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Årsmelding for året 2008
Kretstingets årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Lysheim Grendehus lørdag 9. februar. Fredagskveld var flere av
speiderne og lederne i aktivitet med spikking. I tillegg ble det avholdt kurs i
småspeideraktivitet, med tema Jungelboken. Her var Lars Flateby og Brede Udahl dyktige
inspiratorer ifra NSF sentralt.
Årsmøtet ble ledet av Roy Jenssen og Ole K. Aakervik (Levanger - Egge)
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder
Ole Kristian Aakervik
Visekretsleder
Tor Arne Ven
Styremedlemmer
Arnt J. Øvreness
Kjell Åge Solli
Jens Hollås
Hilde Garberg
Asgeir Langås

Egge
Levanger
Skogn
Vinne
Sandvollan
Mære/Sparbu
Namsos

Minikretsbannerkonkurransen ble vunnet av Jens Hollås, Sandvollan. Gratulerer – vi ser fram
til en ny konkurranse på neste ting.
Kretsens administrasjon
Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 65 saker. Styremøtene er avholdt på Steinkjer.
Kretsens økonomi
Nord-Trøndelag krets administrerer en god og sunn økonomi.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 17.325,- for 2008.
Kretsen har på kontoer kr. 267.156,30
Felles kretsleir 2007:
Nord-Trøndelag krets har ennå ikke mottatt sin forventet del av leirens overskudd. Vi har
heller ikke mottatt regnskap for leiren.
NM i speiding 2008:
Nord-Trøndelag krets har ikke mottatt krav om sin del av kostnadene til felles busstransport
som Sør-Trøndelag krets administrerte i forbindelse med NM i Speiding i Asker.
Nye ledere
Rita Kvernmo Volden og Knut Robert Rønning nye ledere i Mære-Sparbu i 2008
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Medlemsutviklingen i kretsen
Kretsen hadde ved utgangen av 2008 –121 (2007 – 136) betalende medlemmer.
Medlemmene er fordelt slik:
Egge
Malm
Mære/Sparbu
Namsos
Røyrvik
Skogn
Levanger
Røra
Sandvollan
Vinne
Nord-Trøndelag

23 medlemmer
1 medlem
38 medlemmer
1 medlem
1 medlem
2 medlemmer
13 medlemmer
2 medlemmer
12 medlemmer
25 medlemmer
3 medlemmer

(19)
(1)
(32)
(20)
(1)
(7)
(18)
(2)
(20)
(15)
(1)

Småspeiderdagen
Midt – region med Mære Sparbu som teknisk arrangør, arrangerte årets småspeiderdag på
Sparbu 24. mai. Det deltok 5 patruljer med totalt 14 småspeidere og resultatet ble slik:
Ekorn, Mære/Sparbu – Elg, Mære/Sparbu - Bjørn, Mære/Sparbu - Ekorn, Vinne – Ulv,
Sandvollan. Vandre-elgen og Vandreskjoldet overlevert Ekorn, Mære/Sparbu
St. Georgsmarsjen
Marsjen gikk på Steinkjer som tradisjonen er den 20. april. Det deltok 51 stk på årets marsj.
Den ble arrangert for 19. gang.
Kretsbannerkonkurransen
Fredag 18. – lørdag 19. april deltok 5 patruljer på årets konkurranse i regi av Sør-region.
Stedet var Borgsåsen ved Levanger. Resultatet ble slik:
Ulv, Mære/Sparbu – Falk, Egge - Gaupe, Mære/Sparbu - Ulv, 1. Levanger – Rev, Vinne
Stifinnerhelger
Det ble også gjennomført to arrangement for stifinnere (11-13 år) i 2008. Helga 29. – 30. mars
var stifinnere fra Egge og Mære/Sparbu samlet ved Røde korshytta på Heia, der matlaging og
overnatting i selvlaget gapahuk eller telt, ved siden av skigåing var hovedelementer.
På høsten, 19.-.21. september var stifinnere fra Egge, Mære/Sparbu og Levanger samlet på
Ramsåsvollen/Tromsdalen der kanopadling, grottevandring og matlaging ute samt overnatting
i gapahuk var sentrale elementer.
13 – 18 arrangement
Det ble gjennomført to arrangement i 2008 for denne aldersgruppen. På våren, 24.-25. mai der
speidere og rovere fra Egge og Mære-Sparbu deltok med aktiviteter som foregikk i området
Sparbu – Borgenfjorden og inn til Steinkjer. Deltakerne brukte både sykkel og kano for å ta
seg frem på gamle ferdselsveger
På høsten, 19.-21september, var speidere og rovere fra Egge, Mære-Sparbu og Levanger med
på en tur i området Tromsdalen/Ramsåsvollen, der orientering i nytt terreng, overnatting og
matlaging på primus ute og utforsking av grotter i Tromsdalen var hovedelementer.
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Roveraktiviteter.
Roverne i vår krets har utviklet seg til å telle rundt 10 mer eller mindre aktive. De har på eget
initiativ og med støtte fra kretsen deltatt på Påskeleir på Røros og Roverstevnet i Salten/Bodø.
Ellers så treffes de jevnlig.
Ledersamling
Fredag 17. oktober ble det avholdt ledersamling for kretsens ledere. Ledere fra Skogn,
Levanger, Vinne, Mære/Sparbu og Egge møtte opp. I tillegg kom også Lars Flateby fra NSF
sentralt.

JOTA, Jamboree on the air
Kretsen sto i år som arrangør av JOTA lørdag 18. oktober. Egge speidergruppe var teknisk
arrangør med en speiderforelder som radioamatør. Det var også aktiviteter med GPS, WalkieTalkie, Natursti samt svelesteking på primus og popcorn på bål. Det deltok små og store
speidere fra Egge, Mære/Sparbu og Levanger. Leif Røkke (LA8GU) deltok med sin stasjon
og Per Hårnes bidrog i begynnelsen.

Regionene i kretsen
Nord-regionen
Består av kun Namsos. I 2008 også med bare et medlem. Det medfører noen utfordringer når
det gjelder samarbeid med andre grupper.
Midt-regionen
Midtregionen består av Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu. Det er stort sett samarbeidet om
de forskjellige arrangement som har vært gjennomført.
Sør-regionen
Regionen består av Vinne, Levanger og Skogn. Deltok aktivt på friluftslivet dag på Vulusjøen
7. september under FNF paraplyen
Speideraksjonen 2008
Årets aksjon var et samarbeid mellom speidere og Flyktningehjelpen. Innsamlede midler går
også i år til bygging av hus, skoler og opplæring i Sri Lanka.
Disse gruppene deltok i årets aksjon:
Egge speidergruppe samlet inn kr 5000,Mære-Sparbu speidergruppe samlet inn kr 4645,50
Region Knutepunktet
Det foreligger ennå ikke årsrapport og regnskap fra kursregionen.
Kursregionen har avholdt 2 planleggingshelger og 2 kurshelger.
Følgende ledere deltok på vårens Knutepunkt (kurshelg) på Bakksetra i Orkanger
Richard Kolberg, Egge speidergruppe - Førstehjelp og Sikkerhet på tur
Ole K. Aakervik, Egge speidergruppe - Førstehjelp og Nyingen
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NM i Speiding
Årets arrangement foregikk i Asker, nærmere bestemt ved Sollie Gård 13. – 15. juni. Det
deltok 2 patruljer fra vår krets. Falk, Egge – Gaupe, Mære/Sparbu. Flott innsats fra våre
patruljer under 20 års jubileumet for NM i Speiding!
Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Arnt J. Øvreness, på Lederløft og Region K som kursleder og NSF Ledertrenerkurs.
Tor Arne Ven og Yngvar Amlien, Roverforum
Inger Gevik og Sara M. Nyjordet, Speiderforum

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 med kr. 35.000,- de har bidratt med til
kretsens arbeid for dette året.
Inger Gevik og Sara M G Nyjordet (begge Mære/Sparbu gruppe) deltok på NTBUR sitt
årsmøte i mars.
Kretsleder deltok på ledermøte/medlemskveld i mai
KFUK-KFUM
St. Georgsdagen markert på Levanger med speiderne

Heder og ære
Roy Jenssen ble tildelt æreskniven på årets kretsting for sin fremragende innsats.
Arnt Øvreness ble tildelt Sølvulven for sin lange og oppofrende tjeneste for speidersaken

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

Steinkjer den 7. februar 2009
Kretsstyret
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Påskeleir - fredag 14. til mandag 17. mars.
Deltakere fra N-T: Håkon, Inger, Sara, Yngvar.
En fin leir over tre dager med mye aktivitet ute. Vi ble kjent med en del KFUK/Mere fra SørTrøndelag som arrangerte leiren. Vi fikk med oss en del inspirasjon og MYE sangglede fra
leiren.
Sosial roversamling på Levanger.
Deltakere: Martin, Sara, Yngvar, Inger, Tor-Arne, Håkon,
Vi følte vi måtte møtes en gang før sommerferien og bestemte oss for å ta ei smaling på
Levanger. Her ble det Kino og mat på restaurant etterpå.
Kanotur – mandag 11. August til onsdag 13. August.
Deltakere: Sara, Inger, Erik, Tor-Arne, Håkon, Yngvar, Martin.
Roverne på Levanger inviterte til rovertur over Feren i Meråker, ned Forra og til Frolfjellet. I
løpet av turen ble alle våte på en eller annen måte. Fisk ble det my av også. Vi hadde en fin
tur og håper på gjentakelse. På denne turen bestemte vi oss for å prøve å ha ei samling hver
måned resten av året.
Sosial roversamling på Levanger.
Deltakere: Ola, Arne, Sara, Inger, Yngvar, Erik, Martin, Tor-Arne.
Vi hadde ei samling med visning av film fra kanoturen. Vi så også film fra englandsturen som
Erik, Martin og Yngvar var med på. Til slutt var vi på Orion og spiste pizza.
Speider/roverforum - fredag 3. – søndag 5. oktober.
Deltakere: Inger, Sara, Yngvar, Tor-Arne.
Vi malte operaen rosa! Nei, vi gjorde kanskje ikke det, men det ble uansett my heftige
diskusjoner om leirplasser, landsleir osv… Det var artig å få være med å bruke den
muligheten vi har til å påvirke speidertinget. Vi ble også kjent med noen nye speider/rovere.

Roverstevnet i Bodø – fredag 26. – søndag 28. oktober.
Deltakere: Yngvar, Martin, Sara, Inger (og egentlig Tor Arne).
Vi tok toget til Bodø for å bli med på roverstevnet. Ingen av oss hadde noen forutsetning til å
vite noe om hva vi dro til, siden vi ikke hadde vært med på det før. På fredag ble det
byvandring i Bodø, før vi dro til leirområdet. Det var meningen vi skulle ligge ute i telt, men
vi måtte trekke inn den siste natta siden teltene bare blåste ned. Ja, det var en del vind! Dette
var en sosial tur der vi ble kjent med noen nye rovere og hvor vi fikk oppleve nordnorsk natur.
Ørna fløy jo faktisk over hodet på oss hver gang vi var ute av døra!
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Ta med venn tur til Bjønnsåshytta – lørdag 22. – søndag 23. november.
Deltakere: Fra NT: Sara, Inger, Rikard, Yngvar og Håkon(venn til Y.)
Sara og Inger hadde med seg Bjørn Kristian Syljeset og Magnus Dale fra Skjetten og
Fræna.
Baktroppen roverlag, (Roverne fra Mære/Sparbu) med Inger og Sara i spissen arrangerte
rovertur til Bjønnsåshytta. Det snødde mye ett par dager før, så vi gikk opp med snø til godt
over knærne. Etter en fin og snøfylt tur kom vi opp og fikk tent opp, måket snø og innredet
oss før vi laget oss middag. Det ble en god middagskvil før vi gikk ut og baste litt i snøen.
Etter å ha laget to snømenn gikk vi inn og spilte speiderludo. Siden det var speiderludo ble
nok dette litt komplisert for den som ikke er speider. Det ble et lite leirbål inne før vi etter
hvert la oss til å sove. Vi sto opp i halv titida siden noen måtte rekke et tog. Vi spiste frokost
og pakket oss ut før vi fikk en fin tur nedover igjen.
Roversamling - torsdag 18. Desember.
Deltakere: Martin, Erik, Tor–Arne, Yngvar, Inger og Sara.
Denne gangen så vi film fra roverstevnet i Bodø. Vi så også en annen film og bestilte pizza til
speiderhuset.
Vi i roverringen Nord-Trøndelag kan se tilbake på ett opplevelsesrikt år, med mange gode
minner. Det beste er nok det at vi har blitt så godt kjent med hverandre. Vi har lært mye om
hvordan speiding fungerer på forskjellige nivåer og om hva vi kan gjøre i vår egen krets. Fra
høsten av har vi hatt en samling i måneden. Dette har ført til enda mer aktivitet og samhold i
roverringen.
Rovere i Nord-Trøndelag året 2008:
Håkon Martinussen, Egge
Arne Haug, Mære/Sparbu – Baktroppen roverlag.
Ola Gevik, Mære/Sparbu – Baktroppen roverlag.
Inger Gevik, Mære/Sparbu – Baktroppen roverlag.
Sara Margrete Gilberg Nyjordet, Mære/Sparbu – Baktroppen roverlag.
Tor-Arne Veen, 1. Levanger.
Yngvar Amlien, 1. Levanger.
Martin Rotmo, 1. Levanger.
Erik Hagen Strugstad, 1. Levanger.
Rikard Brennelien Jenssen, 1. Levanger. Rikard ble med som aspirant mot slutten av året.

”Jeg er fri.
Nå tar jeg sats og hopper,
går på der vegen stopper,
med mine egne svar.”
Yngvar Amlien
ref.
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