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

Kretstingets årsmøte
Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund
Årsmelding for året 2014

Side 1 av 7

Virksomhetsideen

Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og
Retningslinjer som er sist endret på Speidertinget 2014. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Nord-Trøndelag krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder Inger Fjellhaug
Visekretsleder Jens Hollås
Styremedlemmer :
Dagfinn Wie
Per Gevik
Arnt Øvreness

1. Vinne (fra 2014)
1. Sandvollan

Egge
Mære - Sparbu
Skogn

Kretsstyret avsluttet året med sak nr 75.

Kretsstyrets månedlige møter har vært forberedt av kretsleder og gjennomført på kretsens
kontor i Speiderhuset på Steinkjer, med få unntak.

Det meste av kommunikasjon har vært elektronisk. Dette har forenklet kretsstyrets innsyn i løpende
saker og handlingsmønster i saker som handler om kretsens drift.
Innkalling til kretsstyremøtene har vært elektronisk.

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 2799,75 og en egenkapital på 581895,75
kroner. Av dette disponerer Skogn gruppe 272000,00.

Medlemsutviklingen i kretsen

Gjennom året har kretsen hatt en netto avgang på 10? medlemmer. Kretsens totale antall er 124
betalende medlemmer. Kretsens totale antall er 132 medlemmer (142 i 2013) Medlemsmassen av
vandrere og rovere er ustabilt. De største konkurrentene er tilbud fra andre fritidsaktiviteter. Det er
snart ikke ledige dager igjen til speiding. Vi må gjøre våre tilbud gode og attraktive slik at de velger
speiding istedenfor. En gruppeleder mener suksessen består i å verve 3. klassinger på skolen. De har
ikke gjort seriøse fritidsvalg enda.
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Gjennomsnittsalderen i målgruppa er 12 år og 42 % av kretsens medlemmer begynte i perioden 2008
til og med 2012. I denne gruppa finnes kretsens utviklingspotensialet.
Det er registret 3 nye ledere i kretsen i 2014 og kretsleder har avholdet ledersamtale.

Kretsens engasjement

Nyttårssamling, 24. januar

Nyttårssamling for rovere og ledere ble arrangert i Elgkroa på Røra med mange deltakere.

Kretstingets årsmøte, 28. februar - 1. mars

Årsmøtet ble gjennomført på Lysheim i Steinkjer kommune
Det var Bøllekurs for unge deltakere før kretstinget, med Petter Hals og Kim Lindin (begge 3.
Kristiansund) som ledere. Etter kretstinget ble det gjennomført kurset Trinn 2, planlegging egen
gruppe, hvor Arnfinn Roel (Gudbrandsdalen krets) som kursansvarlig. Det var 13 ledere som deltok.

Trønderspeider i Friluft, 25.-27. april

TSF ble arrangert fra fredag 25 til søndag 27. april, på Midtsandtangen i Malvik kommune og er en
felles konkurransearena for Sør- og Nord-Trøndelag kretser og Trøndelag KFUK – KFUM-speidere. Det
konkurreres kretsvis med de samme oppgaver om kretsens gjeveste trofé: Kretsbanneret.
TSF omfatter også et tilbud til småspeidere: Småspeiderdagen. Denne ble arrangert på samme sted
og etter den samme arrangementsideen som TSF, men bare i tidsrommet 26.-27. april. Småspeiderne
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i Nord Trøndelag krets konkurrerer om kretsens Vandreelg og skjold.deltok 2 patruljer, 1 fra 1. Vinne
og 1 fra Mære - Sparbu.

Nord-Trøndelag krets hadde ansvaret for HMS under arrangementet med Inger Fjellhaug som leder.
Hun hadde med seg Bjørn Inge Madsen, Bjørn Kåre Skogaker, Glenn Pettersen, og Ole K. Aakervik.
Med i Hoveddommerkollegiet var Jens Hollås (Sandvollan)., Han var også kasserer for arrangementet.
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.
På lørdag kveld ble det arrangert felles leirbål ledet av Guttorm Sindre (Trondheim 8). Søndag
morgen ble det arrangert Scouts Own, ledet av Richard Kolberg fra Egge. Arrangementet ble
avsluttet søndag ettermiddag med en felles seremoni sammen med Småspeiderne. I en tidvis veldig
krevende konkurranse holdt Nord – Trøndelag sine patruljer innsatsen og humøret oppe, noe vi skal
være stolte av!
Resultatene blant kretsens patruljer ble som følger:
9. plass Hjort, 1. Sandvollan
10. plass Jerv, 1. Vinne
12 plass Oter, 1. Levanger
17 plass Ørn, 1. Sandvollan
33 plass Bjørn, 1.Vinne
42 plass Kantarell, Mære-Sparbu
Til sammen deltok 50 patruljer.

Småspeiderkonkurransen 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 Ekorn, 1. Vinne
7. plass Bjørn Mære - Sparbu
Totalt deltok 22 patruljer

Speideraksjonen 2014, april

Egge grupper deltok i årets aksjon. Småspeidere fra 1. Vinne deltok som bøssebærere på TVaksjonen.

Minikretsleir, 1. – 3. juni

Fredag 1. til søndag 3. mai inviterte Mære/Sparbu til Minikretsleir på Lysheim ved Leksdalsvatnet i
Steinkjer kommune. Med vatnet bare noen meter fra leirplassen ble det arrangert mye kanoaktivitet,
pionering, orientering blant mye annet.
For mange speidere og småspeidere var denne første gang på tur med andre speidere enn bare de i
ifra egen gruppe. Denne forsmaken håper vi på at leirliv faller i smak hos deltakerne.
En stor takk til alle sammen både deltakere og arrangører.
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NM i speiding, 5. – 7. juni

NM ble arrangert på Midtsandtangen i Malvik kommune. Det var et fellesarrangement av Sør- og
Nord-Trøndelag kretser og Trøndelag KFUK – KFUM-speidere.
En patrulje fra 1. Sandvollan (Hjort) og 1 patrulje (Jerv) fra 1. Vinne deltok som kretsens
representanter. Hjort ble nummer 63 med 308,7 poeng og Jerv ble nummer 109 med 253,3 poeng.
Det var mulig å få totalt 500 poeng

Kanotur og friluftslivets dag 13-14 sep.

Mære/Sparbu, 1. Sandvollan, 1. Vinne og 1. Levanger var samlet ved Vulusjøen. På lørdag var
aktivitetene kano-orientering med innlagte aktiviteter som førstehjelp, naturkjennskap og pionering.
På søndag hadde speiderne pinnebrød og hesteskokasting som aktivitet. Røde Kors Levanger,
Turistforeningen og Nord-Trøndelag Jeger og Fisk hadde også sine aktiviteter på samme plassen som
speiderne.

JOTA, Jamboree on the air, 19 - 20. Oktober

JOTA ble en suksess på tross av mye regn og vind. V i hadde en radioamatør fra Inderøy som heter
Per Håkan Dahlback (LA8EMA), og Leif Røkke fra Steinkjer (LA8GU) Det ble en suksess, de gikk veldig
godt overens med speiderne, de fikk snakke i radioen og skru på den. Det var også stor aktivitet på
PC (JOTI). Av andre aktiviteter kan nevnes Hesteskokasting, orientering, morse/fonetisk alfabet og og
natursti. Kretsmesteren i hesteskokasting ble Tobias Alstad (1. Levanger). Orienteringen var opp mot
Svarttjønna.

Ledersamling, 16. november

Årets ledersamling ble avholdt på Elgkroa på Røra. Der diskuterte vi friluftslivet år og det ble laget
forslag til terminliste for 2015.

Peffkurs2 i Sør-Trøndelag 4-6 april

Sør-Trøndelag arrangerte Peffkurs 2. Fra Nord-Trøndelag deltok:
Bjørn Inge Madsen, Mære-Sparbu
Erik Rise Bjerkland,Mære-Sparbu
Julie E. Gjermstad, Mære-Sparbu
Caroline Skogaker, 1. Sandvollan
Johan Christian Ferstad, 1. Sandvollan
Emma Valseth Fosse, 1. Vinne
Mathias Østerås, 1. Vinne
Runar Austmo. 1. Vinne
Sindre Halland Austmo, 1. Vinne

Sentrale arrangement
Rover-5-kamp, 20. -22. september

Ingen rovere fra Nord-Trøndelag deltok.
Femkamp byr på mye moro når rovere fra hele landet skal konkurrere i orientering, teori,
Wood Craft, hemmelig oppgave og hinderløp.
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Kurshelg Region-K 4.-6. Oktober
Arnt Øvreness deltok i stab.

Speiderforum, 3. – 5, oktober

Fra Nord-Trøndelag deltok Caroline Skogaker og Johan Christian Ferstad, begge Sandvollan. Kretsen
hadde også 2 observatører: Henning Holmsberg Johansen og Ivar Vmnes Enge, begge fra 1. Vinne

Roverforum, 3. – 5, oktober

Fra Nord-Trøndelag krets deltok Jannik Solvold Johannesen og Elias ??? begge fra 1. Vinne

Speidertinget, 31. oktober – 2. oktober

Kretsleder Inger Fjellhaug og tilleggsrepresentant Caroline Skogaker deltok. Caroline ble i løpet av
Speidertinget oppnevnt som ambassadør for Friluftslivets år for Nord-Trøndelag krtes.

Kurshelg for Friluftslivets år, 21. – 23, november

Forberedelser til Friluftslivets år for NSF ble arrangert i Oslo med deltakelse fra kretsene. Fra NordTrøndelag krets deltok Caroline Skogaker (Sandvollan). Hun deltok også på PR-kurs samtidig.

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
Mail lista er han godt informert om hva som skjer i kretsen.
Håvard Otto ble avløst med Karl-Erik Onstad (Fredrikstad krets) etter Speidertinget

Det har vært en god kontakt også med Forbundskontoret. Mange henvendelser, både enkle
og kompliserte har vært håndtert profesjonelt fra kontorets saksbehandlere.

Kretsens engasjement utad.

Følgende personer har representert vår krets:
Toppledersamlingen: Inger Fjellhaug (1.Vinne) og Arnt Øvreness (Skogn ()
Inspiratorsamling: Arnt J. Øvreness (Skogn)
Inspiratoroppdrag; Arnt Øvreness
Veileder på Dignity Day / Verdal Videregående skole: Arnt J. Øvreness (Skogn)
Stab (HMS) under NM: Glenn Pettersen, Bjørn Kåre Skogaker, Bjørn Inge Madsen, Ole K. Aakervik og
Inger Fjellhaug
NM i Speiding/Adm.komite: Arnt Øvreness
Kursleder på Trinn 3 i Follo krets: Arnt Øvreness
Pådriver for gjennomføring av Peff-Kurs i Sør-Trøndelg: Arnt Øvreness
Teknisk stab for kursgjennomføring Reg-K på Bakksetra: Arnt Øvreness

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)
Arnt J. Øvreness er valgt inn i arbeidsutvalget i FNF-NT

Takk

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

Inger Fjellhaug
Kretsleder
Sign.

Per Gevik
styremedlem
sign.

Steinkjer 20. feb2015

Dagfinn Vie
styremedlem
sign.
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Jens Hollås
visekretsleder
sign.

Arnt Øvreness
styremedlem
sign.

