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Årsmelding for året 2005

Kretstingets årsmøte
Kretstingets årsmøte var samlet på Langvassheimen, langt inne i skogene nord for
Steinkjer. Årsmøtet var lagt til lørdag ettermiddag, med kurstilbud både før og dagen
etter. Inntrykket fra denne arrangementsformen forteller om en eventyrlig deltakelse og
mange unge (egen oversikt vedlagt).
Årsmøtet ble ledet av Are Ingulfsvann og Jens Hollås på en fin og konstruktiv måte.
Mot slutten av møtet fikk vi besøk av visespeidersjef Kristin Grimstad. Hun orientere om
blant annet om FRI:05. Før hun forlot forsamlingen gav hun uttrykk for en utrolig fin og
konstruktiv tone blant deltakerne.
Årets minikretsbannerkonkurranse ble vunnet av Einar Johan Mehl, Skogn
Det nye kretsstyret fikk følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Arnt J. Øvreness
Skogn
Ole Kr. Aakervik
Egge,
ble valgt på ekstraordinært årsmøte
Are Ingulfsvann
Egge
Tor Arne Ven
Levanger
Stine Mari E. Hansen
Levanger
ble valgt på ekstraordinært årsmøte
Dagfinn Wie
Egge
Kjell Åge Solli
Vinne

(på valg i 2006)
(på valg i 2007)
(på valg i 2007)
(på valg i 2007)
(på valg i 2006)
(på valg i 2006)
(på valg i 2006)

Valget av visekretsleder ble utsatt til ekstraordinært kretsting, 17. mars.
Kretsens arbeidsmotto
Kretstinget 2003 gjorde noe så uvanlig som å formulere et motto for arbeidsformen i kretsen, i
stedet for å sette mål for virksomheten:
”Ta speidernes ønsker på alvor og lag speiding ut av det”
Denne formuleringen er en stille protest mot all målstyring. Det blir fort bare planer – i beste
fall. Dagens unge har ikke ro på seg til å sitte og prate, de vil ha handling – de vil oppleve.
Det stilles derfor etter hvert større og større krav til våre ledere. De må kjenne hva som
engasjerer målgruppene og kunne kommunisere til dem på en forståelig måte. Imidlertid har
kretsens arbeidsmotto bidratt til å bruke noe mer fantasi i kretsens tilbud til sine medlemmer.
Nye ledere
Det er nye rutiner for innmelding av nye ledere. De skal meldes direkte til Forbundskontoret.
Kretsstyret kjenner ikke til hvordan dette fungerer. Forbundskontoret har ikke gitt
tilbakemelding om noen nye ledere.
Derimot har det vært ytret noe bekymring for den nye rutinen. Nye gruppeledere kan
føle seg usikker og på den måten viker unna det å melde inn den hjelp de får som ledere.
Konsekvensene er flere, blant annet at de faller utenfor opplæringstilbudene.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Medlemsutviklingen
Kretsen har hatt en dramatisk avgang siden i fjor. Dette har skjedd til tross for at årsmøtet
valgte å budsjettere med attraktive tilbud. Det kan se ut som at de som sluttet var de som
ikke betalte sin kontingent og som til slutt ble strøket av listene.
Dramatikken er synlig gjennom tallene:
Utgangen av 2004: 254 medlemmer
Utgangen av 2005: 186 medlemmer
Det blir en nedgang på 26 %
(Når tallene fra Forbundskontoret foreligger vil det bli laget en analyse av medlemsmassen
som vedlegg til årsmeldingen)
Roy Jenssen fra Levanger gruppe deltok på en konferanse i fjor høst på HINT i Levanger,
med tittelen ”Luftige klasserom”. Flere innledere belyste skolens forskjellige utfordringer for
å kunne lykkes med aktivt uteliv.
I sin refleksjon etter konferansen skriver Roy:
”Når vi ser på nedgangen av medlemmer i alderen 13 – 16 år og hvor lite aktive skolen
er med utelivet, sitter jeg med et spørsmål:
Hvorfor satse på 13 – 16 års alderen, når det er i 11 – 13 års alderen vi finner speidere
og foreldre som lederemner og på den måten få alle med videre?
Gruppene bør se på hva de kan tilby av miljø rundt ukentlige samlinger!
Hvorfor ha et press om læring? La det gå mestring i ting som har sammenheng med
andre ting.”
På årsmøtet kom spørsmålet om hva speiderne får igjen for kontingenten. Bakgrunnen for
spørsmålet knyttet seg til at i budsjettet var det invitert til arrangementer utenfor kretsen kun
for vandrere og med lav egenandel. Dette ble besvart med at kretsen støtter tiltak blant annet
for stifinnere gjennom støtteordninger for Regionene.
Kretsens tilbud og aktiviteter
Kretsens kjernevirksomhet er Småspeiderdagen og Kretsbannerkonkurransen. Disse to
arrangementene er urokkelige i form og innhold. Andre aktiviteter holder på å finne sin form
uten at det foreligger et konkurransemoment i disse. Dette er faktisk i tråd med Roy’s
refleksjon. Det handler mer om mestring enn å oppnå best poengsum.
Småspeiderdagen
Småspeiderdagens konkurranse foregikk i tradisjonelle former med 6 deltakende patruljer og
til sammen 23 småspeidere, på Stornesøra den 5. mai og med Midt-Regionen som arrangør.
Det utgjør 65 % av medlemmene i aktuell alder.
Kursmodulen Treningsprogram/småspeiderledere ble arrangert på samme sted og til
samme tid som småspeiderkonkurransen. Ideen var at dette skulle være et tilbud til de som
arbeidet med småspeidere i kretsen. Seks ledere deltok.
Vandre-elgen ble vunnet av Gaupe fra Mære-Sparbu.
De øvrige patruljer var:
Ulv
(Mære-Sparbu)
Egge
(Egge)
Ekorn (Skogn)

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Rød
(Sandvollan)
Moskus (Skogn)

I kretsstyrets evaluering var det uttrykt begeistring for grundigheten i planleggingen og
innsatsen i gjennomføringen. Foreldre bestyrte postene, slik at ledere kunne delta på kurs.
Her møtte vi et tveegget sverd: Det ene er ønsket fra Kretsstyret om å få
småspeiderledere på kurs, det andre er ledernes ønske om å treffe sine kolleger.
Flomkatastrofen i Asia
Det var bare Sandvollan gruppe som deltok i innsamlingen til ofrene etter flomkatastrofen i
Asia i romjulen. De samlet inn 2927 kroner.
Speideraksjonen
Speideraksjonen ble gjennomført i uken før St. Georgs dag. Dette arrangementet styres
fullstendig fra Forbundskontoret. I ettertid har kretsstyret klart å få fram at fire av kretsens
grupper hadde samlet inn 23214 kroner. Av dette har Egge samlet inn vel halvparten (12350
kroner). De øvrige var Mære-Sparbu (4162 kroner), 1. Levanger (3746 kroner) og Skogn med
2935 kroner.
Steinkjer St. Georgs marsj
Jan Olav Brønstad fra Egge sammen Tor Arne Ven fra Levanger utgjorde det administrative
apparatet for det 16. arrangementet, godt støttet av andre ledere.
Sol fra klar himmel og en kjølig trekk dannet rammen om arrangementet som samlet 112
deltakere. Til sammen har 4029 deltakere gått marsjen i de 16 årene, og 2 har gjennomført
alle 16.
Real Fjelltur
Nytt av året var tilbudet om en fjelltur, et 13 – 16 tilbud hvor målet etter hvert ble lagt til
Skjækerhatten. Denne fjellturen skapte nysgjerrighet helt inn til Komité speiding. De vurderte
arrangementet så attraktivt at de ville at vi arrangerte den som et oppfølgingstilbud til
vandrere etter FRI:05. Are S. Ingulfsvann tok utfordringen og utviklet et prosjekt i tråd med
gjeldende regler i NSF.
Det ble gjennomført en rekognoseringstur i juni for å teste planverket. Imidlertid var
det bare to påmeldte til turen i august. Dette var for lite til at den ble gjennomført.
Kretsbannerkonkurransen
Det var Nord-Regionen som var arrangør av Kretsbannerkonkurransen dette året, og ble
gjennomført på tradisjonelt vis i området omkring speiderhytta til Namsos gruppe. Igjen er det
de eldste speiderne som kvalifiserer seg til NM i Speiding, men denne gangen ble
tredjeplassen tatt av en ung jentepatrulje!
Kretsens banner gikk til Teletubbies fra Namsos (gjennomsnittsalder 15 år), etterfulgt
av Ørn (15 år) fra Egge og Hauk (12 år) fra Levanger.
NM i Speiding
Konkurransen ble gjennomført av Sørlandet krets i området omkring Hamresanden
campingplass. Are S. Ingulfsvann var med som reiseleder fra kretsen. Lang reise og kort tid til
rådighet gjorde at alle ubenyttede midler i budsjettet ble overført til en reisekasse og flyreise
begge veier ble muliggjort.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Fra kretsen deltok våre tre beste patruljer. Ørn/Egge kom på en respektabel 9. plass,
Teletubbies/Namsos på 69. plass og Hauk/Levanger på 81. plass etter en god innsats i fint
vær. Turen og konkurransen ble en fin opplevelse for alle fra kretsen.
13 – 16 arrangementer
Fjellturen
Denne var i utgangspunktet planlagt som et 13 – 16 arrangement. etter at Komite Speiding
ønsket å gjøre noe mer ut av tilbudet, ble planleggingen av turen kretsens 13 -16 arrangement.
Are S. Ingulfsvann tok alle utfordringer med arrangementet på strak arm. Han etablerte en
liten stab av rovere og hadde en rekognoseringstur til Sukkertoppen første helg i juni sammen
med interesserte rovere og vandrere. (Mære-Sparbu 5 deltakere, Egge 8 speidere og 2 rovere
og 3 ledere)
Høstarrangement
Tromsdalen var utgangspunktet for 13 – 16 samlingen i perioden 28. – 30. okt. Med
utgangspunkt i Ramsåsvollen var det grottevandring, topptur til Kvinnfjellet og annen
virksomhet i området Tømmersjøen – Ramsåsvollen. Kanopadlingen ble utsatt på grunn av
islagt vann.
Særpreg
Et initiativ til 13 -16 genser ble igangsatt, og alle som har vært med i 2005 skulle få genser
med merke og motto som deltakerbevis.
Ledertreningen
De første spede spirene ble tent 30. oktober da noen ledere fra Nord-Trøndelag, SørTrøndelag, Romsdal og Nordmøre og Sunnmøre kretser kom sammen ei helg med ”flammer”
i øynene. Opptakten var satt av Forbundet vårt med ei grei føring i hvordan man kan utvikle
våre ledere. Vår egen krets hadde første kurshelga sammen med kretsens Årsmøte i 2005. Det
deltok 12 ledere/rovere i modulene ”Sikkerhet på tur”, ”Førstehjelp” og ”Veiledning som
metode”. Under småspeiderdagen i 2005 arrangerte kretsen et kurstilbud til småspeiderledere
der modulene ”Speidermetoden” og ”Treningsprogrammet” var på programmet. Det deltok 6
rovere/ledere. Kretsen har vært representert. Med 8 rovere/ledere på kurs i ”Region K” i 2005.
Bjønsåshytta
På Bjønsåsen, NØ for Steinkjer, finner vi Bjønsåshytta. Veggene har sin historie innrisset og
synlige merker forteller om aktiviteter gjennom mange år. Dagfinn Wie fra Egge har vært
talsmann for en oppgradering av hytta. Han fikk med seg en liten flokk og fikk hytta
oppgradert til en standard vi kan være stolt av. Det er lagt ned et betydelig arbeid vi bare kan
være takknemlig for. Hytta er nå i god stand og egner seg fint til turer for patruljer og
roverlag. Det gjenstår noe utvendig arbeid til kommende sommer. Hytta lånes ut gjennom
kretsstyret.
Et vedtak i kretsstyret sier at etter to år vil hytta bli vurdert for salg, alternativet er at
den blir brukt.
FRI:05, Landsleiren
Leiren på Ingelsrud var sommerens store opplevelse for et 60-talls speidere fra kretsen. Det
ble busstransport begge veier i samarbeid med Sør-Trøndelag krets.
I et tilbakeblikk på leiren noterte kretsstyret høydepunktene slik:
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Leirbålene i roverleiren var en sosial magnet
Avslutningsleirbålet ble noe masende for de yngste
Været påvirket alt
Haiken, det ble stilt spørsmål om i hvilken grad lederne var innforstått med hva
denne innebar
Matopplegget, måten det var lagt til rette på. Spørsmålet i ettertid er om den frie
tilgangen til mat førte til mer sløsing.

Samarbeid med andre
Styreprotokollen viser at det er en jevn strøm med informasjon fra det vi kan kalle våre
samarbeidspartnere. Samarbeidet består i mange tilfelle av å svare å brev eller å være tilstede
og mene noe på vegne av kretsen.
Kokken
Vi kommer ikke utenom samarbeidet med kokken vår, Jan Kåre Johansen. Han har vært en
pådriver i flere sammenhenger, slik at vi kan ha innholdsrike måltider gjennom en dugnad av
alle deltakere, og hvor utsøkte råvarer blir tilberedt og servert på utradisjonell måte.
NTBUR
Nord Trøndelag Barne- og Ungdomsråd er den viktigste samarbeidspartneren. Det er dette
rådet som forvalter fylkets kulturmidler til barne- og ungdomsorganisasjoner.
Rådets årsmelding viser et utrolig engasjement for barn og unges oppvekstvilkår i
fylket. Som medlem betaler vi kontingent til rådet og er til stede på årsmøtet. Videre var vi til
stede på Ungdomskonferansen på Jægtvolden. Dette er et forum hvor unge og fylkets
politikere møtes.
Forum for Natur og Friluftsliv
Dette er en paraplyorganisasjon som samler flere organisasjoner som har mye av sine
aktiviteter i friluft. På samme måte som at speiderarbeidet er delt opp i mindre grupperinger
(kretser) omkring i landet, har FNF også en fylkesorganisasjon. Årsmøtet er den viktigste
møteplassen hvor koordinering av aktiviteter blir gjort. Her handler det om at dersom vi er
flere sammen om noe, blir resultatet så mye bedre.
Norges Folkesportforbund
Steinkjer St. Georgsmarsj er knyttet til dette forbundet. De har en eventyrlig administrasjon
som håndterer alle turmarsjer og sørger for at det blir minst mulig med marsjkollisjoner.
KFUK-KFUM
Etter siste Speiderting er grunnlaget lagt for at det i framtiden kan bli en felles
speiderorganisasjon i landet. Det ble vedtatt opprettet en felles overbygning for begge
organisasjoner. Dette var gjort mulig etter at KFUK og KFUM hadde gått sammen i en
speiderorganisasjon noen dager tidligere.
Det er i hovedsak Sør-regionen som samarbeider mest med KFUK-KFUM. Det kommer av at
de har sine grupper sør i vår krets. Dette samarbeidet har pågått en tid. Form og innhold
bearbeides etter som erfaringer vinnes og kjennskapet til hverandre blir bedre.
FRIFO
Egge speidergruppe samarbeider med en gruppering fra FRIFO om Finn Fram - dagen.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Regionene
Nord-Regionen
Røyrvik
Et forsøk på å komme i gang med speiderarbeidet i Røyrvik har strandet. To ledere med
rik speidererfaring hadde store forventninger til å starte opp etter flere års dvale. Det gikk
et halvt år før det hele stoppet opp. Gruppens leder er fortsatt medlem og får all informasjon
fra kretsen. Det har vært telefonisk kontakt for å avklare situasjonen.
Flatanger
I Flatanger er det mye som tyder på at speiderarbeidet er i ferd med å avsluttes. Etter at en
initiativrik innflyttet leder fikk bygd opp en speidergruppe med god kvalitet, skiftet han
arbeidsgiver og flyttet. De som var igjen var sannsynligvis ikke helt forberedt på hvilke
oppgaver de ville møte i konkurranse med mange andre.
Namsos
Speidergruppa i Namsos er blant de store i kretsen. Det er den nordligste gruppa i kretsens
”speiderakse”, med omkring to kjøretimer mellom ytterkantene. Det gir seg selv at et
kveldsbesøk i Namsos kan bli en slitsom opplevelse.
Gruppa har flinke og tålmodige ledere, det gjenspeiler seg i medlemstallet som har
vært høyt gjennom mange år.
Terråk
Ved slutten av året kom det en henvendelse fra Kretsleder i Helgeland krets. Han hadde fått
forespørsel fra noen foreldre om å starte opp en gruppe i Terråk. Han mente imidlertid at det
ville være enklere å være tilknyttet Nord-Trøndelag krets. Etter noen forsøk fra vår side på å
komme i kontakt med de som ville starte opp uten å lykkes, ble engasjementet avsluttet.
Midt-Regionen
Det å samarbeide i en region er ikke helt lett. Men de møtes et par ganger i året og blir enig
om noen felles arenaer. I år har samarbeidet vært fokusert på Bjønsåshytta.
Sommerleir
Egge og Sandvollan grupper arrangerte sommerleir for sine speidere i godt vær og med stor
stemning.
Sør-Regionen
I Sør-regionen finner vi igjen mange av de samme elementene som begrenser evnen til å
prioritere samarbeid med andre, som andre steder. Imidlertid har det vært noe
planleggingsvirksomhet sammen med KFUK-KFUM og en del uformelt samarbeid gjennom
besøk på hverandres turer til speiderhytter.
Friluftslivets dag
Første helga i september har etter hvert begynt å finne sin faste plass på arbeidsplanen i SørRegionen. Dette er et arrangement i området omkring Skallstuggu i regi av FNF i samarbeid
med lokale friluftsorganisasjoner. For oss er dette en arena hvor vi kan formidle våre tilbud til
et variert publikum.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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JOTA
Arrangementet kan være begynnelsen på en annen arena for samarbeid med KFUKKFUM, og kanskje over regiongrensene. Dette er imidlertid et krevende arrangement
hvor suksessen er avhengig av noe forarbeid. Speidere fra Skogn, Vinne, Mære-Sparbu,
og KFUK-KFUM speidere fra både Ytterøya og Levanger kom på besøk til speiderhuset
på Elberg.
Nattmanøver
Dette arrangementet hadde innlagt en planleggingsøkt med deltakere fra gruppene i SørRegionen, samt Ytterøy og Inderøy KFUK-KFUM. 22 deltakere var synlig begeistret og
hadde et stort ønske om å få dette gjentatt.
Adventstur
I begynnelsen av desember ble det arrangert en Adventstur til Tromsdalen. Stjørdal
Speidergruppe var invitert, men måtte melde avbud.
Det var 4 deltakere som gjennomførte et friluftsjulebord med selvlaget juletallerken,
pyntet juletre og juleleirbål. Alt sammen laget i stand etter ankomst. Dagen etter var det en
spasertur til Svartfossen.
Kretsens administrasjon
Kretskontoret
Kretsstyrets møter har i hovedsak vært gjennomført på kretskontoret. I og med at det er en
uforholdsmessig lang kontorvei, blir det meste av kretskontorets virksomhet gjennomført på
Skogn.
Elektronisk kommunikasjon har gjort det mulig å ha til dels stor hastighet i saker som
trenger kjappe beslutninger og tilbakemeldinger. Det er svært lite post som trenger å bli lagt i
den røde postkassen.
I løpet av sommeren flyttet Stine Mari Hansen til Nord-Norge. Det førte til at Dagfinn
Wie overtok hennes plass i styret.
Initiativet med å komme på Internett fra kretskontoret har vært prioritert lavt. Det så ut til å
kunne lykkes på slutten av året. Da stoppet det litt opp på grunn av vanskeligheter med å
legge inn kretsstyrets referater slik de er utformet.
Kretsstyret har nummerert 88 saker i løpet av året. Styreprotokollen er tilgjengelig på
elektronisk format for de som måtte ønske den tilsendt. Saksnumrene er noe justert ut fra
feilnummerering i begynnelsen av året. Dette ble rettet opp og innholdsliste med saksnummer
er sendt som vedlegg til alle adressater.
Kretsens økonomi
Økonomien er god. Budsjettet var gjort opp med et underskudd på 33500 kr. og i regnskapet
står det to streker under tallet 32645kr i underskudd.
Kretsleders representasjon / deltakelse
Kantinebesøk hos Jan Kåre Johansen,
flere uformelle møter hvor muligheter med mat har vært tema
14. mar
Årsmøte i FNF på Steinkjer
1. – 3. apr
Planlegging av Speiderlederkurs på Oppdal
8. – 10. apr
Kursleder på Speiderlederkurs på Oppdal
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Alfheimvn 38
7715 Steinkjer

Vedlegg:
Resultatliste fra Kretsbannerkonkurransen
1. Teletubbies, Namsos
190,5 pts
2. Ørn,
Egge
188 pts
3. Hauk,
Levanger
171 pts
4. Gaupe,
Egge
154,5 pts
5. Falk,
Egge
133 pts
6. Varulv,
Levanger
132 pts
7. Skogmus,
Namsos
103 pts
8. Oter,
Namsos
102,75 pts
Til sammen deltok 30 speidere av 127 speidere i aktuelle aldersgrupper (23%).
Resultatliste fra SpeiderLovLøp, Frosta
St.Georgs dag 2005, Sør-Regionen – KFUK-KFUM
Patruljene
Ytterøy
Ulv
Meis
Meitemark
Rådyr
Levanger
Kugjengen
Naturgjengen
Sporfinner
Inderøy
Røyskatt
Frosta
Ekorn / Oter

Postene
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

17
15
18
15

20
25
25
20

13
18
23
23

13
15
17
17

17
22
22

20

15

5

16

2

16,5
15,5
17

20
15
20

10
10
18

15
15
13

20
20
18

15
16
16

15
10
19

8
5
5

12
15
18

8
6
9

16,5

29

18

14

22

10

20

10

20

20

10

20

8

14

Tipp Sum
5

143
95
105
75
139,5
127,5
152

2

7

146,5
5

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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109

Nord-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund
Adresse:
Alfheimvn 38
7715 Steinkjer

Deltakelse Årsmøte 2005
Tabellen nedenfor viser beregnet medlemsmasse sortert etter alder og maksimum antall
representanter basert på beregningene. Det faktiske antallet står i tabellen i nedre høyre
hjørne.

Sortert etter kategori:
Gruppe
Antall Ledere Rovere
Speidere
Namsos
45
5
3
38
MæreSparbu
52
6
0
46
Vinne
25
6
4
16
Levanger
36
2
6
28
Egge
36
5
6
24
Skogn
13
5
3
4
Sandvollan
20
2
0
18
Røra
9
1
3
5
Røyrvik
11
3
0
8
Flatanger
1
1
0
0
Nesset
2
1
0
0
Malm
2
2
0
0
NT Krets
2
0
0
0
Sum
254
39
25
187
Sum Gruppeleder, rover- og speiderrepresentanter
Antall 13 - 16
Antall 17 - 19

65
15

Deltakere
Stemmeberettigete
Observatører
Sum total

Antall >25 år

Andre
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
2
5

Sum
46
52
26
36
36
13
20
9
11
1
2
2
2
256

Maks Repr på kretsting
Le
Ro
Sum
4
1
5
4
2
6
2
1
3
3
1
4
3
1
4
2
0
2
2
1
3
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
27

7

34

Antall Gjennomsnittalder
31
22
10
32

18

9

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Ledertreningen

Gruppe
Egge
Egge
Egge
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Mære/Sp
Mære/Sp
Mære/Sp
Namsos
Sandvol
Skogn
Skogn
Skogn
Skogn
Skogn

Kursdeltakelse Sammendrag 06.02.2006

Navn
Ingulfsvann Are
Wie Dagfinn
Aakervik Ole Kr
Hansen Stine
Hansen Stine
Haugene Alina
Haugene Alina
Jenssen Roy
Strand Odin L.
Ven Tor Arne
Gardberg Hilde H.
Gevik Per
Wågan Terje
Langaas Asgeir
Hollås Jens
Bakken Renate
Bye Dagfinn
Jensen Henrik S.
Mehl Einar Johan
Næss Leif

5. mai.2005

5. mai.2005
6. nov.2005

5. mai.2005

10. apr.2005
5. mai.2005
10. apr.2005
5. mai.2005
30. okt.2004
10. apr.2005
10. apr.2005
5. mai.2005

Intro Speider
metoden
10. apr.2005

10. apr.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
12. feb.2005

12. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
12. feb.2005
Trening 1
4. jul.2005
12. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
5. nov.2005

13. feb.2005

13. feb.2005

13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005

12. feb.2005

1. Hjelp
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005

Sikkerhet på
tur
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005

Tabellen viser hvem som har gjennomført hele eller deler av den nye grunntreningen
(noen unntak finnes: De har tatt deler av den ”gamle” treningen) i tiden etter okt 2004.
Mangler kan foreligge.

13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005

Trening 2
5. nov.2005

31. okt.2004
13. feb.2005
13. feb.2005

13. feb.2005

Veiledning som
metode
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005
13. feb.2005

5. mai.2005

5. mai.2005

5. mai.2005
6. nov.2005

9. apr.2005
5. mai.2005

9. apr.2005
5. mai.2005
9. apr.2005
5. mai.2005
30. okt.2004

Trenings
programmet
6. jul.2005

6. nov.2005

Speiderleder
kurset
Emnekurs
Fjelleder/05

TreKløver
Gilwell

Alle medlemmer

Visjon

