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Virksomhetsideen
Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og
retningslinjer som er sist endret på Speidertinget 2012. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Arnt J. Øvreness
Inger Fjellhaug
Tor Arne Ven
Jens Hollås
Tor Arne Ven
Asgeir Langås
Dagfinn Wie
Ståle Berg

Skogn
Vinne
(2012 – 2013)
Levanger (2013 – 2014)
Sandvollan
Levanger
Namsos
Egge
Mære - Sparbu

Nord-Trøndelag krets
Kretsstyret avsluttet året med sak nr 85.
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.
Innkalling og saksunderlag til flere av sakene til kretsstyrets møter har vært sendt elektronisk
og som kopi til alle ledere i kretsen med elektronisk tilgang.
http://www.nordtrondelag.scout.no/dokumenter/?liste[]=1
Kretsen er inndelt i regioner. Dette mønstret fungerer ikke lenger. Alle aktive grupper fra
Steinkjer og sørover oppfattes som en region.
I året som gikk har vi gjennomført aktiviteter som krever forskjellig innsats av speiderne.
 Minikretsleiren ved Grønningen i Skogn ble et arrangement som av værmessige
årsaker fikk deltakerne til å tøye egne grenser – det regnet mye. Samtidig som dette
å tøye grenser bidrar til økt motivasjon gjennom en god opplevelse av mestring.
 ”Operasjon” Tromsdalen ble gjennomført med tilbud om Jamboree On The Air,
Jamboree On The Internet, en rundløype med forskjellige aktiviteter og
grottevandring. I løpet av helgen ble kretsmester i hesteskokasting kåret.
 TrønderSpeider i Friluft og NM i Speiding er verd å nevne som suksessarrangementer
for kretsens patruljer.
Året har for få helger. Derfor etterfølges kretstingets årsmøte med et 13 – 16 tilbud
(Kretstingturen), det handler om å få så mye ut av helga som mulig.
Tilbudet 13 – 16 har vært en suksess. Det er gitt uttrykk for at dette arrangementet bør gis
større oppmerksomhet på innhold og må arrangeres to ganger i året.
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Kretsens utfordring kan være å senke alderen i kretsstyret. Gjennomsnittalderen er
på hele 58 år og gjennomsnittet for målgruppen er 17 år! Det må være et mål å ha
et kretsstyre hvor 1/3 av medlemmene er under 26 år. Et ungt kretsstyre har 107
medlemmer å velge mellom gjennom Gruppetingene eller blant de 20 representantene som
kan velges til Kretstinget.

Kretsens økonomi
Kretsen har en god og sunn økonomi. Flere grupper har begynt å søke midler fra FRIFOND og
fra andre kilder 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 års slutt et overskudd på kr 5484,96 og en egenkapital på vel 258 000
kroner.

Medlemsutviklingen i kretsen
Gjennom året fikk gruppene 46 nye medlemmer. Kretsens totale antall er 182 aktive (168 i
2012) medlemmer. Det sluttet 32 medlemmer. Medlemsmassen av vandrere og rovere er
ustabil. De største konkurrentene er tilbudet fra andre fritidsaktiviteter. Det er snart ingen
ledige dager til speiding. Vi må gjøre våre tilbud gode og attraktive slik at valget går til
speiderarbeidets fordel.
Nord-Trøndelag krets har en jevn økning av medlemstallet gjennom de siste årene. Den
forholdsvis store økningen i 2010 fortsetter med om lag 20 nye medlemmer netto. Tallene
for de siste 5 årene vises i tabellen og grafen under.
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Nye ledere:
Tre av kretsens grupper fikk nye ledere:
Mære-Sparbu:
Bjørn Inge Madsen
Ken Madsen
Egge:
Sigmund Holstad
Vinne:
Siv Anita Krokstad

Kretsens engasjement
Nyttårskro, 12. jan
Nyttårskro for rovere og ledere ble arrangert i speiderhuset på Levanger med mange deltakere.

Peffkurs på Lysheim, 27. – 29. jan
Peffkurs ble gjennomført med deltakere fra Mære-Sparbu, Sandvollan og Vinne grupper.
Kurset ble ledet av Per Gevik / Mære – Sparbu og Bjørn Olav Brekken / Charlottenlund (SørTrøndelag).

Kretstingets årsmøte, 10. feb
Årsmøtet ble gjennomført i Speiderhuset, Steinkjer 10. februar 2012
Referat fra årsmøtet kan leses her:
http://www.nordtrondelag.scout.no/dokumenter/?liste[]=0

Kretstingturen
Etter årsmøtet overnattet 13 – 16 turdeltakerne i Speiderhuset på Steinkjer og gjennomførte
etterpå en haik til hytta på Bjønnsåsen.

Ledersamtale, 31. mar
Kretsleder gjennomførte en samtale med nye og erfarne ledere torsdag 31.mars i gapahuken
i Sparbu.

Trønderspeider i Friluft, 20 - 22. april
Trønderspeider i Friluft (TSF) er en felles konkurransearena for Sør- og Nord-Trøndelag
kretser og Trøndelag KFUK – KFUMspeidere. Det konkurreres kretsvis med de samme
oppgaver om kretsens gjeveste trofé: Kretsbanneret. TSF ble arrangert fra fredag 20. til
søndag 22. april, ved Hauganfjæra på Frosta, på samme sted som i 2011. Stabsmedlemmer
fra NT var Tor Arne Ven, 1. Levanger og Glenn Pettersen, 1. Vinne. Hoveddommer fra Nord Trøndelag var Per Gevik.
Konkurransen er samtidig uttak for deltakelse til NM i Speiding, noe som også preger
arrangementet. Det konkurreres blant annet i 2 praktiske oppgaver, O-løp, matlaging,
rundløype, samhold og miljø og patruljeområde, og alle oppgavene inngår som trening til
NM i Speiding.
Sør-Trøndelag krets gjennomfører samtidig en annen konkurranse med historiske røtter.
Fra Nord Trøndelag krets deltok 8 patruljer, 4 fra 1. Vinne, 2 fra 1. Sandvollan, 1 fra Mære Sparbu, og 1 fra 1. Levanger. Tilsammen deltok 45 patruljer.
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På lørdag kveld ble det arrangert felles leirbål ledet av Nina Guddingsmo (Vinne).
Det var god deltakelse fra småspeidere, ”stor”speidere og ledere.
Søndag morgen ble det arrangert Scouts Own ledet av Per Gevik.
Arrangementet ble avsluttet søndag ettermiddag med en felles seremoni sammen med
Småspeiderdagen.
I en tidvis veldig krevende konkurranse holdt Nord - Trøndelag’s patruljer innsatsen og
humøret oppe, noe vi skal være stolte av!
Resultatene blant NT’s patruljer ble som følger:
8. plass Jerv 1. Vinne
18. plass Ørn, 1. Sandvollan
33. plass Falk, 1. Vinne
35. plass Ulv, 1. Levanger
37. plass Hjort, 1. Sandvollan
38. plass Ekorn, Mære-Sparbu
40. plass Rev, 1. Vinne
44. plass Hare, 1. Vinne

Småspeiderdagen, 21. - 22. april
Småspeiderdagen 2012 ble arrangert 21. – 22. april, på samme sted og etter den samme
arrangementsideen som TSF. Arrangementsansvarlig fra Nord - Trøndelag krets var Nina
Guddingsmo, 1 Vinne.
Fra Nord Trøndelag krets deltok 6 patruljer, hvorav 3 fra 1. Levanger og 3 fra 1. Vinne og 1
fra Mære - Sparbu.
Totalt deltok 24 patruljer
Konkurransen ble gjennomført som en rundløype, der småspeiderne konkurrerte i blant
annet: Knuter, førstehjelp, Kims lek og speiderkunnskap. Konkurransen ble preget av god
speiderånd og glade, nysgjerrige og kunnskapsrike småspeidere
Småspeiderne fikk følgende plassering i sin konkurranse:
1. plass Oter, 1. Levanger
7. plass Ørn, 1. Levanger
13. plass Ekorn, 1. Vinne
15. plass Ørn, 1. Vinne
16. plass Katt, 1. Levanger
19. plass Bjørn Mære - Sparbu
23. plass Tiur, 1. Vinne
Småspeiderkonkurransen ble ferdig så tidlig at de fikk mulighet til å få en smak av leirlivet og
hadde felles avslutning med TSF søndag ettermiddag.
Takk til alle småspeidere og ledere for god innsats!!

Side 6 av 10

Nord-Trøndelag krets av NSF
Alfheimveien 38
7715 Steinkjer
epost: kretsleder(at)nordtrondelag.scout.no

Speideraksjonen 2012, april
Mære – Sparbu, Egge og Sandvollan grupper deltok i årets aksjon.

Minikretsleir, 1. juni – 3. juni
Fredag 1. til søndag 3. juni inviterte 1. Levanger til Minikretsleir i vakre omgivelser ved
Skogngrønningen. Med Skogngrønningen bare noen meter fra leirplassen ble det arrangert
kanokurs med påfølgende kanoaktivitet og frileik.
På lørdag var det rundløype, med bl.a. Kims leik, sløying og tilbereding av selvfanget fisk,
bueskyting/luftgeværskyting og pionering. Både fredag og lørdag kveld ble det arrangert
leirbål, en fin avslutning på en lang og begivenhetsrik dag. Både speidere og ledere bidrog
med sanger, vitser og morsomme historier. Leirbålet på lørdag var et ”flytebål” på vannet.
På leirens siste dag gikk turen til grotta “Smørkjelleren”. Der fikk alle prøve seg på
grottevandring (kryping) og for mange var nok det å komme seg igjennom hele grotta og ut
på andre siden en god mestring. En og annen leder klarte ikke helt å komme seg igjennom
nåløyet på slutten og måtte derfor snu og krype tilbake.
For mange speidere og småspeidere var dette første gang på tur med andre speidere enn
bare de i egen gruppe. Denne forsmaken på leirliv falt tydeligvis i smak hos deltagerne, og vi
håper at vi ser mange på kommende minikrets-, krets-, og landsleirer.
En stor takk til alle sammen for god deltagelse og god speiderånd.

NM i speiding, 8. – 10. juni
Jerv (1. Vinne) og Ørn (1. Sandvollan) deltok som kretsens representanter. Jerv ble nummer
28 og Ørn ble nummer 102. NM i Speiding ble arrangert på Jevnaker.

På egne bein, 24. – 26. aug
På egne bein var et arrangement som skulle forberede patruljeførere på Haiken på
Stavanger 2013. Arrangementet var sterkt sponset av Gjensidigestiftelsen. Fra vår krets
deltok 5 speidere fra Sandvollan. Bjørn Kåre Skogaker deltok i stab

Lederløft, 24. – 26. aug
På Lederløft deltok Bjørn Inge Madsen, Ken Madsen, Per Gevik, Inger Gevik og Ingvild
Saxegaard, alle fra Mære – Sparbu.
Arnt J. Øvreness og Priska Hiller (Sør-Trøndelag) deltok med aktiviteten ”Hva har Fisken,
Speiderveien og Praktisk speiderlederkurs til felles?”

Rover-5-kamp, 21. -23. sep
Yngvar Amlien (Levanger) deltok i en mixed patrulje I Nasjonal Rover-5-kamp på Sotra.
Femkamp byr på mye moro når rovere fra hele landet skal konkurrere i orientering, teori,
woodcraft, hemmelig oppgave og hinderløp. Yngvar hentet hjem Pagos sverd som er en
vandrepremie og har vandret i mange år.

Kurshelger i Reg-K , 21. – 23. sep
Lars Kjenstadbakk, Glenn Pettersen, Siv Anita Krokstad og Marita Nergård Gustad, alle fra 1.
Vinne deltok.
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JOTI, Jamboree on the Internett, 15. - 16. oktober
JOTA, Jamboree on the air, 15. - 16. Oktober
JOTA ble ikke den suksessen den burde ha vært. Det er mange usikre mekanismer som
påvirker dette. Derimot var det flere som mellom annen aktivitet brukte medbrakt PC på
JOTI.
Ute var det forskjellige aktiviteter, slik som:
Hesteskokasting, orientering, morse/fonetisk alfabet og grottevandring og natursti på
søndag. Kretsmesteren i hesteskokasting er fra Vinne.
Naturstien var laget av speiderne på Sandvollan og lagt langs vegen fram til grotta.
Grottevandringa skjedde i ei grotte som har lett adkomst og god høyde. Grottevandringa
ble ledet av Mære-Sparbu gruppe. De fleste speiderne gjennomførte vandringa og syntes
dette var spennende. Medbrakt lunch ble spist ved grotta.
Leirbålet under Joti-helga ble arrangert lørdag kveld og ledet av Per Gevik. Arrangementet
hadde stort engasjement fra alle grupper og inneholdt mange gode innslag.

Speiderforum, okt
Speiderforum ble arrangert på Elverum. Speiderforum er et forum hvor kretsenes valgte
speidere møtes for å diskutere aktuelle saker. Flere av sakene skal også debatteres på
Speidertinget noe senere på høsten, og Speiderforum gir et viktig korrektiv til denne
debatten.
Fra kretsen deltok Thea Marie W. Sørhaug og Elsa E.O. Larsen, begge fra Mære – Sparbu.

Roverforum, okt
På samme måte som Speiderform er Roverforum et viktig forum hvor rovere kan diskutere
saker av interesse. Flere av disse sakene blir senere til saker på Speidertinget. Forumet har
også et sosialt preg.
Fra kretsen deltok Sara M.G. Nyjordet og Inger Gevik, begge fra Mære – Sparbu

Ledersamling, 16. -17. nov
Erfaringene fra forrige år om et kretsting på høsten gjorde at kretsting ble endret til
ledersamling og gjennomført på Lysheim Grendehus. På fredagen ble forslaget til terminliste
for 2013 utviklet. Vi fikk også besøk fra daglig leder av NTBUR og leder av styret og
Speiderstyremedlem Håvard Otto
Lørdagen ble brukt til 1.hjelpskurs etter de krav som settes for Trinn 1 i Grunntreningen.
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Kretsens kontakt med Speiderstyret, Forbundskontor og
Komité Speiding
Speiderstyret har oppnevnt Håvard Otto som kontaktperson til kretsen. Praktisk talt all
kommunikasjon mellom styremøtene i kretsen skjer elektronisk og som adressat på
mailinglista er han godt informert om hva som skjer i kretsen.
Det har vært en god kontakt også med Forbundskontoret. Mange henvendelser, både enkle
og kompliserte har vært håndtert profesjonelt fra kontorets saksbehandlere.
Kretsleder har vært involvert i flere utfordringer fra Komité Speiding og mange meninger,
ideer og erfaringer er delt.

En mulig utfordring
NSF’s strategiske plan inneholder mange utfordringer om kontakten mellom gruppe og
kretsstyre. ”Kretsledere og kretsstyret har satt mentoring i system i egne kretser” er et
delmål for perioden 2013 – 2014 og utsagnet etterfølges av et forslag til gjennomføring.
Veiledning ble innført som et begrep på 1990-tallet og har fortsatt ikke fått det gjennomslag
i organisasjonen som noen drømte om den gang. Den gang manglet det forbilder som i
egenskap av sin posisjon kunne bære ideen inn i speiderarbeidet
Mentor er et begrep som mangler en speidermessig definisjon. Det kan hende at
speiderstyrets kontaktarena med kretsene må tenkes igjennom hvis vi skal få en felles
forståelse av begrepet og en god tilrettelegging for suksess i kretsene.
Det tar tid å prioritere fram nye oppgaver i en allerede tradisjonell virksomhet.

Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Toppledersamlingen: Inger Fjellhaug (Vinne) og Per Gevik (Mære – Sparbu)
Inspiratorsamling: Arnt J. Øvreness (Skogn)
Speidertinget: Arnt J. Øvreness (Skogn) og Bjørn Kåre Skogaker (Sandvollan)
Roverforum: Inger Gevik og Sara Margrete Gilberg Nyjordet, begge Mære – Sparbu
Speiderforum: Thea Marie Wågan Sørhaug og Elsa Emilie Opheim, begge Mære – Sparbu
Veileder på Dignity Day / Verdal Videregående skole: Arnt J. Øvreness (Skogn)

Samarbeid i Midt-Norge
TrønderSpeider i Friluft omfatter tre kretser og tre kulturer som trenger tid til å lære av
hverandre. Det handler om å ha integrerte arrangørstaber, hvor alle sammen bidrar på hver
sin måte ut fra sine forutsetninger til gode arrangement – for store eller små enheter. Dette
er en arbeidsform som tar tid, men det er den eneste som gir suksess. Det kan handle om to
egenskaper: Det å undres og det å være positivt nysgjerrig.
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 har vist seg
å være godt egnet til gjennomføring i forhold til reisetid.
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Regionsamarbeidet endrer noe på gjennomføringsstrategien og vil etter hvert også
omfatte opplæring av patruljeførere.

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.

Forum for Natur og Friluftsliv i Nord-Trøndelag (FNF-NT)
Arnt J. Øvreness er valgt inn som styremedlem i FNF-NT. Det var bare tilfeldigheter som lå til
grunn for dette og litt nysgjerrighet på hvordan organisasjonen arbeider.
FNF-NT har en utrolig engasjert koordinator som tilsynelatende klarer å finne alt som kan
interessere en eller flere av organisasjonene som er tilsluttet:
 Norges Jeger og Fiskeforbund i Nord-Trøndelag (NJFF-NT)
 Nord-Trøndelag Turistforening (NTT)
 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag (NNV-NT)
 4H Nord-Trøndelag (4H NT)
 Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund (N-T krets av NSF)
 Det Norske Hageselskap i Nord-Trøndelag (Hs. N-Tr.lag)
 Norsk Ornitologisk Forening i Nord-Trøndelag (NOF-NT)
 Nord-Trøndelag Røde Kors
 Nord-Trøndelag Orienteringskrets (NTOK)
Koordinatoren sprer kjennskap til saker som påvirker organisasjonenes interesser.

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. Studieforbundet gir støtte til våre kurs etter bestemte retningslinjer.
Kretsen var ikke representert på årsmøtet i 2012.

Takk
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt gjennom året slik at våre arrangement har blitt til
gode speideropplevelser.
Sparbu 2. mar 2013
For kretsstyret

kl
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