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Årsmelding for året 2004

Kretstingets årsmøte
Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund gjennomførte kretstingets årsmøte
13. og 14. februar 2004 i Flatanger
Kretstinget ble gjennomført over 2 dager, slik at fredagskvelden gav mulighet for
en uformell ledersamling. De fremmøtte deltakerne ble på fredags kvelden delt inn i patruljer
og gitt 4 oppgaver som skulle løses i løpet av ledersamlingen og kretstinget. Oppgavene og
forslag til gjennomføring er samlet i eget vedlegg. Utfordringen blir å gjennomføre
løsningsforslagene.
Kretsen hadde gjester fra Komité Speiding. Pia Gulbrandsøy orienterte om
Speiderbasen på fredagskvelden slik at patruljeoppgaven lettere kunne gjennomføres. Vibeke
Guldahl orienterte om den reviderte Ledertreningen. NSF stiller nå større krav til sine ledere,
og forventer at alle ledere gjennomfører kursmoduler som omhandler førstehjelp,
speiderledelse og enhetsprogram som en del av godkjenningsprosedyren.
Kretstinget ble satt med 23 medlemmer, av 43 mulige, fra 7 grupper, med en
gjennomsnittsalder på 29 år. To grupper alene hadde over 50% av kretstingets deltakere.
Kretstingets årsmøte behandlet årsmøtesaker slik regelverket krever. Engasjement ble
skapt da flere av kretstingets deltakere påpekte detaljer som ikke var godt nok formulert i
årsmeldingen.
Kretsstyret hadde utarbeidet en strategisk plan for de kommende to årene. Det handler om å
foreslå flere attraktive engasjement for å redusere avgangen av medlemmer i segmentet
13 – 16 år. Forslaget, både tilbudene og økonomien, ble godkjent. Noe senere, under
budsjettdebatten, ble imidlertid de økonomiske rammer gjort om – stikk i strid med hva som
ble vedtatt for kort tid tilbake!
Terminlista for kretsen ble godkjent. Den inneholdt flere arrangement i samarbeid med
KFUK-KFUM kretsen. Dette er et samarbeid kretsstyret har stor tro på og som et stykke inn i
framtiden vil være med på å gi et løft for speiderarbeidet i Nord-Trøndelag.
Noe fram i tid er det gitt uttrykk for et ønske om et Midt-Norsk samarbeid for en leir i 2006
og en minneleir (kretsleir) i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for leiren på
Brownsea Island i 2007. Foreløpig er denne stedfestet til Ytterøya i Trondheimsfjorden.
Arrangementet er for anledningen foreslått gitt navnet The New Brownsea Island Summit.
Den unge og til dels uerfarne deltakelse på kretstinget og det at valget på kretsstyret synes å
være konsentrert om et fåtall av kretsens grupper indikerer nye utfordringer for kretsen.
Det nye kretsstyret fikk følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Arnt J. Øvreness
Roy Jenssen
Odd Kåre Sagmo
Hans Einar Dahl
Ole Kristian Aakervik
Are Ingulfsvann
Dagfinn Wie

Skogn
Nesset
Namsos
Namsos
Egge
Egge
Egge

(på valg i 2006)
(på valg i 2005)
(på valg i 2005)
(på valg i 2005)
(på valg i 2006)
(på valg i 2005)
(på valg i 2005)

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

3

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

Kretsens visjon og mål
Kretstinget vedtok en visjon i 2002 som sier noe om hva vi ønsker skal kjennetegne
kretsen ved slutten av 2004.
Kretsens visjon:
I år 2004 skal Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund ha et attraktivt
barne- og ungdomsarbeid som er kjent for å:
Foretrekke friluftsliv som læringsarena for kommunikasjon og samarbeid
Ha en organisasjon som tar vare på og gjør bruk av de menneskelige ressurser
Ha et ledermiljø som benytter seg av ledernes kunnskaper og erfaringer
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 egentlig en konsekvens av Speiderstyrets vedtak 14/03 som handler
om å etablere Speidermetoden som begrep.
Det å ha en visjon, en strategi og et mål for sin virksomhet over kortere eller lengre perioder
er ingen enkel øvelse. Visjonen må være en avledning av overordnet visjon for organisasjonen
og til en viss grad tilpasset noen av kretsens gode egenskaper.
Strategien er alle de forslag som dukker opp og blir vedtatt i terminlista. Det som det
gjenstår å vite noe om, er når vi stopper opp ved årsskiftet og reflekterer over hva vi har gjort.
Har vi nådd de forventninger vi hadde da vi vedtok arbeidsplanen og budsjettet? Har de fine
formuleringene betydd noe for det vi har bestemt oss for å gjøre?
Kretsstyret hadde en refleksjon på dette ved årets begynnelse, etter gjennomgangen av
regnskapet. Det ble på årsmøtet bevilget penger til å støtte initiativ til å delta på aktiviteter
utenfor kretsen. Hensikten med dette var at våre speidere og ledere skulle få oppleve å treffe
andre innenfor samme alderssegment eller interesseområde. Regnskapet viser at flere kunne
ha reist, noe som kan være en utfordring til våre ledere.
Kretstinget har tidligere vedtatt mål for arbeidet i kretsen. Kretsstyret noterer seg at det er et
godt stykke igjen før måltallene er innen rekkevidde.
Nye ledere
En sprudlende ledertrener fra Arendal kom for å gjennomføre et kurs for nye ledere. Dette var
en kursmodell som gav innblikk i forskjellige sider ved speiderarbeidet og avsluttet med
Ledersamtalen. Flere av våre erfarne ledere og unge rovere var med på kurset og bidrog med
sine erfaringer.
Kursmodellen hadde flere gode tema som mer enn gjerne kunne finne sin plass i den reviderte
ledertreningen.
Medlemsutviklingen
Medlemstallet i kretsen har vært avtagende de senere årene. Den største utfordringen synes å
være for aldersgruppene over 12 – 13 år.
Det at denne trenden synes å stoppe, kan ha sin bakgrunn i den satsingen som ble
vedtatt på årsmøtet, hvor deltakere i aldersgruppen 13 – 16 år blir gitt anledning til å delta på
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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nasjonale samlinger mot en liten egenandel. Kretsen har hatt 15 deltakere med på slike
samlinger. De som har benyttet seg av dette tilbudet har kommet begeistret tilbake med
nye opplevelser og med nye telefonnumre på mobilens telefonliste.
Valget av kretsens representanter til forskjellige fora fikk en ungdommelig profil. Det
begynner å bli attraktivt å få være med å representere kretsen, enten som delegat, som
valgt eller fra det forum hvor en er en aktiv deltaker.
Ved årsskiftet hadde kretsen xxx medlemmer (256 i 2004)
Kretsens Tilbud og aktiviteter
Aldersgruppen 13 - 16
Som en konsekvens av strategisk plan ønsket kretsstyret å gjøre noe med speidertiden for
aldersgruppen 13 – 16 år. Det er begrunnet i stor avgang. Vi er i ferd med å bli en
organisasjon med bare småspeidere og en del stifinnere.
Initiativet startet i 2003 ved at kretsstyret inviterte til to samlinger, en på vårparten og
en om høsten. Det var en treg start, med innleidde lederressurser fra Nord-Norge. Kretsstyret
merket seg en forsiktig økning i deltakerantallet på disse samlingene. I fjor ble flere tilbud gitt
til den samme aldersgruppen. Det ble vedtatt å støtte, inntil et gitt antall, deltakelse på
nasjonale samlinger mot en liten egenandel. Kretsstyret opplevde ingen kø av søknader. Men
det opplevde at de som reiste kom tilbake med nye opplevelser.
Av regnskapet finner vi at litt over halvparten av de budsjetterte midlene er brukt, og
kretsstyret sitter igjen med spørsmålet: Hva har den enkelte leder gjort for å oppmuntre sine
vandrere til å søke nye eventyr? Speidersjefen sier at de ligger der ute….
Våre egne tilbud til 13 – 16 åringene har en forsiktig økende deltakelse (vår 11 av 56, høst 17
av 43 mulige deltakere). Medbestemmelse i arrangementet er en sentral aktivitet. De som har
vært med i tidligere arrangement skal ha mulighet for å delta i arrangementsstaben. Hensikten
er at arrangementene skal ha en brukervennlig profil tilpasset aldersgruppen. Igjen vil
kretsstyret stille spørsmålet: Hva har den enkelte leder gjort for å oppmuntre sine vandrere til
å søke nye eventyr? Speidersjefen sier at de ligger der ute….
Kretsen har hatt deltakere på følgende nasjonale arrangement for denne aldersgruppen:
Fjelltur på Blefjell i Telemark (4)
Roverstevnet, Lillehammer (4)
Kretsstyret har utrolig tro på disse tiltakene, både de nasjonale og kretsens egne. Selv om det
er plass til flere vandrere i arrangørstabene, merkes det gjennom tilbakemeldinger at dette
betyr noe for de som engasjerer seg, og engasjement er nøkkelen til en utrolig fin speidertid
med mange gode opplevelser.
Småspeiderdagen
Småspeiderdagen ble gjennomført på museet, Stiklestad, med 34 deltakere fra 5 grupper.
Kretsstyret tror at dette arrangementet i stor grad burde ha vært besøkt av alle småspeidere i
kretsen. Det at småspeiderne møtes og viser at de kan fungere sammen selv om de kommer
fra forskjellige kanter av kretsen, bidrar til økt engasjement og interesse. Det er noe eget med
dette å ha noe som er felles for å begynne en samtale med. Spesielt når det ikke handler om
været.
Var du med på .. og husker du…? Er det ikke slik ledere også gjør i samtale med andre i
forskjellige sammenhenger?
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Vinner av kretsens Vandre-elg ble Røyskatt, Vinne gruppe
De øvrige ble:
Rådyr, Sandvollan
Ekorn, Sandvollan
Kvitveis, Røyrvik
Ørn, Mære-Sparbu
Gaupe, Levanger
Det må være riktig å gi honnør til deltakerne fra Røyrvik. De kjørte omkring 40 mil den dagen
for å være med!
Speideraksjonen
Kretsens engasjement i Speideraksjonen kunne ha vært større. I vår krets var det bare to
grupper som samlet inn penger til Flyktningerådets arbeid i Liberia.
Mære-Sparbu
kr 3554,50
Levanger
kr 712,00
St. Georgsmarsjen
For 15. gang møttes Jens Hollås (Sandvollan) og Jan Olav Brønstad (Egge) hvor de den 18.
april sammen med hjelpere fra Levanger, Mære-Sparbu, Egge og 2. St. Georgs Gilde i
Steinkjer la til rette for en ny Steinkjer St. Georgsmarsj.
Det var 122 (i fjor 121 deltakere) deltakere som gjennomførte marsjen
Kretsbannerkonkurranse
Midt-Regionen arrangerte den tradisjonelle Kretsbannerkonkurransen 4. og 5. september med
Egge som hovedarrangør. Det var 7 deltakende patruljer: Egge (2), Levanger (2), Namsos (2)
og Mære-Sparbu (1).
På konkurransen deltok 30 speidere av 98 mulige.
Vinner ble Ørn, Egge
Videre rekkefølge:
Bever, Namsos
Ulv, Levanger
For øvrig deltok Elg (Mære-Sparbu), Gaupe (Egge), Ørn (Namsos) og Hauk (Levanger)

Samarbeid med andre organisasjoner

NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd har gitt gode tilbakemeldinger på tilsendte referate
fra kretsstyret. Det føler at de på denne måten kan følge med i arbeidet i kretsen.
På NTBUR sitt årsmøte møtte Alina B. Haugene som valgt representant fra kretsen.
Hun møtte også på vegne av kretsen på Ungdomskonferansen på Jegtvolden.
Kretsleder var valgt av årsmøtet i NTBUR 2003 som leder av valgkomiteen til
årsmøtet 2004. Dette var et oppdrag som på mange måter utfordret evnen til å kommunisere
med engasjert ungdom i mange organisasjoner.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Forum for Natur og Friluftsliv
Forum for Natur og Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for flere friluftsorganisasjoner.
Det er interessant å delta på de møter som arrangeres. De gir kunnskap som etter hvert
kan brukes til oppgaver og engasjement for kretsens medlemmer.
Gjennom medlemskapet i FNF har vi også et godt samarbeid med fylkesorganisasjonen fra
Norges Jeger- og Fiskeforbund.
Norges Folkesport Forbund
Medlemskap i Norges Folkesport Forbund er nødvendig for å få deltakere til Steinkjer St.
Georgs marsj. De har et utrolig sekretariat som er i stand til å administrere et utall av marsjer
omkring i landet – hele året.
KFUK-KFUM
Det har blitt et økende samarbeid med Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM speidere. De
har speiderarbeid som i hovedsak er innenfor vår Sør-Region. På den måten blir det SørRegionen som har de fleste engasjement sammen med de.
Det vil være en fase med ”prøving og feiling” før vi finner arrangement som er
attraktive og hvor vi kan hente ut synergieffekter.
Nord-Trøndelag Turistforening
Egge speidergruppe samarbeider med Nord-Trøndelag Turistforening om ubygging av
Svarttjønna Friluftsområde på Byafjellet i Steinkjer. Egge har bidratt med bygging av bru og
noe kaibygging.

Regionene

Sør-Regionen
Friluftslivets dag (Skallstuggu/Vulusjøen), Levanger og Skogn
Tenkedagen, Snøtur, Levanger
Vårhausen, Kanotur, arr. Levanger
Speiderne i regionen har etter hvert markert seg skikkelig i forbindelse med markeringen av
frigjøringsdagen, 8. mai 1945, ved minnesmerket for de falne i Falstadskogen. Etter at de
fleste offentlige personer er mer eller mindre er omorganisert, er det speiderne som bygda
vender seg til for å gjennomført en god markering av dagen.
Midt-Regionen
Regionen har samarbeidet om oppussing av Bjønsåshytta. Det er gjennomført
planleggingsmøter og dugnader.
Nord-Regionen
Denne regionen har de største utfordringene for å lykkes med et regionalt samarbeid. Det er
store avstander mellom gruppene og ressurskrevende kommunikasjon er nødvendig dersom
gruppene skal ha god nytt av et godt samarbeid. Kretsstyret opplever det allikevel viktig å ha
denne arena som en mulighet for utvikling av et godt speiderarbeid.
Det har vært forsøkt å komme i gang igjen med speiderarbeid i Skage. En tidligere
rover fra Namsos er interessert. Hun har tatt kontakt med speidergruppa i Namsos i stedet.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Kretsens administrasjon

Kretskontoret
Kretskontoret fungerer fortsatt som kretsstyrets møtelokale og arkivplass. En gammel
panelovn er skiftet ut slik at det er mulig å ha varme på hele døgnet, når kvikksølvet
stuper nedover.
Det har ikke vært den fremgangen med internett som forutsatt. Det lille som står igjen
burde kunne la seg gjennomføre før snøen går på nytt.
Kretsstyret har bokført 72 saker. Nummereringen i den elektroniske protokollen ble litt
forskjøvet i forhold til nummereringen i referatene. Vedlagt finnes en oversikt over
saksnummer og innhold, slik det er i kretsstyrets sluttdokument fra styremøtene.
Elektroniske brev har tatt nesten helt over. Det er en gruppe som får sine referater
tilsendt på vanlig måte med frimerker. All øvrig kommunikasjon er elektronisk, omkring 800
e-postmeldinger med speidermessig innhold har passert hos kretsleder.
Kretsens økonomi
Kretsen søkte og fikk offentlig støtte gjennom Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd.
Støttens gav økonomisk sikkerhet og omfanget gjorde at vi kunne tilby våre eldre speidere å
treffe andre med speiding som fellesskap og tilby rimelig reise gjennom et spenstig budsjett.
Støtten har også gjort at vi kunne budsjettere med forbruk av egenkapital og leve med denne
usikkerheten, nettopp fordi det tar tid å bygge opp attraktive tilbud.
Det er kretsstyret håp at interessen for å treffe andre speidere fra andre kretser er
økende. Kretsstyret er av den oppfatning at det å investere i speiding kan oppleves dristig.
Sammen med engasjerte gruppeledere bør markedet være økende, dog med noe tålmodighet.
Kretsleders representasjon.
Feb 17.
Årsmøte NTBUR, Steinkjer
Mar 29.
Felles kretsstyremøte med KFUK-KFUM, Malvik
Mar 30.
Årsmøte Forum for Natur og Friluftsliv, Steinkjer
April 24. – 25.
Landsmøte i Studieforbundet Natur og Miljø, Orkanger
som representant for NSF
April 29 – Mai 1. Kretsleder/Korpssjefseminar på Ingelsrud
Aug 17.
Kretsledermøte med Sør-Trøndelag krets, Stav
Sept 10. – 11.
NORLED på Ingelsrud
Sept 16.
Felles kretsstyremøte KFUK-KFUM, Skogn
Nov 5. – 7.
Speidertinget i Trondheim
Andre som har representert kretsen

Visekretsleder:

Mar 29.
Felles kretsstyremøte med KFUK-KFUM, Malvik
Sept 10. – 11. NORLED på Ingelsrud
Nov.12. – 14. Lederkurs i Sør-Trøndelag

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Ungdomskonferansen på Jegtvolden (NTBUR)

Feb. 16. – 17. Alina B. Haugene

Årsmøte i NTBUR

Feb. 19.

Alina B. Haugene

Deltakelse på Nasjonal Ledersamling på Ingelsrud

Apr 30. – Mai 1.
Are Ingulfsvann, Egge
Dagfinn Bye, Skogn

Speiderforum i Bodø,

Okt. 8. – 10. Speiderforum i Bodø
Håkon Martinussen
Edvin Claesson, Levanger

Roverforum i Bodø,

Okt. 8. – 10. Roverforum
Ole Jørgen Eilertsen
Aline B. Haugene

13 - 16

Okt. 29. – 31. Fjelltur på Blefjell (NSF):
Magnus Fløan Dahl, Mikael Selnes Stene (begge Namsos)
Håkon Martinussen, Vegard Aakervik (begge Egge)

Roverstevnet ved Lillehammer:

Okt. 30. - 31. Alina B. Haugene, Fredrik Olsen, Tor Arne Ven, Odin Lein Strand,
alle Levanger

Medlem av arrangementskomiteen for Speider- og Roverforum 2004

Odin Lein Strand, Levanger

Deltaker som kretsens vararepresentant på Speidertinget

Odin Lein Strand, Levanger

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

Den viktigste utfordringen vi har foran oss, er å finne mekanismer som gjør at de eldre
speiderne fortsetter sin karriere som speidere. Vi befinner oss i et marked med overflod
av nisjeprodukter.
Speiderarbeidet er det eneste som tilbyr mangfoldighet, omgitt av verdier som
ikke er så synlige i øyeblikket. Det handler om verdier som kommer til syne i ettertid, når
treningen som patruljefører, prosjektleder, eller den erfaring som kommer den til gode som
griper en mulighet og gjør noe med den, blir tatt i bruk i andre sammenhenger senere.
Det samme er med ledere. Det stilles nye krav til ledere. Dette kan hver enkelt gjøre
noe med. Det skal ikke mangle på muligheter for opplæring, men det kreves en egeninnsats i
form av tid. Det å investere i lederopplæring bidrar til bedre speiderarbeid. Det å være leder
bør være smittsomt, men det som er smittsomt har også konsekvenser.
Konsekvensene handler om det å snakke sammen. Fortelle hverandre om smarte
opplevelser, være nysgjerrig, oppmuntre og støtte hverandre etc. Det handler egentlig om å
gjøre det som uttrykker kretsens visjon og arbeidsmotto.
Lykke til!

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

Resultatliste fra Kretsbannerkonkurransen:
Post 1
Post 2
Post 3
Post 4
Post 5
Teori
praktisk 2
Inspeksjon
Praktisk2
O-løp
Sum

Gaupe/Egge
34,0
29,0
27,5
27,0
16,0
24,5
23,0
29,0
7,0
39,0
256

Ørn/Egge
45,0
39,5
32,0
34,0
23,0
30,5
39,0
30,0
32,0
39,0
344

Ørn/Namsos
33,0
30,0
23,0
25,0
7,0
19,0
24,0
25,0
11,0
15,0
212

Bever/Namsos Hauk/Levanger Ulv/Levanger
46,0
42,0
45,0
44,0
39,5
27,0
26,0
20,0
15,5
31,0
36,0
31,0
22,0
11,0
9,0
28,0
21,5
30,5
44,0
28,0
39,0
34,0
33,0
33,0
36,0
14,0
8,0
29,0
9,0
41,5
340
254
279,5

Nye ledere:
Ola Martinussen
Bjørg Nyjordet
Magne Rotmo
Ole Jørgen Eilertsen
Alina Beate Haugene
Odin Lein Strand
Tor Arne Ven

Egge
Mære-Sparbu
Vinne
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger

Jfr sak 14/04
3. mars 04
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Elg/MS
31,0
36,5
27,0
36,0
20,0
26,0
25,0
22,0
37,0
15,0
275,5

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

Patruljeoppgaver, fredag kveld

Skogn, 7. februar 2004

Patruljeinndeling
Under Ledersamlingen 13. februar og under oppgavegjennomføringen på kretstinget
14. februar.
1. Alle fra Levanger
2. Alle fra Egge
3. Vinne, Mære/Sparbu, Skogn og Flatanger
Patruljeoppgaver:
I løpet av Ledersamlingen og Kretstinget skal patruljene gjennomføre følgende 4 oppgaver:
1. Bli enig om et patruljenavn som på en eller annen måte kan gjenspeile patruljens målsetting.
2. Patruljen skal selv (selv om det er en sammensatt med speidere fra flere tropper) planlegge en tur som
skal gjennomføres i løpet av året. Patruljen skal i løpet av turen ha vært innom 5 forskjellige markerte
steder i terrenget.
Bruk Speiderbasen og Patruljen på tur som oppslagsverk til å finne ideer til aktiviteter som fører til at
følgende oppgaver kan gjennomføres på en god måte:
a. Turens (ikke hytteturens) varighet skal være minst 18 timer og under oppholdet på
bivuakkområdet skal:
i. Ingen fryse under oppholdet
ii. Det skal lages minst et varmt måltid, med minst to retter, over bål.
iii. Bålet skal lages slik at det er unødvendig å tilføre ved eller annet brennbart materiale
så lenge det er mulig å kjenne varmen fra glohaugen.
iv. Det lages og brukes et kjøkkenredskap av naturmaterialer. Det skal brukes et godt
skjerpet verktøy til gjennomføring av oppgaven.
v. Det gjennomføres en 1.hjelpsøvelse over et tidsrom av minst 30 minutter, hvor
omkring halvparten av tiden kan brukes til transport i terrenget.
vi. Det under turen skrives en logg som grunnlag for rapporten etter turen.
b. Turen avsluttes ved at det skrives en kortfattet rapport. Denne skal inneholde blant annet svar
på følgende spørsmål:
i. Hva var hensikten med turen?
ii. Hvorfor måtte patruljen gjennomføre viktige valg, både før og under turen?
iii. Hvordan ble turen gjennomført og hvilke erfaringer har patruljen gjort?
iv. Hva vil patruljen gjøre annerledes neste gang?
c. Oppgaveløsningene, sammen med andre oppgaver i troppen, skal føre til ”Speidersjefens
topputmerkelse”. Bestem selv og beskriv tidsrammen i rapporten.
3. Patruljene skal samarbeide om å forberede og på lørdag formiddag lage ferdig lunsj av de utleverte
råvarer. De skal tilberedes uten bruk av vann!
Lunsjpausen på lørdag er er satt til en time.
4. Under aftensmaten på fredag kveld skal hver patrulje fortelle om patruljens aktivitet og legg spesiell
vekt på følgende tema:
a. Hva patruljen vil gjennomføre
b. Hvorfor patruljen har gjort de nødvendige valg
c. Hvordan patruljen vil gjennomføre oppgaven(e)
d. Hvilke arrangementer av de som er nevnt, ønsker patruljen / patruljens medlemmer å være med
på og forklar hvorfor:
i. Ledertrening til høsten
ii. Kretsens 13 – 16 tilbud
iii. Være med i stab på 13 –16
iv. Arrangere St. Georgs marsjen på Steinkjer
v. Forum for kvalitet i speiderarbeidet
e. Fortell ganske kort hvilke programelementer dere har benyttet i Speiderbasen.
f. Den som forteller skal være blant de av våre medlemmer vi får offentlig støtte for.
Mh,
a.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Dette ble resultatet av patruljeoppgavene:
Patruljenavnene
Patrulje 1 (Egge)
JERV: Klarer seg meget bra i fjellet med lite ”utstyr”
Patrulje 2 (Mix av Vinne/Skogn/Mære-Sparbu og Flatanger)
EDDERKOPP: Nettbygging
Patrulje 3 (Levanger)
SAGSPON: Gjenspeiler resultatet av ledernes forming av speiderne.
JERV
Patruljen arrangerer en friluftstur for hele gruppa i Byafjellet. Overnatting i lavvu med vedovn, dermed sikrer vi
at ingen fryser.
Mat og drikke:
Alle skal lage suppe, Real turmat med ferdig sjokoladepudding til dessert. Til frokost skal det kokes havregrøt,
alt skal foregå over pagodebål.
Redskaper: Det skal lages en rørepinne, bestikk og øse som skal brukes under matlagingen
Førstehjelp:
Patruljen arrangerer ei ulykke med bruddskader, der deltakerne får oppgitt en kartreferanse til ulykkesplassen.
Den forulykkede skal transporteres tilbake.
Logg og rapport:
Det vil bli skrevet notater under turen slik at det skal lette arbeidet etter turen når rapporten skal lages.
Hvorfor denne turen? Få alle til å få en forståelse av friluftsliv.
Patruljens engasjement i kretsen:
Kan tenke seg å sette ut merkebånd i St. Georgsmarsj løypa og 13 – 18 arrangement.
Speiderbasen:
Patruljens programmerkekrav etter turen tilfredsstiller VF1-2-3.
EDDERKOPP
Patruljen tar kontakt med Egge for et samarbeid. Før turen skal patruljen skaffe penger som skal brukes før og
under turen.. Turen blir lagt til Byafjellet med Byasetra som utgangspunkt. Skal innom Byasenderen og flere
navngitte topper. Andre dag skal patruljen bevege seg til Egge museum og Dampsaga bad.
Mat og drikke:
Det skal lages Ratatoi og Løvbiff med banansplitt til dessert. Dette skal lages over bål (nying).
Førstehjelp:
Hodeskade og benbrudd som behandles og pasienten fraktes til nærmeste vei for henting av ambulanse.
Rapport:
Patruljen skriver den ferdig på neste patruljemøte.
Speiderbasen:
Patruljen tok fatt i ”Jeg er beredt”-merket, og fikk da med seg kravene til programmerker Kreativitet (VK9) og
Førstehjelp (VF3-13-17)
Arrangement på kretsplan:
Patruljen kan være med på 13 – 16 tilbud.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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SAGSPON
Patruljen tar en sjøtur med båt og kano på grunn av ønske om forandring. Turen skal foregå om sommeren
og dette er en spesialtur for vandrere og rovere, for å styrke dette samholdet og få nye ferdigheter. Under
sjøturen skal det legges opp til en landtur på sykkel.
Praktisk
Patruljen skal lage en visp og en steikespade som skal brukes til matlagingen.
Mat:
Menyen er fiskesuppe, tangsalat, og stekt selvfisket fisk over råved-bål.
Overnatting i gapahuk
Førstehjelp:
Båre og beinbrudd som behandles og skaffer ambulanse.
Speiderbasen / Aktiviteter rundt leirbålet:
Gjennomføring av følgende programkrav: VK1-2-5-6-9-11-14, VL18, VV1-2-3-5-8-10
Rapport:
Vil bli skrevet etter turen, etter notater som er samlet under turen, og da vil erfaringer komme fram.
Turen bygger på et resultat for å klare ”Speidersjefens topputmerkelse”, med en tidsramme på 10 måneder (=et
speiderår).
Arrangement i kretsen:
Patruljen kan tenke seg å bistå med Ledertrening, 13 –16 tilbud, St. Georgsmarsj og tilføre kvalitet i
speiderarbeidet.
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