
 
 
 
 
 
 
Året under ett… og nye lokaler… 
Som hentet fra et eventyr, som vanligvis har åpningsordene ”Det var en gang…”, har jeg valgt å benytte 
samme overskrift på årets årsmelding som den i fjor. Året 2003 ble betegnet som et historisk år for 
speidergruppen, og året 2004 må vel derfor kunne betegnes som et eventyr. 
 
Selv om speiderhytta ble godkjent i formannskapets møte desember 2003, ønsket speidergruppen saken 
opp i formannskapet for ny behandling. I første vedtak ble det protokollført at bygget skulle benyttes til 
speiderarbeide. Speidergruppen ønsket denne tekst omgjort til å lyde ”barne- og ungdomsarbeide”. Dette ble 
vedtatt i formannskapet mars 2004. 
 
Sommeren 2004 ble hektisk, for det var da avtaler om grunnarbeidet på den nye speiderhytta i Studsdalen 
ble lagt. Samtidig tegnet Sigurd Bothner skisse på skisse for å ”tekkes” våre krav. 
 
Firma Leif Øygarden AS fikk arbeidet med tomt og grøfter. En skulle nesten tro han hadde sett over våre 
skuldre med hensyn til fastsettelse av tilbudspris, som vi hadde stipulert til kr. 95.000,-, tilsvarende det tilbud 
som ble gitt + mva. Jeg tror speidergruppen valgte rette firma til arbeidet, som igjen medførte til et 
konstruktivt og godt samarbeide, hvor firmaet også kom med forslag til løsninger som vi ikke hadde tenkt på. 
 
Kragerø videregående skole (bygg & anlegg) ble vår andre samarbeidspartner. Skolen så positivt på 
oppgaven med å reise bygget – for dette ville utvilsomt bli et prosjekt hvor elevene ville få en god praktisk 
undervisning. For speidergruppen ville utgiftene bli innkjøp av verktøy for ca. kr. 30.000,- som skal foræres til 
skolen når bygget står ferdig. HMS-delen for byggfaget ble en økonomisk overraskelse for speidergruppen, 
for dette innebar at vi måtte anskaffe en 20’ spisecontainer og en 10’ verktøycontainer i tillegg til skiftebrakke 
som vi hadde lånt av Kruse Smith og toalettcontainer som var leid av Bautas. 
 
Med utgangspunkt i prisen for leie av toalettcontainer (vil koste ca. kr. 16.000,-) ville leie av 20’ og 10’ 
containere bli et kraftig innhugg i vårt byggebudsjett på kr. 730.000,-. Å kjøpe for senere å selge ble 
løsningen, men byggeaktiviteten er høy for tiden. Det viste seg ganske snart at brukt 10’ stålcontainer var 
ikke å oppdrive, slik at vi her måtte kjøpe en ny fra Oslo. En brukt 20’ kontorcontainer ble kjøpt fra Son. Med 
innkjøpspriser og frakt ble dette en bundet kapital på ca. kr. 80.000,- 
 
Kragerø Brønnboring fikk oppdraget med å lage hullet for å få opp vann, kloakk, strøm og kommunikasjon til 
bygget. Dessverre klarte vi ikke helt å ”time” denne delen, noe som medførte noen ukers forsinkelse i 
byggestart for skolen. I dag er terrenget ned mot Blåveisdalen slik det var før grøfting tok til, men i denne 
perioden kom det ekstremt store mengder nedbør i form av regn, noe som gjorde adkomsten vanskelig. I 
den forbindelse valgte vi å gå ut i avisene å beklage at det til tider kunne være vanskelig å komme frem på 
grunn av arbeidet, men dette ville bedre seg. Tror vi gjorde klokt i dette – ikke ett negativt avisinnlegg!  
 
Speiderlokalene til Sannidal ble benyttet når det siste møtet i forbindelse med tegninger og ”ønsker” ble 
avholdt. Her deltok foruten speiderlederne også Sigurd Bothner (arkitekt), Olav Dalen (lærer), Margareth 
Medhus (Barnehagesektor, Kragerø kommune) og Håkon Marthinsen (innleid byggansvarlig). 
 
Arbeide med støping av såle, rørleggerarbeide og lignende ble satt bort til firmaer i Kragerø. Utover høsten 
har Kragerø videregående skole ført opp bygget utvendig og vil deretter ta fatt på den innvendige kledning. 
Byggvarer leveres av Kragerø Byggsenter. 
 
 
Fellesrådet for speiderarbeidet i Kragerø kommune… 
Tradisjonen tro blir formannsvervet satt bort til Kragerø kummune’s  speidergrupper, og i år var det Kragerø 
speidergruppe’s tur. Gruppeleder Steinar Brogeland ble valgt. 
 
 
 
Gautefall week-end… 
Igjen leide speidertroppen leiligheter på Gautefall Hotell, et arrangement som virker å bli en tradisjon. 
Foreldre frakte speidere og ledere frem og tilbake for en week-end. Dette arrangementet ble svært så 
populært. 
 
Nedoverski, bortoverski, akebrett og trim – en meget allsidig ”sportslig” helg. 
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Nye småspeidere… 
Presset ble for stort, vi måtte ta inn nye småspeidere våren 2004. Egentlig hadde vi ikke kapasitet for dette, 
men med iherdige foreldre som ønsket å ta i et tak ble 10 nye småspeidere ønsket velkommen. Dette 
arbeidet har vært svært så givende, ikke bare for foreldre og småspeidere, men også for gruppens øvrige 
ledere. Mange felles arrangementer i sammen med speidertroppen, men også møter og turer som har vært 
spesielt for småspeiderne. Speidergruppen øyner mulige ledere blant foreldrene.  
 
 
Troppstur Tyskland 2004… 
11 speidere og 4 ledere gjennomførte en uforglemmelig tur til våre tyske venner, Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg, Stamm Beck. 1 ukes ferieleir i Tyskland var sommerens opplevelse. 
 
Med taxi fra Kragerø til Torp flyplass, deretter fly med Ryanair til Hahn (Frankfurt), plukket opp av Ralph og 
hans venninne for deretter å bli kjørt til leirplassen. Hvilken åpning på en fantastisk uke med mange nye 
inntrykk! På toppen av det hele snakket de innfødte et annet språk enn norsk. For noen kunne dette være en 
prøvelse, men i løpet av uken var det mange som ble svært så flinke til å kommunisere – spesielt i helgen 
når våre tyske speidervenner kom på leiren for å delta på vår leir. 
 
At våre tyske speidervenner noen uker etter at vi kom hjem inntok Kragerø for å ligge på leir her noen uker 
var en visitt helt naturlig, og ekstra morsomt var det å få snakke med noen av de som hadde besøkt oss i 
Tyskland. 
 
 
 
Tiurpatruljen… 
Kretsbannerkonkurransen 2004 ble nok en bekreftelse på at Tiur kan når det gjelder, men også i år måtte de 
se seg slått av en annen patruljen. Med en 2. plass i Kretsbannerkonkurransen fikk Tiur fornyet tillit og billett 
til NM i speiding som i 2004 var lagt til Sandefjord. Her ble Tiur nr. 5 av 92 patruljer fra hele Norge. 
 
Neste år kan Tiur ikke delta på NM i speiding. Guttene har blitt for gamle!!!  
 
Avdelingsbannerkonkurransen 2004 ble derimot en ny bekreftelse på at Tiur er best i Kragerø kommune. 
 
 
Ørnepatruljen… 
Ørn synes ikke noe om Kretsbannerkonkurransene etter nederlaget i 2003, og derfor var det ikke naturlig for 
patruljen å delta på denne i 2004. Hvorfor guttene i patruljen ikke deltok på Avdelingsbannerkonkurransen 
2004, med unntak av Sverre Brubakken, vites ikke. 
 
 
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. Patruljen har blitt speidertroppens største, og en ser 
mange speidere som kan videreføre ”bragder” andre patruljer i speidertroppen har tatt del i.  
 
Å være en stor patrulje kan i mange situasjoner være negativt, men patruljen er sammensveiset og viser at 
de er venner.  
 
 
 
Ledere… 
Ledersituasjonen i speidergruppa har øket det siste året. 
 
Det er fire godkjente ledere i Kragerø speidergruppe; Kristian Klausen, Nina Klausen, Tone Brubakken  og 
Steinar Brogeland. 
 
Dersom beregninger ”slår til” regner en med en viss økning i medlemstallet utover året 2005/2006. Det skulle 
vært en fordel med økning av godkjente ledere, noe som bør få en høy prioritet i det videre arbeidet. 
 
Speidergruppa har flere foreldrekontakter som driver et fremragende lederarbeide. Det er å håpe at disse vil 
gjennomgå ledertrening og søke om godkjennelse som ledere. 
 
 
 


