsbok og som vi
finner igjen i aktivitetsmerkene. Det er medlemssvikt i Norges speiderforbund. De fleste
gruppene går ned i antall medlemmer; også her i vår egen krets. For speidergruppene kan
dette til en viss grad tilskrives det nye medlemsregistreringssystemet som kun registrerer
reelle medlemmer og som ikke gir rom for rabatterte eller gruppebetalte medlemmer. Barn
og unge har et mylder av aktiviteter å velge mellom. Dette gjør at de fleste frivillige
organisasjoner strir med å holde på medlemmene. Forbundet satser nå stort for å nå
målsettingen, nemlig 31.500 medlemmer innen 31.12.01. Vår gruppe har imidlertid ingen
rekrutteringsproblem, og det er konstant barn på venteliste, selv om medlemstallet har gått
ned fra 177 i 1998 til 155 i 1999. Dette er imidlertid et litt urealistisk tall,. vi har nemlig denne
gang valgt å ikke legge inn de nye småspeiderne som begynner like over nyttår. Heller ikke i
2000 kunne vi kun tilby andre barn enn de som står på venteliste å få begynne i speideren;
det gikk således ikke ut lapper på skolene.
Bare gjennom gode tilbud til våre speidere og kvalitet i alle ledd kan vi styrke
speiderarbeidet. Lederne bør være godkjente og ha avlagt lederløftet, da dette er mer
forpliktende. Lederne bør videre gjennomføre NSF's 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. Vi ønsker også å kvalifisere våre
ledere i praktiske egenskaper som eks.vis sertifikater på båt, livredning og førstehjelp. Det
er også viktig at vi fokuserer på å ha både mannlige og kvinnelige ledere i alle enheter og at
jente-andelen høynes. Det skal intensiveres aktiviteter som gjør al vi får beholde jentene
lenger ijunior- og seniortroppen. Vi har det siste året merket en økning av jenteandelen og
ser dette som et positivt trekk.

Godt samhold innad i gruppen, oppbakking fra andre ledere, følelse av fellesskap, at hver og
en kan bidra med sitt, 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. Miljøet i gruppen er derfor viktig - det er viktig at vi gjør ting sammen, uten speidere
og får en følelse av vennskap og fellesskap. Alle skalføle seg uunnværlige og at de er en
viktig brikke i enheten og gruppen. Det må derfor ikke legges for mye arbeid på den enkelte,
prosjektgrupper på tvers av enheten er nyttig, både for å lære andre enheter/ledere å kjenne
og også få et mer familieert forhold til programmet i andre enheter. I tillegg til den
speidermessige delen av programmet, er det også viktig at vi lærer speiderne skikkelig godt
folkevett.

Vi ønsker å ha et godt tilbud til barn og ungdom iTananger, men må erfare at vi ikke kan ta
inn alle som ønsker det og at speiding ikke passer for alle kategorier. 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 I år nå. Hensikten var å beholde speiderne lenger og ikke miste
speiderne i overgang flokUtropp. Vi har lykkes! Vi beholder speiderne lenger. Men, ved en
slik struktur kreves det flere ledere. Nå er det få speidere som slutter; vi har fått overgangen
mykere, men, del er en hake ved det. Speiderarbeidet som skal være mest mulig ledet av
speiderne selv helt fra småspeideralder, får nå voksenstyring i en lengre periode. Salig
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avhenger av tilbudet vi gir dem og om de fortsatt ønsker å være speidere. Det avhenger i
like stor grad om vi har ledere nok . Dette er beklageligvis en utfordring for oss, for tiden har
vi totalt stort sett bra med ledere i flokk. Vi har kontinuitet, flere av dem har yngre barn som
de ønsker å følge opp, Vi kan se en løsning på lederproblemet om noen år, men da må
samtlige være villig å stå på og hjelpe gruppen ut av den vanskelige situasjonen vi er i nå.
Dette hjelper oss imidlertid ikke i dagens situasjon. Ledere i alle enheter har derfor forpliktet
seg å bli med på turer og seilmøter der det er behov for dette, som en overgangsfase. Vi
ønsker å konsentrere oss om å holde på ungdom i ungdomsskolealder, Ved at vi har store
tropper, vil dette bli lagt merke til i nærmiljøet og vi vil automatisk få flere speidere i alle
kategorier. 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.
Førerpatruljen er meget viktig for arbeidet. Det kan være vanskelig å få igang, krever ekstra
innsats fra ledere, men når den virkelig fungerer, er det en uvurderlig hjelp for lederne. Det
anbefales at også småspeiderne har egne førerpatruljer som har egne møter. Juniorene har
ikke klart å etablere førerpatrulje. Dette er en utfordring og et krav. Seniorene har, etter
mange års famling og forsøk, endelig klart å etablere en førerpatrulje. Dette er en
forutsetning både fra krets og forbund, og speiderlederne viltjene på å ha førerpatrulje. Det
"koster", i form av tid, å få dette gjennomført, men både speiderne og lederne vil i ettertid 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
førerturer, få delta på førerpatruljekurs i krets og de skal få egne opplegg som er
misunnelsesverdige overfor de andre speiderne.

Roverne har også eget program, med egne merker. Håper de vil benytte seg av dette
tilbudet som de har i tillegg til å være med i RBS, drive vannpolo og aktiviteter i eget lag. Vi
regner med at det fra høsten 2000 vil bli arbeid på Makrellen som passer for både senior- og
roverspeidere.
For alt arbeid er det viktig at vi har ledere nok og at vi også har en god dialog med foreldre
både i gode og onde dager. Er en speider, uten varsel og grunn, borte fra flere møter, skal vi
kontakte hjemmet og se om det er noe vi kan gjøre for å rette på eventuelle misforståelser
eller få klarhet i hvorfor speideren ikke har vært på møtene. Dette gjelder også om vi har
problemer med en speider. Foreldrene kan være en god ressurs og det at vi kjenner dem,
gjør det også lettere når vi skal be dem om en håndsrekning.

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 i neermiljøet og eksternt. Det skalvære progresjon i arbeidet.
b) Gruppen gir tilbud om minimum 1 ukes sommerleir for alle speidere itropp.

c) 4-deling av gruppen (med juniortropp) fortsetter.
d) Arbeidsfordeling innen aspiranttropp og evt. -flokk fortsetter.
e) Vi skal følge NSF's satsningsområder framover.

f)

Alle enheter bruker treningsprogram og tar aktivitetsmerker.

g) Alle enheter tar sertifikater og sjøspeidermerker.
h) Gruppen deltar på leirer arrangert av krets og forbund og tilbyr utenlandstur hvert 4.år.

i)

Gruppen arrangerer hvert år minst ett sosialt arrangement for lederne.
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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. Ved behov blir alle ledere oppfordret å delta på aspirantmøter. Dette for å
lette arbeidet for ansvarlig leder og også for at alle skal få en liten smakebit av arbeidet også
innen disse aldersgruppene og at speiderne skal bli kjent med flere av gruppens ledere. I
tillegg har vi seniorspeidere og rovere som kan trekkes inn, både på turer og som
instruktører på møter. Speiderne ser opp til disse ungdommene og vi kan oppnå en lengre
speidertid for den enkelte ved å dra nytte av frivillige speidere og rovere.

Det er kun en av flokkene der vi kan si det er veldig godt med ledere, 3. flokk. Grunnet skole,
arbeidssituasjon, omprioritering og at noen nøkkelledere har sluttet, er vi pr. i dag veldig
sårbare og har absolutt ingen ting å gå på. Men situasjonen kan endre seg; spesielt kan
dette merkes når en speider går fra en enhet til en annen og leder/foreldre tølger med. Det
er en utfordring også for ledere å gå "gradene" oppover. Det er videre ønskelig at
flokkledere blir med på sommerleirer for å få et innblikk i arbeidet som blir gjort her. Men det
er troppsledernes ansvar å dra på sommerleir med troppene; ikke bare de "populære"
leirene. Det er en fordel å ha kjennskap til programmet i andre enheter enn den man til
daglig jobber i. Et stadig inntak av ledere inn i flokk er derfor viktig.
Ledere skal ikke utkalles til dugnadsarbeid. lmidlertid er alle med i en arbeidsfordelingsplan
der alle gruppens aktiviteter er opplistet og lederne, på tvers av enheter, danner
prosjektgrupper for å gjennomføre aktiviteten. Kakeutlodninger og levering av kake til
arrangement oppfattes ikke som dugnads-arbeid.
Hvert år er det ledere som slutter, primært for at barna 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. Både trening innad i enheten og kretsens kurs er meget verdifulle for en ny leder,
samt oppbakking av de andre lederne. 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.

Småspeiderne
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. Dette kan bidra til at de eldste
småspeiderne blir i flokken til de skal bli aspiranter.
Det er viktig at de eldste i flokken får en S-klassetur som er eksklusiv for dem.
Fra og med 1997 foregikk inntak av småspeideraspiranter i januar. Søknadsberettiget er de
som har Sàtt % àr i 2. klasse og eldre. Disse skal da kun gå som aspiranter til årsfest i
midten av februar, da de blir opptatt. Program med Bit-bok er innført i flokkene og vil
fortsette. Som før 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 et minimum bør det være 3-4 ledere i hver flokk. S-klassingene vil gå
aspiranttid fra februar fram til Gruppens Weekend 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. 5-klassingene skal ikke delta på store, utenlandsleirer, det lengste er
Skandinavia.
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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
VG-jollene og Optimisten vil hovedsakelig være forbeholdt småspeiderne og juniorene.
Det må gjennomføres vedlikehold/kontroll av disse 2 ganger i året. Det skal innføres loggbok
også på VG-jollene.
Juniorene vilfå en forsmak på 2-kronen, mens den i hovedsak skal benyttes i seniorenes
opplæring og sertifikater. Vi har enda ikke vurdert denne båttypen godt nok til at vi vil
beslutte å kjøpe flere av samme type. Økonomien vil heller ikke tillate dette de nærmeste
par år og vi ønsker primært å få flåten helt ship-sh ape f ør vi går til nyinnkjøp. Båtene vil
fortløpende bli evaluert for å se hva/hvem den er best egnet for. Dette gjelder både for
ledere og speidere.

Sjøsprut skal være prioritert seniortropp, men også juniorer og rovere skal læres opp til å
seile og behandle båten og utstyret.
Zodiaken skal benyttes som følgebåt når det er behov. Det er for tiden en lekkasje som må
repareres før den kan tas i bruk.
Pioneeren er pick-up båt og skal benyttes til opplæring i roing og motorbruU-opplæring for
de eldste småspeiderne og juniorene.
Kanoene er hovedsakelig tilgjengelig for junior- og seniorspeiderne. Disse kan gjerne brukes
som et supplement til vanlige møter og det bør intensiveres bruk av disse på turer. Andre
kan også gjøre nytte av dem. Kanoene og VG-jollene leies ut til interesseorganisasjoner og
til ungdomsskolen. Det har vært vurdert å kjøpe inn nye kanoer, men den økonomiske
situasjon tillater ikke dette de nærmeste årene og sett i relasjon til leiepriser og
brukshyppighet, er det uansvarlig på nåværende tidspunkt.

llllakrellen skal være rovernes ansvarsområde, men Makrellen-utvalget har avgjørende
myndighet og styrer alle dugnader m.m. Når Makrellen er ferdig, er det viktig at alle
medlemmer får et eierforhold til båten. Vi håper mange vil engasjere seg idugnadsarbeidet
slik at vi kan ta den i bruk i år 2000, men det gjenstår fremdeles store ombygginger. Alle
speidere skal føle at Makrellen tilhører hele gruppen og alle enheter oppfordres til å legge
turer om kaien og vise båten fram. Se egen rapport om Makrellen.

Hondlíngsplon 20OO

- SlS ",lÂokrellen"

Etterfølgende opplisting gir en oversikt over gjenstående arbeid

Behandling av dekk
Frese og nate skandekk
Pusse og overflatebehandle dekk
Montere ventiler

Hovedruff
Prefabrikere skylights og luker
Overflatebehandle dekk og vanger
Montere skylight og luker
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Stående og løpende rigg
Klargløre for rigging av mesanmast

Utvendig hud og bunn
Landsetting
Reparasjon av råteskade i for stevn
Reparasjon av 3 spant forskip
Skrape og prime bunn
Skraping av hud
Driving, nating & lusing hud/bunn
Pussing av hud
Konservering og overflatebehandling
Bunnstoff
Sjøsetting

Seil& Rigg
Oppmåling og klargjøring av seiltegninger
Bestilling av seil
Rigging

En

keltjobber som kan gjen nomføres individuelt

En del gjenstående enkeltstående jobber kan utføres parallelt med øvrige aktiviteter. De fleste av disse
jobbene er det lang horisont på og er av den grunn egnet for personer som ikke har anledning til å
være med på dugnadene. Disse jobbene kan utføres med individuell fremdrift uavhengig av
dugnadskveldene:

Arrangere plass for landsetting av Makrellen
Materialer og bygging av krakk for landsetting

Organisering av bidragsytere til stordugnader
Overhale stående rigg - wire og strekkfisker - rustløser og oljebad
Skatfe tilveie ballast - bly
Ferdigstille overflatebehandling av innvendige leidere

Overhale motor - preservering og kjøring
Elektrisk anlegg - innvendig belysning
Dieselelektrisk
Elektronikk

Sy presenninger til seil og luker
Montere dieseltank og vanntank
Rørarrangement for dieseltank og vanntank
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skal ha sin egen kasse med utstyr. Alt utstyr skal lagres tilgjengelig i 2. etg. i hovedhus,
mens kassene lagres i bussgarasjen. lngen skal ha fulle kasser som ikke blir brukt.
Det har blitt laget 2 nye griller i 1999.
NB!!! 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 til
troppsmøter og om behovet er tilstede. Bussgarasjens 2. etasje vil bli brukt av seniorene og
roverne og ellers til annen passende møtevirksomhet. Vask av bussgarsjens lokaler vil bli
foretatt av seniorforeldre. I speiderhuset vil foreldre tiljuniorer stå for vasken. Roverne
vasker eget rom.
Det ble gjennomført en stor dugnad på hovedhuset i 1999. Vi anser derfor
vedlikeholdsutgifter for dette å være lik 0. Det er kommunen som eier huset og de påtar seg
også løpende vedlikehold. Det skal hvert år foretas 2 ryddedugnader i speiderlokalene. Dette
utføres av ledere. Bussgarasjen skal, så lenge vi har disposisjonsrett til den, brukes til
oppbygging og tilrettelegging av utstyr til Markellen, lagring av båter, båtutstyr og
patruljekasser. Det vil også bli utført vedlikeholdsarbeider der når dette er nødvendig. Vi vil
kontakte kommunen for en standardheving på bygningen og få skiftet evt. tettet taket.
Området rundt bussgarasjen må være presentabelt. Samarbeid med motorklubb og
dykkerklubb er viktig. VG-joller, 2-kronen samt utstyr til disse og puter til Sjøsprut skal lagres
inaustet.

Naustet kan også benyttes til møtevirksomhet. Fester for dører må skiftes og det må
vurderes å lage en liten dør i den ene porten. Slik det er i dag, er portene altfor tunge og blir
lett "tatt av vinden", Kommunen er eier av grunnen, mens vi eier naustet.
I forlengelse til naustet, mot sør og vest, har gruppen fått oppført en steinbrygge i naturstein
I tillegg er det laget en "renne" av tømmer for å lette arbeidet med å sette båter på sjøen.
Arbeidet er ikke ferdigstilt enda. Kommunen vil, tidlig på våren 2000, bli kontaktet for å

opparbeide grøntanlegg. Vi vil selv forestå klipping av gras. Det er søkt kommunen om
tilskudd til de store utgifter vi har hatt ved å forskjønne Tananger indre havn.

Dugnader
Alle foreldre forplikter seg til minimum en dags 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.

Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
Gruppen ønsker samarbeid 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, kontaktperson
Helge Frafjord.
Samarbeid med andre speidergrupper kan være meget positivt. Vi møter ledere og speidere
fra andre grupper på leirer og kan lett opparbeide et gjensidig vennskapsforhold. Det vil bli
opprettet tettere kontakt med 2. Sandnes Sjø og KFUM sjøspeidergruppe på Engøy. Til alle
leirer vil vi også invitere med oss 21st Aberdeen.
I 1995 ble det gjenopprettet kontakt med 1 . Sola og 2. Tananger KFUM i forbindelse med St.
Georgsdag feiring. Dette samarbeid håper vi vil fortsette og bli utvidet i årene som kommer.
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Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med kommunen. Med de store innstramningene
kommunen har, må vi regne med mindre midler i årene som kommer, men det er midler til
de prosjekter kommunen selv anser for viktige. Det er også trangt når det gjelder næringsliv,
selv om gruppen har goodwill i distriktet. Vi må fokusere på alt det frivillige arbeidet som
gjøres i gruppen samt viktigheten av at barn og ungdom er engasjert i en organisasjon med
sunne målsettinger og formålsparagraf.

ïananger, 31.12.99
For Styret i 1. Tananger Sjøspeidergruppe

Lovise Mæland
Gruppeleder

SP_RAPP99.doc

47

BT]DSJETT 1. TANANGER SJØSPEIDER-GRUPPE
1999

2000

INN

UT

INN

UT

REGNSK. 1999
INN
UT

GRUPPEN
Kontingent
Gaver
Utlodninger
Dugnader
Salg
Overførsel Havsprut

Tilskudd Kommune
Tilskudd kurs
Renteinntekter
Arrangementer
Utbytte SpeidersPort
Kurs/seminar
Forsikring
Administrasjon
Utstyr gruppe/Vedlikehold

30000
20000
2000

8948

30000
10000

30000

t0000

t436

3144

50000
60000
6000
10000
30000
5000

60000
6000
7000
40000
2000
3500
12000
6000
4000

I

93000

6000

12000
1500
10000

10000

Naust

-9

12000

2500

32000
2000

273000

238500

45765
77500
6000
10781
36093
290
9591

3165
s46
26794
230606

II{N
BU S S GARASJE/SPE ID ERHUS
Vpdl ike hold/utstvr

TOTAL
Sum inntekter/utgifter
Rqlqnsp

UT

UT

208500 230500

INN

UT

r5639

5000
5000
316000

405500

t9500

230500

(¡t

INN

40s500

405500

REGNSKAPSSAMMENDRAG
I 998

1999

Gruppen
Fartøyer
Tropper
Flokker
Roverlag

IIytte
Bussgarasje
Balanse

UT

INN

UT

TNN

334554,98
34101,60
6404,80
13290,35
2250,00
19935,33
15639,14

315027,45
54100,00
3708,00
10175,00

t76724,01
65673,60
t8704,0ó
t8249,72

225995,70

1000,00

8461,46
45891,07

1000,00

ú26176-20

4 2l(rS^15
42617 6-20

333703.99

5il5,50
7250,00

71342-79
333703.99

1357,50
39863,35

Kasse

Bankkto

23000,00

40019,10
1

Kapitalkonto
Balanse

Tananger, 31.12.99
Petter Johan Olsen
Kasserer

98044.05

I 5587ß-30

r

198044,05
- 42165.75
155ß7ß-30

269386,84
- 1t342-79
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Anne Sigrun Risa

Siv Len Strandskog
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1998

INN

UT

UT

TNN

FARTØYER
202 Utleie VG.joller
205 Gaver
251 Vedlikehold
253 Utstyr
254 Forsikring
255 Drivstoff/olje
256 Radioutgifter
257 Avgifter
?5* fliwprce

3000,00
20000,00

4100,00
50000,00
3L422,60
22227,0A
7607,oo
1665,00
240,00
950,00

21259,60

318,00
7342.,00

270,00
1562,00
350 no
3410 l -60

I

54r 00.00
Note post 251: Vedlikehold båter ikke "Makrellen" kr. 13610

56t

OO

6567

23000-00

TROPPER
301 Turkontingenter
303 Diverse
351 Utgifter turer
352 lVlerker
354 Utstyr
355 Kurs
356 Bevertning
362 Diverse

179,50
4936,00

180,00
3528,00
1530,10

12291,50

1"133,47

5951,06
461,50

3032,50
466,23
170,50
77 -îO
6404.80

3 70R^00

18704-06

5 I I s^50

qLl

REGNSKAP 1999
BASAR OG HØSTUTLODNING
HøSTUTLODNTNG

BASAR

INN

UT

Div.utg.-Basar

1804,00

21643,00

Beholdning 31.12.98
Overskudd BRsar
Overskudd Høstutlodning
Overfsrt gruppen
Renteinntekter
Sum
Beholrlninç 3l -12-99

UT

3051,50

Innt. Basar
21643,00
Utg. Høstutlodningen
In nt. If østutlod ninsen
Sum
Overskudd

INN

r

3051,50
859r.50

34689.00
34689,00

l8o4,o0
32885-00

78792,31

18591,50
32885,00
30000,00
1887 -00

132t55,81

. 30000,00

102.155-ßl

l32l 55 -ß I

t32l' 55:8L

Petter Johan Olsen
Kasserer

5l

