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Årsmelding for året 2002

Kretstingets årsmøte
Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund avviklet kretstingets årsmøte
7. og 8. februar 2001 på Laberget, Skogn.
Kretstinget ble gjennomført over 2 dager, slik at fredagskvelden gav mulighet for
en uformell ledersamling.
Oppgavene i forbindelse med kretsleiren var blant de vedtak som årsmøtet fattet og som vil ha
stor betydning for speidernes engasjement i tiden framover. Vedtaket forteller at kretsstyret
skulle velge sted, aktiviteter, forhåndsoppgaver, oppnevne leirkomité og fremsette et budsjett
for leiren.
Endringsforslagene som ble lagt fram på årsmøtet førte til debatt blant et fåtall av
delegatene. Forslagene var formulert slik at de kunne bidra til et bredere engasjement blant
kretsens speidere. Debatten og vedtakene gav imidlertid inntrykk av forsiktighet i forhold til
det å legge forholdene til rette for et større engasjement for medbestemmelse blant våre
ledere.
Et vedtak om endret støtte for reise til NM i Speiding inviterte til gode refleksjoner.
Erfaringen fra denne debatten kan være at det å levere et attraktivt forslag som ikke er
helhetlig gjennomtenkt, kan skape uforutsette vanskeligheter i gjennomføringen.
Kretsstyret inviterte speiderne til å levere logg og rapport etter høsthaiken i året 2000.
To av de deltakende patruljer (fra Skogn og Levanger) fikk premie for at de leverte rapport
etter høsthaiken.
Valgkomiteen hadde et vanskelig arbeide. Det er ikke enkelt å få verken ledere eller rovere
med på et styreverv. Målet må være å gjøre styrearbeidet så attraktivt, at det burde være
mange som ville bruke denne muligheten til å utvikle sine ferdigheter som leder.
Ved årsmøtets begynnelse manglet valgkomiteen en kandidat som styremedlem. Et
benkeforslag fra valgkomiteen førte til en dialog hvor vedkommende trakk sitt kandidatur.
Det nye kretsstyret fikk følgende sammensetning:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Arnt J. Øvreness
Roy Jenssen
Odd Kåre Sagmo
Hans Einar Dahl
Vakant
Hulda Berg Amlien
Oddgeir Bue
Ole Kristian Aakervik

Tilleggsrepresentant
Speidertinget
Mari Marthe Hojem
Vararepresentant
Jan Steinar Hansen
Representanter til
NTBUR’s årsmøte

Skogn
Nesset
Namsos
Namsos
Levanger
Røra
Egge
Namsos
Skogn

Arnt J. Øvreness
Skogn
Elisabeth Næverlid Johnsen Skogn
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Vararepresentanter

Jorid Bakkan Johansen
Oddgeir Bue

Mære / Sparbu
Røra

Revisorer

Jan Håkon Larsen
Agnar Brodahl

Sørlia
Nesset

Valgkomite

Jens Hollås
Bjørn Strand
Arnfinn Moksnes

Sandvollan
Røra
Levanger

St. Georgsmarsjkomite

Jan Olav Brønstad
Jens Hollås

Egge
Sandvollan

Speiderrepresentanter til Speiderforum:
Fredrik Olsen
Carmen Olsen
JOTA-kontakt

Levanger
Levanger

Per Hårnes

Medlemsutviklingen
Fødseldato og betalt kontingent er nødvendig for at medlemsutviklingen er rett. Kretsen får
støtte for de av medlemmene som er under 26 år.
Forbundskontoret hadde i fjor høst en aksjon for å rydde opp i medlemsregistret. Alle
som til da ikke hadde betalt sin medlemskontingent ble slettet av registret. En oversikt fra
forbundskontoret viser at 10% av den aktive medlemsmasse ikke har betalt sin kontingent.
Lojaliteten til langsiktig medlemskap i ei gruppe har endret seg. Det er mange
leverandører av fritidstilbud. Det kan synes som at deler av målgruppene våre ”shopper”
aktiviteter. Dette innebærer at de vil prøve forskjellige alternativer. Dette kan igjen være styrt
av modeller eller forbilder i flokken.
Kretsens medlemstall er redusert, fra 352 ved årsskiftet i fjor til 292 ved siste årsskifte.
To av kretsens grupper (Røyrvik og Sørlia) har blitt definert som sovende. Tre grupper økte
medlemstallet i forhold til forrige årsskifte. Mære/Sparbu, Vinne og Egge speidergrupper har
økt i antall. De øvrige har gått ned i antall, fra noen få til mange.
Regionene i kretsens ble etablert for å skape bedre kontakt mellom både ledere og speidere.
Kretsstyret har fortsatt tro på at et godt samhold mellom ledere i regionen vil bidra til lettelser
i arbeidet som leder. Det har også tro på at speiderne setter pris på samlinger som samler
enheter i regionen.
Regionmøtet bør være et sted hvor det veksles ideer og samarbeid planlegges ut fra de
behov som defineres selv om de har utrolig forskjellige ressurser. Kretsstyret har tro på at det
å investere i litt tid sammen gir god avkastning.
Nye ledere
Birgit Sørum er godkjent som gruppeleder i Namsos gruppe
Medledersamtale
Eller kaffeprat.
Kretsleder har besøkt gruppelederne i Namsos, Flatanger, Mære/Sparbu og Røra grupper.
Samtalene avdekker at gruppene har forskjellige rammevilkår for sin virksomhet. Det finnes
imidlertid noen felles trekk. Den største utfordringen synes å være knyttet til planlegging. Det
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nye kretsstyret vil komme tilbake med et forslag om et bedre fellesskap omkring
planlegging av regionens og gruppens virksomhet.
Kretsens felles engasjement
Småspeideraksjonen
Småspeideraksjonen i mars 2002 hadde til hensikt å engasjere hele gruppen. Det var
imidlertid bare tre av kretsens grupper som engasjerte seg. De samlet inn i underkant av
11 tusen kroner.
Pefftilbud
Et forslag på årsmøtet til en patruljeførersamling helgen 20. – 21. april ble møtt med undring i
ettertid da flere tilbud dukket opp til samme tid. Ingen, verken kretsstyre eller
årsmøtedeltakere hadde lagt merke til at mange arrangement var plassert på samme helg. Da
var både St. Georgs marsj og markering av St. Georgs dag alternativer. Dette førte til at
Pefftilbudet ble tatt av planen.
Årsmøte i NTBUR,
Årsmøtet ble arrangert 12. – 13. april på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. Kvelden før
årsmøtet ble det arrangert en Ungdomskonferanse og et seminar i organisasjonsledelse.
Ungdomskonferansen skulle blant annet resultere i konkrete tiltak med fokus på framtida for
ungdom i Nord-Trøndelag.
Seminaret i organisasjonsledelse omfattet blant annet Forventninger, kommunikasjonen og
lederrollen.
Kretsleder ble valgt til formann i valgkomiteen.
St. Georgsmarsjen
Søndag 21. april ble St. Georgsmarsjen arrangert. Jens Hollås og Jan Olav Brønstad hadde
lagt til rette for de 117 deltakerne (138 i 2001) som gikk de tre forskjellige løypene.
Kretsstyret ble gjort oppmerksom på at en busslast med mulige deltakere prioriterte en
annen turmarsj.
Arrangementet gikk med et overskudd i underkant av budsjett.
Småspeiderdagen
Lørdag 4. mai ble Småspeiderdagen arrangert på Stornesøra på Sandvollan
Småspeiderdagen ble tradisjonelt gjennomført med Flukten fra Dyreskogen som
ramme. Steinkjeravisa var tilstede og laget en fin reportasje fra arrangementet. Det var
småspeidere fra Mære/Sparbu som fikk med seg vandre-elgen hjem.
Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at det har vært en fin dag med mange
fornøyde småspeidere, stolte ledere og foreldre.
Rovertilbud
Kretsstyret hadde til hensikt å gjennomføre et tilbud for rovere 15. – 16. juni. Kretsstyret må
bare innrømme at det er vanskelig å ikke ha skikkelig støtte fra målgruppen.
Kretsbannerkonkurranse
Helgen 7. – 8. september var det mange speidere og ledere på Utvorda. Et fantastisk fint
høstvær dannet en fin ramme omkring arrangementet som favnet de fleste patruljene i kretsen.
De tre beste patruljene ( Ulv fra Egge, Vandrefalk fra Levanger og Ørn fra Namsos
speidergrupper) reiste til NM i Speiding.
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Generalsekretær Tore Torstad var invitert til å være sammen med oss denne dagen. Han
brukte mye at tiden til å være sammen med speiderne. Generalsekretæren benyttet også
anledningen til å besøke Vinne gruppe sitt PR-framstøt under Ørmelens dag på lørdagen.
Lørdagskvelden var det en samling for de frammøtte lederne, hvor temaet var
medbestemmelse slik det kan oppfattes fra forskjellige ståsted. NTBUR var invitert til
denne samlingen, men måtte av forskjellige årsaker melde avbud.
Speidingens dag
I september gjennomføres denne av flere grupper ut fra lokale premisser. Aktiviteten har
minst to hensikter. Den ene er å presentere det lokale speiderarbeidet, den andre er å invitere
nysgjerrige og unge til å bli medlemmer. Utover dette finnes flere andre vikarierende og gode
argumenter.
Høsthaiken
Av hensyn til elgjakten er høsthaiken er hos oss ofte knyttet til en periode hvor det ikke er
elgjakt. Det kan innebære at flere helger med fint høstvær må benyttes til andre aktiviteter.
Namsos benyttet seg av muligheten til å koble JOTA og høsthaik sammen
Midt-Regionen (Egge, Mære/Sparbu) skulle finne fram til Bjønsåshytta på Byafjellet. Været
var ikke det aller beste. Arrangementet ble gjennomført med noe våte klær og fottøy, men
uten sure miner. Det var premiering av aktiviteter før hjemreise.
Vinne, Levanger og Skogn hadde en haik med solide værmessige utfordringer. Sur vind, tåke
og mørke gjorde at både speidere og ledere har denne i friskt minne i lang tid.
Som et ledd i feiringen av sine 25 år som speidergruppe, deltok Levanger
speidergruppe på en samling for handicappede over 16 år på Skallstuggu. De hadde ansvar for
kanopadling og serverte kaffe til forbipasserende turgåere.
Pefftilbud
Egge gruppe hadde etterlyst et ”gammeldags” kurs for patruljeførere med forslag om
gjennomføringsdato 2. – 3. november.
Kretsstyret hadde lenge forsøkt å finne ressurser til ta ansvar for et tilbud til denne
målgruppen. Dette tiltaket ble avlyst da han som til slutt skulle gjennomføre dette døde.
Rovertilbud
I kjølvannet av et avlyst pefftilbud, ble også et tilbud til rovere ikke påbegynt.
NTBUR
Det har igjennom året vært et godt samarbeid mellom kretsleder og NTBUR.
Vi har gjennom samarbeidet vært med på å gi gode ideer til NTBUR’s virksomhet, noe de
også har videreført på forskjellig vis.
Speiderhuset til Egge speidergruppe blir fort etterspurt når det har noe på gang som
trenger litt plass.
Kretsen deltok på Livet under 18 med tre deltakere (Alina Haugene og Stine Hansen
fra Levanger og Halfdan Bergersen fra Røra). Dette var et landsomfattende arrangement hvor
Steinkjer var en av tre steder hvor ramme og innhold skulle prøves ut. Det måtte ha vært
utrolig vellykket, for deltakerne ville omtrent ikke gå hjem på lørdagskvelden.
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Sør-Regionen
St. Georgs dag
De eneste som markerte St. Georgs dag i Sør-Regionen var KFUM-speiderne. Dette
gjorde de skikkelig og fikk fin presseomtale etterpå.
Småspeidertur og Troppstur
Speidere og småspeidere i Sør-Regionen var samlet 27. – 28. april på Svartberghytta.
Den ligger ved veien videre innover forbi Torsbustaden.
Her var det speidermessig aktivitet fra begynnelse til slutt. Og været – det kunne ikke
bli mer utfordrende på ei vårhelg: Regn, sludd og noe oppholdsvær.
Markeringen av 8. mai
Frigjøringsdagen i 1945 ble markert på en verdig måte ved monumentet over de falne i
Falstadskogen på Ekne.
Feltprest Torgeir Sørensen hadde dagens tale. Ekne Skolemusikk var som vanlig med
og spilte til sangene. Denne gangen var HV-ungdommen invitert og deltok med et lag.
Etter markeringen var det bål og pølser i fjæra ved Holsandkaia på Skogn.
Vårhausen
Vårhausen, 25. – 26. mai, i Tromsdalen ble en suksess med god deltakelse fra Levanger,
Vinne og Skogn.
Hardhausen
Hardhausen, 23. – 24. november, ble gjennomført på tradisjonelt vis ved Skogngrønningen.
Hovedpoenget med Hardhausen er å klare seg ute en høstdag med uforutsigbart vær og
gjennomføre speideraktiviteter. Helgen var småkald, men kjempefin for øvrig med middels
deltakelse.
Det fine er at vi har nøkkel til sportshytta like i nærheten om det skulle være behov.
Helhetsinntrykk
Aktiviteten har vært meget stor i regionen, med 4 samlinger for Ledere (planmøter). Kanskje i
overkant av hva som er smart. Et mål med å innføre flere faste utendørs tilbud gir lederne noe
konkret å planlegge for. Ved at lederne blir enige om rammer og tema for innholdet, må
speiderne trene og skaffe seg erfaring gjennom egenaktivitet, slik at gjennomføringen blir
moro. Det er da felles planleggingsmøter har en hensikt, og det kan gi gi grobunn for en
lengre speidertid.
Midt-Regionen
Familieskidag
Røra inviterte til familieskidag ved Leklemsvatnet 17. mars. Isfiske og pølsegrilling var
hovedaktivitetene. Varierende oppmøte fra omliggende grupper, men en fin dag for vi som
deltok.
Sommerleir på Skatlandsstranda
Egge og Mære/Sparbu grupper gikk sammen om en leir for sine speidere i tiden 7. – 9. juni i
Bangdalen. Omkring 50 speidere og småspeidere deltok i forskjellige aktiviteter knyttet til
vann med kanopadling, kano-orientering, fisking og bading En slitsom kamp med mygg og
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knott var rammen for en haik hvor kart og kompass var sentrale hjelpemidler. Helgen ble
blant sommerens varmeste.
Speiderhytta til Egge
Speiderhytta til Egge speidergruppe er gjenåpnet etter en tids ombygging. Lørdag 21. sep
var det markering av åpningen. Visekretsleder skulle representerte kretsstyret, men ble
forhindret. Dagen etter fikk gruppen overlevert en gave fra kretsen.
JOTA/JOTI,
Årets JOTI / JOTA for Midt-Regionen var lagt til Mære skole, 19. okt. JOTA måte avlyses i
siste øyeblikk på grunn av sykdom.
Arrangementet omfattet det fonetiske alfabetet, semafor og morse. De hadde også
tilgang til JOTI gjennom skolen datarom og vekslet e-post med innen- og utenlandske
speidere.
I tillegg hadde de bing-o-løp, spill og leker, tilgang til en aktivitetspark, rappellering
og bruk av VHF-samband. Bygging av elektrobyggesett var et populært innslag.
Det var 34 deltakere som møtte opp fra Egge og Mære/Sparbu til et godt planlagt og
gjennomført arrangement fra lørdag formiddag til sent på ettermiddagen.
Arrangørene hadde fått god hjelp av entusiastiske og flinke foreldre til
gjennomføringen.
Helhetsinntrykk
Det er et imponerende speiderarbeid i Midt-Regionen. Når de satser, så er det kvalitet over
satsingen. Alt de gjør er godt planlagt og lederne tar seg tid til å gjøre et grundig arbeid. Det
kan være et savn at det mangler noen ledere på ledermøtene. Selv om det er litt ”motvind” i
speidergruppen, bør deltakelsen i de felles ledermøtene ha prioritet. Kretsstyret tror at et
aktivt og inkluderende lederfellesskap betyr mye for virksomheten i gruppen.
Nord-regionen
Nord-Regionen gjennomførte kretsbannerkonkurransen på Utvorda. Det var et arrangement
som la grunnlaget for et økende samarbeid mellom de to gruppene. Med store avstander
mellom gruppene forsøker de etter beste evne å samle seg om noen felles engasjement.
Helhetsinntrykk
Nord-regionen omfatter bare to grupper. Riktignok har kretsstyret kontakter på to andre
steder, men det kan ta tid å få noe aktivitet i gang.
Flatanger er et lite bygdesamfunn med mange tilbud og ledere i en travel hverdag.
Namsos har lange tradisjoner og en noe enklere rekruttering. Det at kretsleiren blir liggende i
Namsos kan bety litt for speiderarbeidet i regionen.
Kretskontoret og kretsstyret
Kretskontoret har ikke hatt fast åpningstid i 2002. Det har bare blitt brukt til kretsstyrets
møtevirksomhet.
Kretskontoret fikk en brukt PC av Norske Skog på Skogn på høstparten. Den vil
avløse den gamle maskina på kontoret etter hvert.
En overgang til elektronisk behandling av kretsstyrets virksomhet betyr utfordringer
hva angår arkivering og tilgjengelighet til sakene. Erfaringer gjennom året har bidratt til at
mye finner sin form etter hvert. I tillegg blir Kretsstyrets møtereferater tilgjengelig som
innbundet årshefte.
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Kretsstyret har vurdert situasjonen i gruppene slik at de som møtte i kretsstyret i 2002 har
oppgaver som leirkomité. Det har også sammenheng med at flere av disse har god
kjennskap til de lokale ressurser som vi kan være avhengig av.
Selv om det ikke foreligger et formelt vedtak på at både kretsbannerkonkurransen og
småspeiderdagen skulle inngå i leirens aktiviteter, har kretsstyret arbeidet ut fra at dette
oppfattes å ha vært intensjonen i samtalene.
Kretsstyrets forhold til:
a. Forbundskontoret / Forbundets sentrale ledelse
Forbundskontoret har vært en god samarbeidspartner for kretsleder. Både spørsmål og
svar har hatt den takhøyden som har vært nødvendig.
Kretsleder var særlig engasjert ved valg på nytt speiderstyre. Det var flere og til
dels utfordrende e-post mellom kandidaten til speidersjef og kretsleder før
Speidertinget.
b. Kretsens grupper
Ved å si på siste årsmøte at det har vært varierende erfaring med e-post til det å bare
bruke e-post kan kommunikasjonen med kretsens grupper ha vært utfordrende. Ingen
har imidlertid savnet noe, og de som har sendt e-post har fått svar nokså omgående. I
tillegg har andre kommunikasjonsformer blitt brukt, alt fra samtale til post.
Kretsens økonomi
Kretsen har en brukbar økonomi, med god støtte fra NTBUR. Vi har ikke klart å gjennomføre
alle våre planlagte oppgaver. Kretsstyret har imidlertid tro på at våre speidere har størst nytte
av virksomheten som skapes gjennom samarbeidet i regionene.
Kretsstyret har tro på at det har prioritert rett gjennom året og vil være åpen for å
prioritere annerledes når andre behov melder seg. Det handler om å gi ressurser til
medbestemmelse, slik at både speidere og ledere har lyst til å prioritere speiderarbeidet foran
andre fritidstilbud..
Kretsleder.
Kretsleder har vært tilstede slik:
11. feb
Kommunikasjonsseminar på Inderøy, arrangert av 4H
19. mar
Deltok i årsmøtet i Forum for Natur og Friluftsliv i Nord-Trøndelag på
Steinkjer.
26. mar
Deltok med minneord ved tidligere kretsleder Jostein Aalbergs begravelse,
Mære kyrkje
13. apr
Årsmøte i NTBUR, Jægtvolden Fjordhotell
24. – 26. mai Kl/Ks-seminar på Ingelsrud Speidersenter
13. aug
Møte med kretsleder i Sør-Trøndelag, Stav gjestegård
13. – 15. sep Deltok på NORLED, Ingelsrud Speidersenter
15. okt
Deltok med minneord ved Knut Lodve Myrvolds begravelse, Vinne kirke
26. okt
Deltok på Livet under 18 / NTBUR arr. i Speiderhuset på Steinkjer
1. – 3. nov
Speidertinget, Sola Strandhotell
Andre som har representert kretsen
Mari Marthe Hojem (Namsos) er medlem av NSF’s Forbundstropp fordi hun er kursleder for
Ledertrenerkurset.
Mari Marthe var også med i stab for den norske kontingenten til Jamboreen i Thailand,
årsskiftet 2002/2003.
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Hun var også kretsens representant til Speidertinget.
Karen Birgitte Øvreness (Mære/Sparbu) var med i stab for NSF’s Roverlandsleir, som
skulle ha vært arrangert i juni 2002 (avlyst).
Hun var også med som Troppsassistent i den norske kontingenten til Jamboreen i
Thailand, årskiftet 2002/2003.
Fredrik Austad, Margrete Stenstad og Hildegunn Høistad Loraas, alle fra Røra
speidergruppe, var med som deltakere på Jamboreen i Thailand.
Fredrik Olsen fra Levanger speidergruppe deltok på Speiderforum.
Sluttord.
Et godt speiderarbeid er avhengig av en noenlunde stabil ledermasse. Det handler også om å
legge til rette for forskjellige utviklingsstadier. Vi finner våre ledere opptatt av å etablere seg i
samfunnet, etablere sin familie og vedlikeholde denne, for så å bruke tid på å vedlikeholde
nødvendige nettverk i sitt øvre alderssegment.
Ved å benytte seg av de muligheter som medbestemmelse gir, har kretsstyret tro på at
det voksne liv kan tilføre våre yngre krefter verdifull livserfaring i tillegg til kunnskap og
ferdigheter. Vi har tro på at våre ungdommer har bruk for vår veiledning til å få ideer til
nyttige og gjennomførbare oppgaver som gir en god speideropplevelse.
Speideropplevelsen dukker opp når våre speidere får utfolde seg sammen, oppleve at
ville ideer er gjennomførbare på deres egne premisser og med grenseverdier satt av voksne
ledere.
La grenseverdiene være romslige. Det må være plass for plaster, svette, trøst, krangel,
våte sokker og enighet om løsningene. La veien til kretsleiren være slik. Bruk
forhåndsoppgavene som prosjekter og ikke løft lista høyere enn at speiderne trives. Det er
trivselen som er motivasjonen.
Trivselen kommer av god kommunikasjon. Selv med elektronisk kommunikasjon er
det mulig å gi tilbakemeldinger som bidrar til trivsel.
Et kretsstyre har gode utviklingsmuligheter der kommunikasjonen er god. Så får hver
enkelt reflektere over hva de har gjort for at kretsens ledelse kan samles og gjennom sine
prioriteringer bidrar til et godt speiderarbeid i kretsen.
Skogn, 4. februar 2003
Arnt J. Øvreness

Roy W. Jenssen

Hans Einar Dahl

Odd Kåre Sagmo
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Nord-Trøndelag krets ved årsskiftet 2002/2003
NT-2002

SumTot Kjønn
3
m
f
Mære/Sparbu 54
m
f
Sandvollan
2
m
f
Flatanger
7
m
f
Vinne
39
m
f
Skogn
34
m
f
Egge
47
m
f
Røra
24
m
f
Røyrvik
0
m
f
Sørlia
0
m
f
Namsos
35
m
f
Levanger
40
m
f
Malm
2
m
f
NT-Dirmed
2
m
f
Sum
289
Fordeling:
m
f
Nesset

Sum
2
1
26
28
2
0
2
5
33
6
21
13
46
1
16
8
0
0
0
0
25
10
31
9
0
2
2
0
289
206
83

Sum
<26
0
0
23
25
0
0
2
4
33
4
17
11
42
1
13
8
0
0
0
0
21
8
28
8
0
0
0
0
248
179
69

0-6

7

1

1

8 - 9 10 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 25 >25
2
1
11
11
1
3
11
14
3
2
1
2
1

5
2
2
5
16

1
18
2
11
5
11

1

5
3

6
2

6

5
2

12
6
13
3

1
1
5

4
7

3
3

6
1
2
2

2
1
7
0

3
1
1

1
2
4
2
4
3

1
1
0
0

4
2
3
1
2
2

1
1
0

1
1
0

60
39
21

115
81
34

35
28
7

29
24
5

7
5
2

41
27
14
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