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Årsmelding for året 2009
Virksomhetsideen
Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og
retningslinjer som er siste endret på Speidertinget 2008. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://speiding.no/organisasjon/?liste[]=10
Kretstingets årsmøte
Kretstingets årsmøte ble arrangert i Speiderhuset / Steinkjer som et dagarrangement,
lørdag 7. februar 2009.
Kretstinget ble gjennomført etter rammer slik lovverket setter for årsmøter.
Årsmøtet ble ledet av Richard Kolberg og Arnt J. Øvreness.
Kretsstyret er sammensatt slik at det å være medlem innebærer snarere en fordel fremfor en
byrde. Sakene er tilfredsstillende forberedt av medlemmene slik at en større del av møte
handler om å dele / planlegge tiltak i for fellesskapet i kretsen. Det betyr at alle er innforstått
med og har et eierforhold til kommende utfordringer og kan legge til rette for gruppens
engasjement.
Etter kretstinget var det en Rover/vandrertur på Byafjellet.
Kretsstyret har
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Roverombud

bestått av:
Arnt J. Øvreness
Richard Kolberg
Jens Hollås
Inger Fjellhaug
Per Gevik
Tor Arne Ven
Asgeir Langås
Inger Gevik

Skogn
Egge
Sandvollan
Vinne
Mære/Sparbu
Levanger
Namsos
Mære/Sparbu

Minikretsbannerkonkurransen ble vunnet av Ole Kr. Aakervik og Martin Røkke. Gratulerer –
vi ser fram til en ny konkurranse.
Kretsens administrasjon
Kretsstyrets månedlige møter har vært forberedt av kretsleder og gjennomført på kretsens
kontor i Speiderhuset på Steinkjer. All kommunikasjon har vært elektronisk. Dette har
forenklet kretsstyrets innsyn i løpende saker og handlingsmønster i saker som handler om
kretsens drift.
Kretsens økonomi
Kretsens økonomi forvaltes med en god hånd av Jens Hollås. Han registrerer at kretsen har en
noe lavere kontingentinngang enn budsjettert. Det kan skyldes at kretsen ikke får kontingent
fra medlemmer som begynner i 2. halvår.
Mot slutten av året mottok kretsen regnskap og sluttoppgjør etter felles kretsleir på Ytterøy i
2007. Leiren gav et overskudd for kretsen på vel 18400 kroner.
Ved årets slutt har kretsen en egenkapital på vel 246000 kroner.

Nye ledere
Det var 8 nye og eldre ledere som var samlet til opptakelse som leder i Nord-Trøndelag krets den
19. Oktober. Stedet var i en gapahuk med bål i en mørk granskog i Sparbu. Utfordringen var at det
er gruppeleder som gjennomfører Ledersamtalen, men når han er helt ny og praktisk talt uten
speidererfaring inneholder dette en noe bratt læringskurve.
Tilbakemeldingene var gode, det var tid til refleksjon og det ble opplevd som et verdig og stilfullt
arrangement.
Glenn Pettersen, Kjell Aage Sollie, Richard Kolberg, Hallstein Berre, Rita Kvernmo Volden, Sara
Margrete Gilberg Nyjordet, Inger Gevik, Yngvar Amlien og Ståle Berg ble etter en deling av
opplevelser og forventninger ønsket velkommen som ledere i Nord-Trøndelag krets av Norges
speiderforbund av kretsleder.
Per Gevik var initiativtaker til denne samlingen.
Medlemsutviklingen i kretsen
Nord-Trøndelag krets hadde i utgangen av året 2009 en medlemsskare på 115 medlemmer.
Ved utgangen av 2008 var tallet 125 medlemmer. For de under 26 år er medlemstallene
henholdsvis 85 og 94. Fordelingen mellom gruppene fremgår av tabellen under

Gruppe
Egge
Malm
Mære/Sparbu
Namsos
Røyrvik
Skogn
Levanger
Røra
Sandvollan
Vinne
Nord-Trøndelag
Sum

2009
2008
Under
Under
Aktive 26 år Aktive 26 år
16
12
22
19
1
0
1
0
36
28
39
32
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
18
12
15
10
2
0
1
0
5
4
12
10
31
28
28
22
2
1
3
1
115

85

125

94

13 – 18 arrangement, 21. – 22. mars
Denne gangen ble 13-18 arrangert av Inger Gevik og Sara Margrete Gilberg Nyjordet, fra
Baktroppen roverlag, Mære/Sparbu. Det var fire deltakere fra Egge Speidergruppe:
Rune Rødsjø, Andreas Skjerve, Eirik Aakervik og Christian Hansen.
Målet for turen var Finnheimen ved Leklemsvatnet. Deltakerne tok seg dit fra Røflovatnet via
Floåsen.
Deltagerne lærte å klare seg på tur alene uten voksne ledere. Det vil si: lage mat, orientere seg
i ukjent terreng, bruke speiderkunnskapene sine og lage ting utav det, og kle seg etter vær og
føre. Alle lærte at varme er varmt, spesielt til sko og sokker.
St. Georgsmarsjen, 19. april
Marsjen som var den 20. og siste i rekken og samlet 67 deltakere (51 i 2008).

Speideraksjonen 2009, april
Årets speideraksjon var et samarbeid mellom speidere og Flyktningehjelpen.
Egge og Mære/Sparbu grupper deltok i årets aksjon.
Kretsbannerkonkurransen, 8. mai – 9. mai
Konkurransen 2009 ble avholdt på Kalvøya like utenfor Steinkjer. Midtregionen i kretsen var
arrangør.
Arrangementet ble laget etter mal fra NM i speiding, med nesten samme type oppgaver og
med samme type poenggiving.
Seks patruljer deltok med til sammen 27 speidere: To fra Egge Speidergruppe, en fra
Mære/Sparbu Speidergruppe, en fra Levanger Speidergruppe og to fra Vinne Speidergruppe.
Det deltok 9 ledere fra gruppene i gjennomføringen
Resultat:
1. Falk, Egge Speidergruppe
382,0 poeng
2. Gaupe, Mære/Sparbu speidergruppe
358,0 poeng
3. Ulv, Egge speidergruppe
313,5 poeng
4. Struts, Levanger speidergruppe
309,5 poeng
5. Gaupe, Vinne speidergruppe
299,0 poeng
6. Hare, Vinne speidergruppe
250,0 poeng
Småspeiderdagen, 9. mai
Årets småspeiderdag ble arrangert på Skånestangen, Levanger Kommune, i et kjempeflott vær.
Det deltok en patrulje fra Levanger, en fra Skogn, en fra Sandvollan, en fra Mære/Sparbu og to fra
Vinne. Det var 8 poster fordelt i terrenget med postmannskap fra ledere og foreldre/sjåfører.
Dagen ble avsluttet med å dele ut diplom til alle patruljer, vandreskjold og vandreelg til den
vinnende patruljen, Ekorn fra 1. Vinne.
NM i Speiding, 12. – 14. juni
Årets arrangement ble arrangert i Bergen. Det var en fin innsats fra to patruljer fra Egge
speidergruppe. Falk ble nr 41 og Ulv nr 82 av 115 startende patruljer.
Landsleir juli
Treningshaik før leiren ble gjennomført 1. mai langs kulturstien på Utøy. Det deltok 16
personer fra Mære/Sparbu- og Levanger speidergrupper på turen.
Leiren ble etablert som et ”nytt land” Utopia ved Åndalsnes. Stedet er ”omringet” med fjell
som gav leiren en fin friluftsprofil gjennom omkring 20 haikealternativer i variert terreng med
mulighet for turer med og uten overnating.
Suksessen med ambassadører i kretsene ble gjentatt. Vår ambassadør, Per Gevik
(Mære/Sparbu) var et viktig bindeledd. Ikke bare mot leirens sentrale ledelse, men også som
et bindeledd mellom kretser i Midt-Norge. Det er blant annet gjennom hans innstats at
roverarbeidet i kretsen har begynt å synes.
På landsleiren deltok det speidere slik:
Namsos
Egge
Mære/Sparbu
Vinne
Levanger

11
12
24
6
7

Kanokurset 11. – 13. september
Kanokurset var et fellesarrangement med Sør-Trøndelag. Det var 5 deltakere fra NT (Egge og
Mære/Sparbu) og 4 fra ST. Kurset ble gjennomført ved Skogn Grønningen.
Kursstaben var et samarbeide mellom Nord- og Sør-Trøndelag kretser:
Amund Gjendem (Sør-Trøndelag, mentor), Erling Husby (Sør-Trøndelag), Martin Rotmo
(Nord-Trøndelag) og Sara M. Nyjorde (Nord-Trøndelag)
Mål:
Kurset var lagt opp slik at deltakerne både skulle få lære padleteknikk, sikkerhet på tur med
fokus på kanotur og kanoredding i praksis noe og bruke det de lærte.
Været:
Selv om det regner supermasse trenger ikke det å ødelegge arrangementet. Hvis man bare
tilpasser opplegget noe, holder seg tørr og er i godt humør så blir det bra like vel! Er lederne i
godt humør så har det en tendens til å smitte over på deltakerne
Ledersamling 16. oktober
Rune Langsø Johansen (ressurs i Mære/Sparbu) tok oss med inn i en visjon om framtida:
Hvordan kan vi nå strategiske mål i 2016?
Hans taktiske valg var spørsmålene: Hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kommer vi dit?
Egge, Mære/Sparbu, Sandvollan og Skogn grupper var til stede.
JOTA, Jamboree on the air, 17. oktober
Arrangementet ble gjennomført lørdag 17. Oktober på Speiderhuset, Steinkjer. Omkring 10
speidere fra Egge, Mære/Sparbu og Levanger kjørte radio sammen med LA8GU / Leif Røkke. Det
var langt fra gode radioforhold.
I tillegg var det natursti, kulturvandring og Kims lek.
Regionene i kretsen
Nord-regionen
Består av kun Namsos. I 2009 også med bare et medlem.
Midt-regionen
Midtregionen består av Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu. Midt-Regionen arrangerte
Kretsbannerkonkurransen.
Sør-regionen
Regionen består av Vinne, Levanger og Skogn.
Sør-regionen arrangerte Småspeiderdagen, deltok i minnemarkeringen ved monumentet i
Falstadskogen og hadde en aktivtet på friluftslivet dag ved Vulusjøen 5. september under FNF
paraplyen.
Kretsens rovere
I kretsstyrets møte 3. desember ble det vedtatt, etter forslag fra roverne i kretsen, å opprette et
roverombud med møterett i kretsstyret. Prosessen ble startet på en felles samling for
Roverløft, KL/KS og ambassadørene på Ingelsrud, april 2009.
Roverne har hatt et flott, og aktivt roverår. Antall rovere i kretsen har økt med roveraspiranter fra
Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu. Kretsen har 6 rovere og 7 aspiranter. (se vedlegg om
Roverarbeidet)

Region Knutepunktet
Det foreligger årsrapport og regnskap fra kursregionen (vedlagt). Kursregionen har avholdt 2
planleggingshelger og 2 kurshelger.
En av kretsens ledere (Yngvar Amlien) deltok på høstens Knutepunkt (kurshelg) på Bakksetra
i Orkanger.
Kretsstyrene i de midtnorske kretsene var samtidig invitert til et felles kretsstyremøte med
fokus på lederopplæring. Ledertrenere fra KFUK/-M var invitert og deltok med stort
engasjement.
Denne kontakten har startet en utvikling av et forsiktig samarbeid mellom de midtnorske
kretsene.
Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Per Gevik var kretsens ambassadør ved Utopia og KL/KS-samlingen i april
Arnt J. Øvreness har deltatt i stab i Region K, på høstens KL/KS samling og Lederløft
Rune Rødsjø og Andreas Skjerve (begge Egge gruppe) deltok på NTBUR sitt årsmøte
Per Kristian S Tangvold, Andreas Skjerve og Rune Rødsjø fra Egge deltok på RR-5-kamp på
Stjørdal/Frigården:
NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd forvalter fylkets kulturmidler til barne- og
ungdomsorganisasjoner.
Erik Strugstad (Levanger gruppe) ble valgt som leder for perioden 2009 – 2010
De har et fantastisk engasjement og bidrar til en viktig jobb for barn og ungdom. Vi takker
dem for økonomisk støtte til kretsens arbeid for dette året.
Samarbeid i Midt-Norge
På et felles kretsstyremøte 12. november ble det inngått en verbal avtale om å gjennomføre
noen utvalgte arrangementer som fellestiltak mellom Nord- og Sør-Trøndelag kretser og
Trøndelag krets av KFUK/-M. Dette vil synliggjøres gjennom neste års arrangementsplan.
Takk
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt gjennom året slik at våre arrangement er blitt til gode
speideropplevelser.

Steinkjer/Skogn, 29. januar 2010/8. april 2010
Kretsstyret
v/ Arnt J. Øvreness
kretsleder

Vedlegg: Roveraktivitet året 2009
Dette er en oppsummering av hva vi roverne i Nord-Trøndelag har gjort i løpet av 2009. Det er skrevet
av Yngvar Amlien om ikke annet er oppgitt.
Rover/vandrertur - lørdag 07. – søndag 08. februar:
Deltakende rovere: Inger, Sara, Martin og Yngvar.
Kl. 16.00, etter at kretstinget var ferdig ble vi kjørt opp til Steinkjer skistadion. Derifra gikk vi opp til
gapahuken ved Svarttjønna. Da vi kom opp tente vi bål, laget mat, spiste, lekte og hadde leirbål på
kvelden. Før vi la oss ble vi med Inger og Ida-Helene opp til Eggehytta. Der lekte vi catch the light før
Inger og Ida-Helene gikk inn å la seg i hytta og vi dro ned igjen til gapahuken. Det ble ei kald natt. Kl.
08.00 dro Sara, Martin og Yngvar opp til hytta igjen og tente opp, spiste frokost og serverte frokost til
Inger. Inger ble 17 år denne dagen! Sener kom resten oppover også. Det ble mer frokostspising før vi
pakket oss ut og gikk en skitur. Vi dro ned til speiderhuset og spiste pizza der som avslutning.
Vinterfemkamp fre. 06. – søn.08. mars:
Deltakende rovere fra N-T: Inger, Sara, Martin og Yngvar.
TSSG (Trondheimstudentenes speidergruppe) arrangerte vinterfemkamp for roverne i Trøndelag på
hytta Duddelibu i Selbu. Vi konkurrerte da i oppgaver som skikasting, nattorientering, hinderløype,
woodori (NTNU-teori) og hemmelig oppgave. Hemmelig oppgave besto av å lage en sprettert og en
figur med fallskjerm. Denne helga møtte vi igjen gamle kjente, og vi ble kjent med en del nye rovere.
Vi var i alt ca. 25 rovere som sitter igjen med mange flotte skiopplevelser. Martin filmet oss andre
mens vi slet oss igjennom oppgavene. Vi stakk av med en flott 5. plass før vi dro hjem.
13-18, Finnheimen 21.-22.03.09
Deltakende rovere: Inger og Sara som arrangør av 13-18.
Deltakende speidere: Rune Rødsjø, Andreas Skjerve,
Eirik Aakervik og Christian Hansen, alle fra Egge speidergruppe.
I løpet av turen hadde vi matlaging, overnatting utendørs, skigåing, orientering i ukjent
terreng, praktisk oppgave og bli kjent med de andre i kretsen.
Målet for turen var Finnheimen ved Leklemsvatnet. Deltakerne tok seg dit fra
Røflovatnet via Floåsen, mens vi i staben gikk rett inn fra Solemsvollen. Da alle hadde kommet fram
spiste vi formiddagsmat. Etter mat ble det fri aktivitet, denne aktiviteten bestod
for de fleste i å snakke, spise godteri, leke i og med snøen og tørke klær og sko.
Da folk begynte å bli sultne igjen tok deltakerne fatt på den vanskelige oppgaven med å lage
middagsmat. Ingrediensene hadde de kjøpt inn tidligere på dagen. Etter middag hadde vi et utrolig
langt og koselig leirbål før vi gikk å la oss. Noen sov i telt, noen under åpen himmel rundt bålet og en i
gapahuken. Søndag stod vi opp og spiste frokost. Så hadde vi en oppgave der deltakerne ble delt inn i
lag, to og to, staben stilte også med et lag. Oppgaven var å lage en sprettert med utdelte gummistrikk
og ellers det vi fant i skogen rundt oss. Da alle lag var ferdige var det konkurranse for å bedømme
resultatene av oppgaven. Konkurransen var delt i tre: lengdeskyting, presisjonsskyting og skyting på
levende og dessuten veldig partisk blink.
Resultatet ble delt seier mellom to av lagene. Så var det pakking av sekk og rydding av plassen. Etter
det gikk vi tilbake til Solemsvollen der det var henting. Deltagerne lærte seg å klare seg på tur alene
uten voksne ledere. Det vil si: lage mat, orientere seg i ukjent terreng, bruke speiderkunnskapene sine
og lage ting utav det, og kle seg etter vær og føre. Alle lærte at varme er varmt, spesielt til sko og
sokker. Man erfarer nye ting, når noe går galt. På denne turen var det ikke noen store tabber, så vi i
stab har bare blitt bedre på arrangering.
Bortsett fra at det var så få som deltok har dette vært en finfin tur.
Ref: Sara Margrete Gilberg Nyjordet.

Roverløft:
Deltakere fra N.-T: Inger og Sara.
Jeg og Inger deltok på roverløft 09 på Ingelsrud. Vi deltok på noen forskjellige kurs, blant annet om
bruk av speidermetoden. Vi hadde også ei samling for alle de forskjellige regionene, for å få til bedre
samarbeid. Vi bestemte blandt annet at alle kretsene skulle opprette et roverombud for lettere å kunne
kommunisere. Maten var ikke noe å skryte av, men vi traff mange trivelige og engasjerte rovere og
hadde en knallbra helg.
Anbefales for alle roverne i kretsen!
Ref: Sara Margrete
Utopia – Landsleir 2009!
Deltakere: Rikard, Martin, Tor-Arne, Yngvar, Sara og Inger. (+ ca. 700 andre rovere.)
Vi hadde ei veldig flott uke sammen med mange andre rover fra hele landet, og ikke minst fra Sverige.
Vi var blant annet med på aktiviteter som: haik (ikke alle var med på samme haiken), paintballkrig,
volleyball, leirbål, slakk line, bading og mye mer… I roverleiren var det også temadager og en
opprørsdag. Vi roverne var stort sett flinke og klarte oss selv. Ja, roverleiren var faktisk det området
det var minst problemer med i løpet av hele uka. Men det skal ikke utelukkes at det til tider var litt
rotete og at det var sprengt mais å finne på bakken. Det ble også besøk av roveraspirantene fra NordTrøndelag et par dager. Vi håper de fikk et godt inntrykk av oss, og at de fikk enda mer lyst til å bli
rovere. Martin filmet en del under leiren, så vi har et stort håp om å få sett den siden! Vi sitter igjen
med mange gode minner, nye bekjentskap blant annet fra Sør-Trøndelag, og vi ble enda bedre kjent
med hverandre og de nye aspirantene som vi håper kommer og tar oss med storm til høsten.
Kanokurs
Deltakere fra N.T: Rune, Per Kristian, Eirik og Inger . Martin og Sara var arrangør av kurset sammen
med Erling og Amund fra Sør-Trøndelag. I tillegg var det 4 deltakere fra S-T.
Her er et intervju med Inger som var med på kanokurset:
- Det vart jo my padling, som det ska vær på et kanokurs. Vi lært forskjellige padleteknikka som
J-tak og viftetak, og vi lært kammeratredning. Vi lært både teoretisk å praktisk koless ein ska
arranger kanotur.
Så dere lærte altså å arrangere kanotur for andre speidere?
- Ja, vi planla ein dagstur for ein patrulje ved hjelp av kart og det vi hadd lært. Vi gjennomført
da kanoturn, åsså lært vi ein del kanoleika å sånt (leika i kano).
Så du er fornøyd med kurset?
- Ja, d va faktisk et kult kurs. Det va vældi lærerikt. Æ synes blant anna at det va bra
kursholdera og bra mat!
Roversamling 28.10.09
Deltakere: Rune, Per Kristian, Margrete, Ida-Helene, Eline, Sara, Inger, Rikard, Martin og Yngvar.
Roverne fra Levanger inviterte til roversamling. Her ble det tatt opp en del saker som er skrevet i
referatet. Blant annet ble Inger og Sara oppnevnt som roverombud for roverringen. Til slutt så vi
premieren på landsleirfilmen som Martin har laget. Den ble avsluttet med applaus.

Roverstevnet 06.-08.11
Deltakere fra N-T: Margrete, Inger, Sara, Ida-Helene, Eline, Rune og Per Kristian.
Fredag 6.11 var datoen for avreise til roverstevnet i Skien. Vi hadde tenkt å ta fly med Widerø utpå
kvelden. Jeg (Per Kristian) var uheldigvis litt forsein til å bestille flybillett, så jeg måtte ta et tidligere
fly. Utpå kvelden rundt 21, møttes vi omsen på klosterøye ved den gamle nedlagte papirfabrikken der,
som også var der vi skulle oppholde oss mest under helga. Vi lå på hardt betonggulv, så alle var glade
for at vi hadde med os store luftmadrasser, i hvert fall nesten alle. Senere på kvelden ble det vist film
på veggen, Sannheten om Rødhette. Temaet for stevnet var nemlig eventyr, så alle måtte ha med seg
kostyme fra et eventyr av Asbjørnsen og Moe. Dagen etter var det flere aktiviteter å delta på, bl.a.
rappelering, øksekasting, kanopadling, tagging, spisekonkurranse og mye mer.

Det var mye å velge imellom, men hver aktivitet ble man fort lei av. Det er få som orker å kaste øks i
en time, eller spise så mye man kan hele dagen. Så etter et par timer, gikk vi tilbake og sov til middag.
Til middag fikk vi Rekecoctail, Indrefilet og riskrem. Det hørtes kjempegodt ut, men indrefileten var
RÅ, bare stekt helt ytterst i kanten. Vi måtte vente lenge på å få servert maten, og når vi først fikk den,
var den KALD! Så maten var en nedtur!
Dagen etter var det på tide å reise hjem, men ikke for oss. Flyet skulle ta av ca. kl. 20:00. Da
klokka var 15:00, var vi de eneste som var igjen på området, sammen med 3 bergensere. På 1 2 3 ble
vi enige om å ta neste tog, kl.15:30, og vi rakk det akkurat. Så var det bare å vente på flyplassen(!!!!)
Men omsider kom vi hjem.
Dette var et trivelig arrangement. Vi ble kjent med nye rovere og det var veldig sosialt.
Utenom maten og litt for få aktiviteter, var det en knalltur!!
Ref: Per Kristian Tangvold
Julebord 28.-27. 11
Deltakere: Per Kristian, Rikard, Margrethe, Ida-Helene, Erik, Eline, Rune, Sara, Inger, og Yngvar (+
ca. 10 fra Sør-Trøndelag).
Aspirantene fra Mære/Sparbu, Egge og Sandvollan arrangerte julebord for roverne fra Nord- og SørTrøndelag på speiderhuset på Egge. Her ble vi servert god grøt, vi så film, vi hadde noen konkurranser
og støpte lys. Dette var ei sosial samling der vi ble (bedre) kjent med roverne fra Sør-Trøndelag.
Kort oppsummering av året 2009:
Vi roverne har hatt et flott, og aktivt roverår. Høydepunktet ble jo selvfølgelig landsleiren, men de
andre turene og aktiviteten har vært minst like viktige for oss. At antall rovere i kretsen har økt med
etterlengtete roveraspiranter fra Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu har vært veldig fint for oss andre
roverne. Roveraspirantene er nå roveraspiranter i Baktroppen roverlag fra Mære/Sparbu, der de har
undertegnet kontrakt på opptakskrav og forhåpentlig vis vil bli tatt opp som rovere i løpet av 2010. Vi
håper på et flott år med mye roveraktivitet neste år også!

Rovere i Nord-Trøndelag roverring 2009:
Inger Gevik (Roverombud), Mære/Sparbu– Baktroppen roverlag.
Sara Margrete Gilberg Nyjordet (Roverombud), Mære/Sparbu – Baktroppen roverlag.
Eline Berre, ), Mære/Sparbu – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Ida-Helene Lægran, Mære/Sparbu – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Tor-Arne Veen, 1. Levanger.
Yngvar Amlien, 1. Levanger.
Martin Rotmo, 1. Levanger.
Rikard Brennelien Jenssen, 1. Levanger. Var aspirant fram til desember da han ble tatt opp.
Per Kristian Haraldssønn Saxegaard Tangvold, Egge – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Rune Rødsjø, Egge – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Eirik Aakervik, Egge – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Andreas Skjerve, Egge – Aspirant i Baktroppen roverlag.
Margrete Bragstad Teveldal, Sandvollan – Aspirant i Baktroppen roverlag.

Vedlegg: Region K

Region
Rapport for 2009

– vis vei!
NORD TRØNDELAG – SØR-TRØNDELAG – ROMSDAL OG NORDMØRE – SUNNMØRE
Organisering
Regional kurskoordinator i 2009 har vært Odd Kjetil Sørgaard, Romsdal og Nordmøre krets
og nestleder har vært Gerdine Selbekk, Sør-Trøndelag krets.
Arbeidet omfatter:
- koordinering mellom forbundskontoret, kretsene og ledertrenerne
- opplæring og utvikling, rekruttering og motivasjon
- framdrift for samlinger og kurs
- kontakt med Studieforbundet Natur og Miljø for godkjenning av nye kurs og tilskudd for
eksisterende godkjente kurs
- økonomi
- rapporter og frister
Drift/økonomi
Romsdal og Nordmøre krets har hatt ansvaret for regnskapet i 2009. Det er utarbeidet egne
prosedyrer for regnskaps- og kassearbeidet i regionen.
Romsdal og Nordmøre krets har i 2009 også hatt arbeidet med å ta imot påmeldinger til
Knutepunktene, lage deltakerlister og kreve inn deltakeravgifter.
De øvrige kretsene bidrar økonomisk for å dekke merutgifter og arbeid som Romsdal og
Nordmøre krets har med disse oppgavene for regionen.
Deltakeravgiften på Knutepunkt har i 2009 vært kr 600 for hele helgen og kr 350 for kurs som
går over halve helgen. Knutepunktene inkl planlegging og forberedelser, skal i
utgangspunktet gå i balanse. For det enkelte Knutepunkt kan det imidlertid oppstå overskudd
eller underskudd alt etter antall deltakere og utgifter knyttet til kursene som tilbys. Gruppene
kan søke om Frifondmidler til å dekke utgifter til kurs for sine deltakere.
Regnskapet for 2009 sendes over til kretsstyrene separat.

Regionen har laget en registreringsløsning for deltakere på kurs i grunntreningen. Kretsene
får informasjon om deltakere som fyller kravene til godkjent leder og bronseknapp. Ledere
som tar kurs som ikke er i regi av Region K, har selv ansvar for å melde fra for å bli registrert.

Kursaktivitet
Det ble satt opp to Knutepunkt i 2009
17. – 19. april i Molde
Speiderledelseskurset
Knutepunktet ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Det var samling for stabene i
Utopia samme helg, og det kan være en forklaring til den svake påmeldingen.
Mange av veiviserne i regionen var også engasjert i landsleirstab, og det var
årsaken til at kun speiderledelseskurset ble satt opp på dette knutepunktet.
2. – 4. oktober på Bakksetra, Orkdal
Sikkerhet på tur – 10 deltakere
Veiledning som metode – 4 deltakere
Emnekurs Uteligger – 7 deltakere
Norsk grunnkurs i førstehjelp – Avlyst pga for få påmeldte
Treningsprogrammet – Avlyst pga for få påmeldte
I tillegg bidro flere av regionens veivisere med å arrangere kurs på landsleiren Utopia. Her
ble kurs i grunntreningen og en rekke emnekurs tilbydd. Også mange fra vår region benyttet
anledningen til å ta kurs på landsleiren.
Informasjon og kommunikasjon
Regionen har en egen nettside – http://knutepunktet.scout.no. Informasjon om kurs og
Knutepunkt ligger på nettsiden. Påmelding til Knutepunkt gjøres også på nettsiden.
Veivisere
Regionen har et aktivt kursmiljø som består av ledertrenere og andre som er med på å
arrangere kurs. Dette er regionens veivisere. Vi har også et samarbeid med Rovernes
Beredskapsgrupper i Trøndelag og Romsdal & Nordmøre som har bidratt med å arrangere
kurs på Knutepunkt.
Ledertrenere
I 2009 har kretsene hatt følgende aktive ledertrenere:
Nord – Trøndelag:
Arnt Øvreness
Sør – Trøndelag:
Berit Eggset Nymoen, Gerdine Selbekk, Trond Utne Larsen
Romsdal og Nordmøre:
Odd Kjetil Sørgaard, Patrick Gule, Amund Gjerde Gjendem,
Ragnhild Harstad, Heidi Sørensen, Jan Ragnar Boland
Sunnmøre:
Per Ove Sund
Kretsene oppnevner ledertrenere for 2 år om gangen. Oppnevning av ledertrenere i kretsene
i regionen ble sist gjort fra 1.1.2008, og ny oppnevning må derfor gjøres fra 1.1.2010.
2 ledertrenere har fullført Ledertrenerkurset i 2009. To veivisere var påmeldt
Ledertrenerkurset med oppstart i 2009, men kurset ble dessverre avlyst. Regionen har vært
representert på 2 sentrale samlinger for regionale kurskoordinatorer. To av regionens
ledertrenere var i stab for ledertrenerkurset i 08/09 – en av de som leder for kurset. Flere av
ledertrenerne deltok også på Lederløft på Ingelsrud.

Veivisersamlinger
Det har i 2009 vært gjennomført to samlinger for veivisere.
13. – 15. februar i Kristiansund – 8 deltakere. På samlingen hadde vi besøk av leder av
Komite Speiding Arne Nørstebø.
21. – 23. august på Bakksetra – 11 veivisere og 2 representanter fra kretsstyrene.
Under Knutepunktet i oktober ble det også arrangert et møte mellom Region K og
kretsstyrene. Formålet var å sikre god kommunikasjon mellom regionen og kretsstyrene, og
sikre kretsstyrenes innflytelse på ledertreningen.
Styringsdokument
Det er utarbeidet et styringsdokument for regionen som kretsene har vedtatt. Siste
revidering av styringsdokumentet ble gjort på møtet mellom regionen og kretsstyrene i
oktober 2009. Revidert styringsdokumentet er sendt kretsstyrene for endelig godkjenning.
Det er også laget en ramme for kursene i regionen. Denne gir rammer for tidsbruk, innhold
og metoder og skal sikre at kursene blir speiderkurs. Rammen er også tilpasset kravene for
å få støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø.
Arrangementer i Region K 2010 og 2011
2010:
12. – 14. februar
16. – 18. april
1. – 3. oktober
12. – 14. november

Veivisersamling
Knutepunkt
Knutepunkt
Veivisersamling

for ledertrenere og veivisere
for vandrere, rovere og ledere
for vandrere, rovere og ledere
for ledertrenere og veivisere

2011:
18. – 20. februar
1. – 3. april
30. sept. – 2. okt.
11. – 13. november

Veivisersamling
Knutepunkt
Knutepunkt
Veivisersamling

for ledertrenere og veivisere
for vandrere, rovere og ledere
for vandrere, rovere og ledere
for ledertrenere og veivisere

3. januar 2010

Odd Kjetil Sørgaard
regional kurskoordinator

Gerdine Selbekk
assisterende kurskoordinator

tlf. 994 94 200
o-ksoe@online.no

tlf. 996 35 894
selbekk.mail@c2i.net

