Årsmelding
for
Nord-Trøndelag krets
av
Norges Speiderforbund
året 2007

Kretsens arbeidsmål 2007 – 2008
Nord-Trøndelag krets av NSF skal:
Tilby alle ledere og speidere et aktivt opplæringstilbud gjennom kurs og aktiviteter som bygger på speidingens
verdigrunnlag.
Bidra til at gruppene oppnår mål om økt medlemstall på 15 %.

Årsmelding for året 2007
Kretstingets årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Langvassheimen lørdag 8. februar. Fleste samlet seg til sosial
speiderkro på fredag kveld med mange nyttige innspill fra speidere og ledere. Søndagen var
roverne igjen for å samle trådene etter tinget.
Årsmøtet ble ledet av Jens Hollås og Per Gevik (Sandvollan - Mære/Sparbu)
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder
Roy Jenssen
Visekretsleder
Ole Kristian Aakervik
Styremedlemmer
Arnt J. Øvreness
Kjell Åge Solli
Jens Hollås
Hilde Garberg
Asgeir Langås

Levanger
Egge
Skogn
Vinne
Sandvollan
Mære/Sparbu
Namsos

Minikretsbannerkonkurransen ble vunnet av Ole Kr. Aakervik fra Egge. Gratulerer – vi ser
fram til en ny konkurranse på neste ting.
Nye ledere
Richard Kolberg fra Egge speidergruppe
Ståle Berg fra Mære/Sparbu speidergruppe
Medlemsutviklingen i kretsen
Nord-Trøndelag krets hadde i utgangen av året 2006 en medlemsskare på 163 medlemmer.
Kretsen hadde i 2007 – 136 betalende medlemmer.
Medlemmene er fordelt slik:
Egge
19 medlemmer
Malm
1 medlem
Mære/Sparbu 32 medlemmer
Namsos
20 medlemmer
Røyrvik
1 medlem
Skogn
7 medlemmer
Levanger
18 medlemmer
Røra
2 medlemmer
Sandvollan
20 medlemmer
Vinne
15 medlemmer
Nord-Trøndelag 1 medlem
Småspeiderdagen
Sør-regionen arrangerte årets småspeiderdag på Ørin – Verdal 5. mai. Det deltok 5 patruljer
og resultatet ble slik:
Bjørn, 1. Levanger – Gaupe, Mære/Sparbu – Ulv, Mære/Sparbu – Rev, 1. Sandvollan
– Ekorn, 1. Vinne.
St. Georgsmarsjen
Marsjen gikk på Steinkjer som tradisjonen er den 22. april. Det deltok 79 stk på årets marsj.

St. Georgsdagen
Det ble innbedt til markering av dagen søndag 22. april. En fin liten gjeng med speidere,
ledere og foreldre møtte opp. De frammøtte fornyet speiderløftet.
Kretsbannerkonkurransen
Fredag 20. – lørdag 21. april deltok 5 patruljer på årets konk i regi av Midt-regionen.
Stedet var Kalvøya på Steinkjer. Resultatet ble slik:
Falk, Egge – Ulv, Mære/Sparbu – Ulv, 1. Levanger – Ørn, Egge – Gaupe,
Mære/Sparbu
NM i Speiding
Årets arrangement foregikk i Granåsen - Trondheim 13. – 15. juni. Det deltok 3 patruljer fra
vår krets. Falk Egge – Ulv Mære/Sparbu – Ulv 1. Levanger. Meget bra innsats fra våre
patruljer.
13 – 18 arrangement
Det ble gjennomført to arrangement i 2007 for denne aldersgruppen. På våren, 23.-25. mars,
der speidere fra Egge, Mære-Sparbu og Levanger deltok med aktiviteter som foregikk fra
Steinkjer til Levanger og som endte på Ytterøy med overnatting ved kretsleirområdet.
Deltakerne laget seg et sitteskinn med selvlaget samisk inspirert snøre.
På høsten, 24.-25. november, var det speidere fra Egge og Mære-Sparbu som hadde et byløp i
Steinkjer kombinert med innslag av patruljeføreropplæring, matlaging på Speiderhuset før
turen gikk opp til Svarttjønna med leirbål om natta.
Arrangementene ble gjennomført med god hjelp av rovere i kretsen.
Stifinnerhelg
Helga 21. – 23. september var noen av kretsens stifinnere samlet på Skogngrønningen.
Kretsen leide inn to ressurspersoner fra Sunnmøre krets – Steinar Klokk og Per Ove Sund.
Sunrice Seremony
Noen speidere fra Mære/Sparbu og Levanger var samlet på Svartberghytta i Torsbustaden –
Levanger - natt til 1. August. Ved soloppgang fornyet de sitt speiderløfte. Dette arrangementet
var verdensomfattende.
Region Knutepunktet
Det foreligger årsrapport og regnskap fra regionen. Regnskapet viser et overskudd på kr
16 800,00. Kursregionen har avholdt 2 planleggingshelger og 2 kurshelger.
Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Per Gevik, Hallstein Berre og Bjørg Nygjordet – Stab for kretsleir Ytterøy
Roy Jenssen – Stab for kretsleir Ytterøy, friluftslivets dag FNF, Fredslysmarkering
Arnt J. Øvreness – Stab kursregionen, Kursleder Emnekurs under NM i speiding.
Yngvar Amlien, Martin Rotmo og Erik Strugstad – Deltok på Jamboree Tolmers
Inger Fjellhaug – Deltok på Jamboree Tolmers

NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd forvalter fylkets kulturmidler til barne- og
ungdomsorganisasjoner. De har et fantastisk engasjement og bidrar til en viktig jobb for barn
og ungdom. Vi takker dem for den økonomiske støtten de har bidratt med dette året også.
KFUK-KFUM
Kretsen har hatt et godt samarbeid med KFUM/K dette året også. En meget god felles
kretsleir på Ytterøy kan nevnes.
Kretsleir Ytterøy 07 ”Speiding i 100”
Det hele startet som en ideutveksling våren 2006 mellom Nord-Trøndelag krets av NSF og
Trøndelag krets KFUK/M. Etter hvert som ukene gikk førte dette til ei samling på Ytterøy 2.
september 2006, der Helgeland krets og Møre-Romsdal krets av KFUK/M ble involvert.
Disse fire kretsene jobbet videre med ideen om felles kretsleir.
Etter leiren ble det samlet inn evaluering fra speidere som deltok på leiruka. Resultatet kan vi
være stolte av. Snittkarakter 4,4. (Toppkarakter var 5). Kan nok takke et formidabelt godt vær
den uka.
Nord-Trøndelag krets var representert med medlemmer fra alle våre grupper. Vi deltok med
68 speidere/ledere og 10 småspeidere som hadde en overnatting. Totale deltakertallet for hele
leiren var 891 speidere/ledere. Av disse var det 124 småspeidere som deltok 1 eller 2 dager.
Regnskapet for leiren er ikke avsluttet.
Regionene
Nord-regionen
Vi består av kun Namsos. Det medfører noen utfordringer når det gjelder samarbeid med
andre grupper.
Midt-regionen
Midtregionen består av Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu. De samarbeidet om høsthaik til
Midtpunktet i Ogndalen 3.-4. november. Noe sent på høsten med noe snø, men målet ble
nådd.
Stifinnertur 3.-4. november.
Sør-regionen
Regionen består av Vinne, Levanger og Skogn. Deltok aktivt på friluftslivet dag på Vulusjøen
2. september.
Kretsens administrasjon
Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 61 saker. Vi har hatt et medlem som
direktemedlem til kretsen, Ole Similä. Styremøtene er avholdt på Steinkjer.
Kretsens økonomi
Nord-Trøndelag krets administrerer en god og sund økonomi.
Speideraksjonen 2007
Årets aksjon var et samarbeid mellom speidere og Flykninghjelpen. Innsamlede midler går til
bygging av hus, skoler og opplæring i Sri Lanka.
Disse gruppene deltok i årets aksjon: Egge, Sandvollan, Mære/Sparbu og Levanger.

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

Lysheim - Sparbu 9. februar 2008
Kretsstyret

