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Årsmelding for året 2011
Virksomhetsideen
Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og retningslinjer
som er sist endret på Speidertinget 2010. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Roverombud

Arnt J. Øvreness
Per Gevik
Jens Hollås
Inger Fjellhaug
Hulda Berg Amlien
Asgeir Langås
Dagfinn Wie
Inger Gevik

Skogn
Mære/Sparbu
Sandvollan
Vinne
Levanger
Namsos
Egge
Mære/Sparbu fram til sommeren

Kretsens administrasjon
Kretsstyret har behandlet 81 (2010: 85) saker.
Kretsstyret fungerer som en kommunikasjonskanal mellom kretsstyret og de aktive gruppene. Når
møtene er ferdig, har alle representantene for gruppene fått forståelse for både historie og framtid.
Kretsstyrets månedlige møter har vært forberedt av kretsleder og gjennomført på kretsens kontor i
Speiderhuset på Steinkjer, med få unntak.
All kommunikasjon har vært elektronisk. Dette har forenklet kretsstyrets innsyn i løpende saker og
handlingsmønster i saker som handler om kretsens drift.
Innkallingen og saksunderlag til flere av sakene til kretsstyrets møter har vært sendt elektronisk og
som kopi til alle ledere med elektronisk tilgang.
http://www.nordtrondelag.scout.no/dokumenter/?liste[]=1
Kretsene er inndelt i regioner slik:
Nord-regionen
Består av kun Namsos. I 2011 også med bare et medlem.
Midt-regionen
Midtregionen består av Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu.
Sør-regionen
Regionen består av Vinne, Levanger og Skogn.
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Kretsens økonomi
Kretsens økonomi forvaltes med en god hånd av Jens Hollås.
Flere grupper har begynt å søke midler fra FRIFOND og andre til sine aktiviteter. Dette legger et press
på kvaliteten i arbeidet i gruppene da tildelingen krever motytelser i form av dokumentert
engasjement.
Regnskapet viser ved årsslutt et overskudd på kr 11247,16 og en egenkapital på vel 240 000 kroner.

Nye ledere:
To av kretsens grupper har hatt tilgang på nye ledere:
Vinne
Marita Neergaard Gusta
Levanger
Rolf Alstad
Kretsleder gjennomførte en samtale med nye og erfarne ledere torsdag 31.mars i gapahuken i
Sparbu.

Medlemsutviklingen i kretsen
Nord-Trøndelag krets har hatt en jevn økning av medlemstallet de siste to årene. Den forholdsvis
store økningen i 2010 fortsetter med om lag 20 nye medlemmer netto. Tallene for de siste 4 årene
vises i tabellen og grafen under.
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Kretstingets årsmøte
Årsmøtet ble gjennomført i Speiderhuset, Steinkjer 10. februar 2011
Referat fra årsmøtet kan leses her: http://www.nordtrondelag.scout.no/dokumenter/?liste[]=0
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Kretsting 17. november
Terminlista for 2012 ble vedtatt i et kretsting høsten 2011. Vi ønsket å få på plass neste års
terminliste og budsjett i god tid slik at gruppene kunne ta bedre hensyn til kretsens tilbud.
Kretstinget ble gjennomført med 16 deltakere. Terminliste og budsjett for 2012 ble vedtatt.

Trønderspeider i Friluft, 9.-11. april
Trønderspeiding i Friluft er et samarbeidsprosjekt mellom Sør- og Nord-Trøndelag kretser av NSF og
Trøndelag krets av KFUK-KFUM-speidere. Den omfatter en konkurranse for småspeidere og en
konkurranse for stifinnere og vandrere (kretsbannerkonkurranse). I 2011 ble dette arrangert på
Hauganfjæra Camping på sørspissen av Frosta. Arrangementet følger reglementet for NM i Speiding
så godt som det er gjennomførbart.
Kretsbannerkonkurransen er uttak til NM i Speiding. De beste patruljene fra de respektive kretsene, i
et antall gitt av kretsenes medlemstall, har anledning til å møte i NM-konkurransen.
Prosjektgruppen ble ledet av KFUK/-M ved kretsleder Torun Nesse og gjennomføringen ble i Torunns
fravær ledet av Arnt J. Øvreness (Nord-Trøndelag krets). Småspeiderarrangementet ble ledet av
Astrid Marthinsen (KFUK/-M). Praktisk tilrettelegging og kontakt med eieren av campingplassen var
Arnt Stavseth (FFUK/-M). De administrative gjøremål ble ledet av Daniel Kvitland (Sør-Trøndelag
krets). Oppgavene ble tilrettelagt og ledet av rovere og ledere fra alle tre kretser.
Kretsbannerkonkurransen
Kretsbannerkonkurransen omfatter en teoretisk oppgave (100 spørsmål med 3 svarmuligheter), to
praktiske oppgaver, et orienteringsløp og en rundløype med 4 poster. Tema på postene var
førstehjelp, naturkjennskap, pionering og en hemmelig oppgave.
Den ene praktiske oppgaven var å lage et strengeinstrument av utdelte materialer. Den andre ble
avlyst da været begrenset bruken av åpen ild.
Hemmelig oppgave ble planlagt og gjennomført av Løvepatrujen i Sør-Trøndelag.
Kretsens plasseringer:

Vinner av konkurransen:

9. plass
21. plass
23. plass
29. plass
37. plass
41. plass
42. plass

Hare, 1. Vinne,
Ulv, 1. Levanger,
Hare, 1. Sandvollan,
Gaupe, 1. Vinne,
Gaupe, Mære-Sparbu
Rev, 1. Vinne
Falk, 1. Vinne
Isbjørn, Melhus sprgrp

376 pts
343,5 pts
342,5 pts
335 pts
314,5 pts
281,5 pts
272,5 pts
435,0 pts

Hare, 1. Sandvollan, hadde to besteplasseringer: Nr 4 i Patruljeområde og nr 4 i Naturkjennskap
Middagen på lørdag ble bedømt av profesjonelle kokker fra Kokkelauget og koordinert av Jan Kåre
Johansen fra Kokkelauget.
Kretsens representant i dommerkollegiet var Per Gevik (Mære-Sparbu).
Småspeiderdagen
Småspeiderkonkurransen samlet småspeidere fra alle de tre kretsene i Trøndelag. De var igjennom ei
rundløype med forskjellige aktiviteter som var tilrettelagt ut fra småspeiderens program. Iveren og
innsatsviljen var stor.
Side 5 av 13

Fra vår krets var det småspeidere fra Ekorn 1. Vinne som gikk av med seieren. De fikk
vandrepremiene, elgen og skjoldet.
TSF i tall:
Antall Patruljer
41

Speidere
227

Ledere
41

Flokker
13

Speideraksjonen 2011, april
Årets speideraksjon var et samarbeid mellom speidere og Flyktningehjelpen.
Egge og Sandvollan grupper deltok i årets aksjon.

Minikretsleir, 30. april – 2. mai
Arrangør: Vinne arrangerte minikretsleir i Tromsdal Fellesbeite. Det var deltakere fra Mære-Sparbu,
Sandvollan, Vinne, Levanger og Værnes grupper. Deltakerne benyttet muligheten til å markere 100årsdagen for speiding i Norge med vaffelkake godt dekket med rømme og syltetøy.
Roverne i kretsen var til stor hjelp.

NM i speiding, 10. – 13. juni
NM i speiding ble arrangert i Nesparken i Moss, Follo krets. Det var en fin innsats fra Hare fra Vinne
og Ulv fra Levanger. De ble nr 107 og nr 114 av 117 startende patruljer.

Felles kretsleir med Hedmark krets i Lutnes, Trysil i tiden 25.6 – 3. 7.
Kretsen var invitert til å delta på kretsleiren til Hedmark krets, på Lutnes i Trysil. Fra kretsen deltok
Vinne og Mære-Sparbu grupper. En oppsummering om leiren er tatt med som vedlegg.
Arnt J. Øvreness (Skogn) var invitert til å holde emnekurs i båltenning uten fyrstikker under hele
leiren.

Kurshelger i Reg-K
Reg-K gjennomførte i helgen 1. -3. april kursene Sikkerhet på tur, Treningsprogrammet, emnekurset
Eksperiment og Nyingen med til sammen 41 deltakere på speiderhytta på Skaret ved Ålesund. Ingen
fra Nord-Trøndelag krets deltok.
Reg-K gjennomførte i helgen 30. september – 1. oktober kursene Førstehjelp, Veiledning,
Førerpatrulje og Jeg er beredt med til sammen 35 deltakere på Skisentret Knyken i Orkdal.
Fra Levanger deltok Rolf Alstad på kurset Jeg er beredt.
Mer om Reg.K: http://knutepunktet.scout.no/

JOTI, Jamboree on the Internett, 15. - 16. oktober
JOTA, Jamboree on the air, 15. - 16. oktober
Kretsen har anskaffet seg et ICE-moden slik at internettbasert informasjon og kunnskap kan brukes
og formidles uten tanke på fysisk kontakt med datanett.
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Over 60 speidere var samlet til en fin helg i Tromsdalen hvor kravene til flere speidermerker ble
gjennomført. I tillegg var det muligheter for å delta på JOTI og JOTA. I perioder var det stor aktivitet
ved de få datamaskiner som var tilkoblet.
Radioforholdene var ikke gode, men samtale med noen få kontakter ble gjennomført.
Turdelen (del 3 av Peff-kurset) inngikk i arrangementet.

TV-innsamlingsaksjonen, 23. oktober
NSF har et nært samarbeid med Flyktningehjelpen. Dette samarbeidet ble utfordret gjennom årets
TV-aksjon, hvor speiderne ble oppfordret til å være bøssebærere. Vinne deltok aktivt med
bøssebærere.

Kretsens roverombud
Inger Gevik (Mære-Sparbu) avsluttet sitt engasjement etter vårhalvåret. Hun har på en fin måte vært
den som har på forskjellig vis har klart å holde aktivitet i gang blant kretsens rovere.

Kretsens kontakt med Speiderstyre, Forbundskontor og Komité Speiding
Kontakten med Speiderstyret har, før Speidertinget høsten 2010, vært nokså sporadisk. Dette har
endret seg, slik at det gjennom 2011 har vært en jevn kontakt mellom kretsleder og speiderstyrets
representant med ansvar for blant annet å følge opp vår krets.
Kretsleder har også fra tid til annen hatt en tett dialog med Forbundskontor om aktuelle saker.
Engasjement innen ledertreningen har ført til mye kontakt med Komité Speiding og andre
samarbeidspartnere.

Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
 Arnt J. Øvreness (Skogn), Nasjonal Ledertrenersamling, Toppledersamling i Fredrikstad, Nord
Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (kontrollkomiteen), styremedlem i FNF-NT.
 Inger Fjellhaug (Vinne), Toppledersamling i Fredrikstad
 Hulda Berg Amlien (Levanger), Toppledersamling i Fredrikstad
 Per Gevik (Mære-Sparbu), Toppledersamling i Bergen
 Sara Margrete Gilberg Nyjordet (Mære-Sparbu), Yngvar Amlien (Levanger), Erling Husby (SørTrøndelag) deltok i Rover-5-kamp og fikk en hederlig plassering

NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd forvalter fylkets kulturmidler til barne- og
ungdomsorganisasjoner.
NTBUR 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.
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Forum for Natur og Friluftsliv i Nord-Trøndelag
FNF-NT har vært en aktiv bidragsyter hva angår høringskommentarer i forbindelse med utbygging av
vind- og vannkraftverk i tillegg til arealplanleggingssaker.
Nord-Trøndelag krets har ikke alltid opplevd seg helt komfortabel i alle sakene som har passert.
Ivaretakelse av våre behov er ofte på et annet nivå enn hva andre medlemsorganisasjoner engasjerer
seg i.
På vårparten 2011 sluttet koordinatoren på grunn av flytting og senere gav styreformannen seg.
Høsten bar preg av et styre uten leder og koordinator. Mot slutten av året ble det tatt initiativ til at
FNF-NT skal fungere igjen etter årsmøtet 2012.

Studieforbundet Natur og miljø avdeling Nord-Trøndelag
Studieforbundet i Nord-Trøndelag er det samarbeidsorganet vi har minst kontakt med. Årsmøtene
gjennomføres i arbeidstiden, noe som vanskeliggjør deltakelse fra organisasjoner uten ansatte.
Kretsen var ikke representert på årsmøtet i 2011.

Samarbeid i Midt-Norge
TrønderSpeider i Friluft omfatter tre kretser og tre kulturer som trenger tid til å lære av hverandre
på. Det handler om å ha integrerte arrangørstaber, hvor alle sammen bidrar på hver sin måte til gode
arrangement – for store eller små enheter. Dette er en arbeidsform som tar tid, men det er den
eneste som gir suksess.
Region K er et samarbeidsorgan for lederopplæring i Midt-Norge. Det omfatter kretsene Sunnmøre,
Romsdal og Nord-Møre, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Foreløpig har dette samarbeidet tilbudt
kurs for ledere to ganger i året. Området omkring Orkanger som har vist seg å være godt egnet til
gjennomføring i forhold til reisetid.
Regionsamarbeidet endrer noe på gjennomføringsstrategien og vil etter hvert også omfatte
opplæring av patruljeførere.

Takk
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt gjennom året slik at våre arrangement har blitt til gode
speideropplevelser.

Steinkjer /Skogn 10. feb 2012
For kretsstyret

kl
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Vedlegg

KRETSLEIR LUTNES. 250611-030711.
Det var speidere far Mære/Sparbu og 1. Vinne som dro på kretsleiren for Hedmark krets.
Avreise fra Prix Mære klokka 0815 og Shell Vinne klokka 0845 lørdag 25. juni 2011. Vi ankom
leirområdet ca klokka 1630. Fin leirplass like ved en elv og et vann.
Søndag 26.juni og første dag av leiren er i gang, revelje klokka 0700 og det er tidlig det, men du
unngikk ikke å våkne for det var ”full guffe” på musikkanlegget og hos en av naboene våre var det en
bjelle foran hver telt helt til alle svarte med sitt eget navn.
I dag onsdag 29. juni er det fødselsdagstur istedenfor vanlig hike. Vi skal følge pilgrimsleden fra
leiren og opp til Hammaråsen der vi skal lage og spise bursdagskake.

Etter lunch er det økt 2, 01. juli var det aktivitet, tenn bål, det skal bli morsomt å høre hvordan det
går, da bål og regn ikke alltid er venner. Det gikk veldig bra alle fikk merket, snakket med instruktøren
etterpå om hvordan det hadde gått og han lo og sa at han kunne ikke lære dem så mye nytt for det
meste han sa var svaret at det sa Glenn også.

20 kanoer på elva

Leirsjef Dag Ivar Mortensen

På avslutningsleirbålet lørdag kveld takket jeg for invitasjonen og en fin leir fra oss i
Nord-Trøndelag og vi håpet på invitasjon senere også.
Leirsjefen var litt i ”tvil” da vi hadde ”stukket av” med flere av premiene.
Inger Fjellhaug
oo 00 oo
ÅRETS HØYDEPUNKT! Var da vi dro på Kretsleir til LUTNES i Trysil 25.juni. 4 ledere og 11 speidere
hadde en uforglemmelig tur selv om det var 50 mil å kjøre. Der var nord trøndelag den minste
kretsen, men våre speidere forsynte seg grovt i premiepotten når det gjaldt!!!!! 2 av lederne fikk
også utmerkelser!!!!!
Fra årsmeldingen til Mære-Sparbu
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Roveraktivitet året 2011 i Nord-Trøndelag
I 2011 har det vært en del mindre aktivitet enn de forrige årene. Per Kristian Tangvold (Egge) deltok i
Roverbirken som ble arrangert i mars i Lillehammer. Dette var en tur som ble arrangert samtidig som
birken, nettopp for å heie på alle som gikk på ski. Ellers var det rovere fra både Oslo, Buskerud og
Oppland med på turen. I løpet av turen fikk alle heiet mye og vell på alle som gikk fort på ski.
Per Kristian deltok også på påskeleiren som ble arrangert i Trondheim. Her deltok rovere fra hele
landet på en sosial leir i påsken. Leiren hadde, i tradisjon tro, påskekrim, appelsinspising og
snøskulpturlaging.
På høsten deltok Yngvar Amlien (Levanger), Sara Margrete G. Nyjordet (Mære-Sparbu) og Erling
Husby (Sør-Trøndelag) på roverfemkamp med laget H7. Etter en stor bomtur på orienteringa, steg
plasseringen gradvis igjennom teori- og praktiske oppgaver. Etter en slitsom og utfordrende, men
spennende hinderløype, endte laget til slutt på en akseptabel tredjeplass.
Årets laber aktivitet kan muligens komme av at det ikke har kommet nyeroveraspiranter, samtidig
som flere rovere har flyttet ut av fylket grunnet skole. I 2012 håper vi at det kommer flere aktive
roveraspiranter som gjør at alle får ny giv og holder en god aktivitet blant roverne.
Ref: Yngvar Amlien
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Region Knutepunktet
Region Knutepunktet er det formelle samlingssted for lederopplæring for alle kretsene i Midt-Norge
(Sunnmøre, Romsdal og Nord-Møre, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kretser). Knutepunktet tilbyr
forskjellige kurs to ganger i året som et ledd i det å løfte kvaliteten på NSF sine vandrere, rovere og
ledere. Les mer om Region K her: http://knutepunktet.scout.no/

Region

Rapport for 2011

– vis vei!
NORD TRØNDELAG – SØR-TRØNDELAG – ROMSDAL OG NORDMØRE – SUNNMØRE

Organisering
Regional kurskoordinator i 2011 har vært Gerdine Selbekk, Sør Trøndelag krets og nestleder har vært
Per Ove Sundt, Sunnmøre 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 2011. Det er utarbeidet egne
prosedyrer for regnskaps- og kassearbeidet i regionen.
Romsdal og Nordmøre krets har i 2011 også hatt arbeidet med å ta imot påmeldinger til
Knutepunktene, lage deltakerlister og kreve inn deltakeravgifter.
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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 2011 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 2011 sendes over til kretsstyrene separat.
Med nærmere tretti tusen i driftsinntekter og ca. trettifem tusen i driftsutgifter gikk kursregionen
med kr 4714 i underskudd i 2011. Egenkapitalen pr 31.12.2011 var kr 9157.
Registrering av deltakere
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 2011
01.-03. april på Skaret
Sikkerhet på tur
Treningsprogrammet
Emnekurs eksperiment
Nyingen

18 deltakere
19 deltakere
7 deltakere
7 deltakere

30.sept- 1. oktober på Knyken, Orkdal
Førstehjelp
Veiledning
Førerpatrulje (3 timer)
Jeg er beredt

7 deltakere
11 deltakere
7 deltakere
10 deltakere

I Romsdal og Nord Møre ble det holdt emnekurs i førerpatrulje 14.- 15. oktober
med 7 deltakere
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.
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Ledertrenere
I 2011 har kretsene hatt følgende aktive ledertrenere:
Nord – Trøndelag:
Arnt Øvreness
Sør – Trøndelag:
Gerdine Selbekk
Romsdal og Nordmøre:
Odd Kjetil Sørgaard, Amund Gjerde Gjendem, Ragnhild Harstad,
Heidi Sørensen, Bjørn Erik Hjellset
Sunnmøre:
Per Ove Sund
Kretsene oppnevner ledertrenere for 2 år om gangen. Oppnevning av ledertrenere i kretsene i
regionen ble sist gjort fra 1.1.2010, og ny oppnevning må derfor gjøres fra 1.1.2012.
Regionen foreslår Per Ove Sund som ny regionkoordinator og Ragnhild Harstad som nestleder for
kommende periode.
Flere av ledertrenerne deltok også på Lederløft på Ingelsrud.
Bjarne Åsum m.fl. er oppnevnt som ledertrenere i sør Trøndelag krets, men har ikke vært med på
Knutepunkt eller andre kurs i Regionens regi i 2011.12.21
Priska Hiller har vært med som veiviser på Knutepunkt og Linda …. Har holdt 1. hjelpskurs.
Veivisersamlinger
Det har i 2011 vært gjennomført en samling for veivisere.
I november var veivisere og ledertrenere i Regionen samlet i Lensvik for å gå gjennom
styringsdokument og årsrapport for Region K.
Flere av veivisere og ledertrenere var på Lederløft på august der vi og fikk møte med noen av
kretsstyrene i Regionen.
Styringsdokument
Det er utarbeidet et styringsdokument for regionen og som kretsene har vedtatt. Siste revidering av
styringsdokumentet ble gjort på møtet mellom regionen og kretsstyrene i oktober 2009. På
Veivisersamlingen i Lensvik gikk vi gjennom dokumentet og justert det. Det er sendt til kretsene til
gjennomgang og 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. Rammene er også tilpasset kravene for å få støtte
fra Studieforbundet Natur og Miljø.
Arrangementer i Region K i 2012
01.- 3. juni
21. – 23. september

Veivisersamling
Knutepunkt

for vandrere, rovere og ledere

Lensvika, 21 desember 2011
Gerdine Selbekk
regional kurskoordinator

Per Ove Sund
assisterende kurskoordinator
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