
 
 
 
 
 
 
Året under ett… og nye lokaler… 
2003 må kunne sies å ha vært et historisk år for Kragerø speidergruppe. Allerede ved årets start, på 
årsmøtet 08.01.03, ble det luftet tanker om nye lokaler for speidergruppen. Etter en del frem og tilbake ble 
tanken om en speiderhytte i Studsdalen lansert, og et brev til Kragerø kommune ble sendt. Avisen Kragerø 
Blad Vestmar fattet interesse og hadde et oppslag. Dette igjen resulterte i at Sigurd Bothner tok kontakt og 
spurte om han kunne få lov til å tegne den nye speiderhytta. 
 
På våren ble det avholdt et møte med kommunen koordinert av Harald Bothner. Her deltok også 
representanter fra KIF allanseidrett, Barnehagesektor ved Kragerø kommune, grunneier Peter Dahll, teknisk 
etat; fra Kragerø speidergruppe møtte Sigurd Bothner, Nina Klausen og Steinar Brogeland. 
Dette møtet endte opp med en befaring i Studsdalen hvor det ble pekt på to alternative byggeplasser for en 
speiderhytte. KIF allanseidrett mente at plassen på utsiden av skiløypene burde være best egnet for en 
speiderhytte, mens barnehagenes representant, Margareth Medhus, fortalte at den best egnede for 
barnehagedrift ville være på innsiden av løypene på veien inn i Studsdalen. 
 
Det ble avholdt planleggingsmøter, og en bestemte at Speiderhuset i Biørneveien skulle selges. 
 
I juni ble det derfor tatt kontakt med meglerfirmaet Midtgaard og Opthun. Huset ble taksert av Jan Holm, og 
takst satt til kr. 600.000,-. Etter sommerferien ble huset lagt ut for salg, og etter en tid ble første bud gitt til kr. 
500.000,- med 24 timers svarfrist. Det ble meddelt megler at vi ikke hadde muligheter for å svare så raskt, og 
viste samtidig en ”kjølig” avventing. Uken etter begynner ting å skje da to nye aktører kommer på banen i 
tillegg til første byder, og allerede onsdag er budet opp i 650.000,-. Fredag morgen blir det gitt beskjed at 
budet var 680.000,- ut dagen. En telefonrunde til de øvrige interessentene i Speiderhuset ga klar beskjed – 
selg. Når megler kl. 1540 kunne meddele at bud på Speiderhuset da var på kr. 730.000,- og dette var siste 
bud etter at de to andre hadde trukket seg ble beskjeden som et ekko fra telefonrunden tidligere på dagen – 
selg! 
 
I juni ble det også sendt et brev til Kragerø kommune hvor speidergruppa ber om å få skilt ut en tomt i 
Studsdalen for å kunne bygge speiderhytte. Dessverre ble dette brevet ”forlagt” i kommunen, og først etter 
purringer fra speidergruppa begynte ting igjen å skje.  
 
På Formannskapsmøtet 16. desember 2003 ble saken tatt opp, og det hele begynte i Studsdalen hvor 
Steinar Brogeland la frem speidergruppa’s ønsker og planer for stedet. I det etterfølgende møtet fikk Kragerø 
speidergruppe full støtte av den ene politiker etter den andre. Her kom det også frem at en politiker hadde 
vært skeptisk før befaringen, men etter denne hadde han ikke noe problem med å gi speidergruppen full 
støtte. 
 
I 2004 må speidergruppa virkelig sette alt inn på at planene kan realiseres. 
 
 
Gautefall week-end… 
I februar leide speidertroppen leiligheter på Gautefall Hotell, satte opp egen buss for å frakte speidere og 
ledere frem og tilbake for en week-end. Dette arrangementet ble svært så populært, og noen vil huske dette 
som en uforglemmelig week -end, spesielt Knut Bjerka som dessverre skadet seg i løpet av helgen. 
 
Nedoverski, bortoverski, akebrett, badetøy og trim – en meget allsidig ”sportslig” helg. 
 
 
 
Nye lavo’r… og fryseboks… 
I sammen med 1. Sannidal ble det bestilt nye lavo’r til speidergruppa. 2 stk. av type Helsport ble kjøpt inn, og 
prisen var ikke så ”skremmende” selv om prisen totalt ble kr. 12.360, -. 
 
Kretsleir Nisser 2003 skulle være sommerens leirtilbud, og erfaringsmessig er det ikke alltid like enkelt å 
”grave ned maten” slik noen dyr vanligvis gjør. Det ble derfor bestemt at speidergruppa skulle kjøpe inn en 
fryse/kjøleboks for propan (at det også går på strøm var bra). Normal pris ca. kr. 8.000,- ble presset ned til 
kr. 5.800,-, og speidere og ledere fikk en ”kjølig” leir ved Nisser i august 2003. 
 
 
 

Årsmelding 2003 
 



Kretsleiren Nisser 2003… 
10 speidere og 4 ledere hadde en varm og alle tiders leir på Nisser i august. 
 
Litt spesiell ble leiren når speidersjefen, Carsten, av en eller annen grunn ”følte seg hjemme” hos oss. Her 
kunne han sees på offisielt besøk og på uoffisielt besøk sent på kvelden når det ble servert ostesmørbrød. 
 
Været var fantastisk hele uken, og badetemperaturen var overkommelig (selv for Steinar). 
 
Det å vekke leirdeltakerne om morgenen (alt for tidlig mente noen), men reveljen var allerede gått, ble for 
Steinar en yndet ”jobb”. Å ”surre som en veps” i teltet i flere minutter kunne være en sann plage, eller å 
klappe i hendene i noen minutter, begge meget virkningsfulle. At speiderne ”truet” med å vekke Steinar på 
leirens siste morgen synes ikke å skremme, og han lå faktisk å ventet at så skulle skje – men nei, for på 
leirens siste morgen skulle alle få sove frem til kl. 0800. Når intet skjedde grep Steinar 2 grytelokk og sørget 
for at speiderne ikke fikk sove så mange minuttene over kl. 0810. 
 
 
Ekornpatruljen… 
Speidertroppens eneste rene jentepatrulje åpnet høstsemestret med et stort frafall. Dessverre har dette i 
ettertid vist seg å bli ”sårbart” for patruljen som ikke klarte å gjenopprette patruljepreget utover høsten. En 
må i dag konstantere at Kragerø speidertropp ikke har noen patrulje for jenter. 
 
 
Tiurpatruljen… 
Å markere seg på Kretsbannerkonkurransene har Tiur blitt flinke til, men i år måtte de se seg slått av den 
patruljen som ble nr. 2 i fjor. Med en 2. plass i Kretsbannerkonkurransen fikk Tiur fornyet tillit og billett til NM i 
speiding som i 2003 var lagt til Sykkylven. Her ble Tiur nr. 9 av 89 patruljer fra hele Norge. 
 
Patruljen som vant Kretsbannerkonkurransen ble nr. 1 i NM. 
 
 
Ørnepatruljen… 
Ørn har etter hvert ”stabilisert” seg i speidertroppens arbeide, og var også med på 
Kretsbannerkonkurransen. Resultatet ble ikke så godt som de hadde håpet på, men vi tror nok speiderne har 
noe igjen å lære før de når de helt store resultater. Begynner en med disiplinen bør mye være gjort. 
 
 
Gaupepatruljen… 
Fra opptakelse som speidere har patruljen hatt en bra fremgang, og en forventer etter hvert å se gode 
resultater når disse skal bedømmes i konkurranser. 
 
 
Ledere… 
Ledersituasjonen i speidergruppa er stabil. 
 
Det er tre godkjente ledere i Kragerø speidergruppe; Kristian Klausen, Bård Kaasa Kristensen og Steinar 
Brogeland. 
 
To nye ledere søker en godkjennelse på, idet Tone Brubakken har gjennomgått ”Trening I” og ”Trening II” 
samt ledersamtale. Liv Nina Klausen vil det bli søkt godkjennelse ved overgang fra KFUK. 
 
Speidergruppa har flere foreldrekontakter som driver et fremragende lederarbeide. Det er å håpe at disse vil 
gjennomgå ledertrening og søke om godkjennelse som ledere. 
 
 


