
 
 
 
 
 
 
Toppturer 
Opplegget med ”toppturer” ble en suksess. Her forsøkte vi å legge en tur i måneden til forskjellige mål, og 
Hulfjell gård skilte seg ut som en tur speiderne ønsket å besøke igjen. Høstsemestret ble også en tur i 
måneden et fast programoppsett. Turen til Helleren ved Skarvang gård ble en ”prøvelse” som medførte i 
raske beslutninger. Ingen kjente veien inn til helleren med unntak av Kristian Klausen, men han skulle på en 
messe den aktuelle uken. Dette resulterte i innkjøp av en håndholdt GPS til speidergruppa, og med en rask 
løpetur fra gården til helleren hadde Kristian lagt løypa for speidere og foreldre som gjennomførte turen. De 
fremtidige turer legges inn med koordinater slik at turen kan gjennomføres ved senere høve. Bruk av GPS vil 
også bli et fast kursopplegg for så vel speidere som foreldre. 
 
 
Landsleiren UTOPIA 2009 
Landsleiren ble sommerens store ”happening” for deltakerne, bare så synd at det ikke var så mange av våre 
speidere som benyttet anledning. De av våre speidere som deltok var med på sin første store speiderleir, og 
en bør nok fra første stund kunne si at forventningene var store. En hel dag var avsatt til reise – ca. 65 mil 
skulle tilbakelegges – og med minibuss og kassevogn, begge med hengere – ble fremmøtet kl. 0730 sett 
frem til. Det store samlingspunkt ble Tangen i Sannidal hvor alle speiderne fra vårt distrikt ble oppstilt for 
avisfotografering før avreisen. Det var lagt opp til flere stopp under veis, og lunch ble inntatt på plenen 
utenfor Eidsvoll-bygningen. Her tok en seg også tid til å hilse på familien Anker og ikke å forglemme den 
norske riksløve.  
 
Dombås ble middagsstopp hvor speidere og ledere fikk ”gratis” middag som speidergruppa spanderte. En 
lengre stopp for å samle krefter og tanker før nedkjøringen til Åndalsnes med ”kaos” og oppsetting av telt. 
Dessverre var logistikken svært dårlig på leiren sammenlignet med Fredrikstad. Alt utstyr måtte bæres fra 
parkeringsplassen hvor stadig nye vakter ga forskjellige beskjeder. Etter en dags reise må en medgi at 
temperaturen var farlig nær kokepunktet. Ca. kl. 0300 om natten tørnet de siste i sine soveposer for å få litt 
søvn før en ny dag preget av leirbygging. 
 
Med speidere som deltar på en så stor leir, og som aldri har vært på leir tidligere, tilsier at her falt mye av 
arbeidet på lederne – men det skal også være sagt at speiderne hjalp til så godt de kunne. En kan trygt si at 
de på neste leir forstår bedre hvilke oppgaver som hviler på dem. Litt gjennomgang før leiren vil også kunne 
gi det grunnlaget som skal til for at leiren bygges opp på en rask måte. 
 
Finske speidere, 4 speidere og 2 ledere, var gjester på leirområdet som vi disponerte i sammen med 1. 
Helle. Dette ble en ny opplevelse for oss – og engelsk ble automatisk kommunikasjonsspråket. 
Leiraktiviteter, badevannet i Åndalsnes (16 grader), leirbål og Trollstigen (som ikke sto på programmet, men 
som vi tok oss tid til ved hjelp av egen mini-buss med Helge Uberg som sjåfør). En speider skadet fra 1. 
Helle, i tillegg til 2 ledere på krykker under leiren, pluss 2 ledere med ryggproblemer og 1 med hjerteproblem 
fra tidligere, tilsa at det kun var 1 leder som var ”friskmeldt” under hele leiren.  
 
En tradisjonell landsleir tar som regel slutt etter en uke, og da begynte kaoset igjen. Ingen biler fikk kjøre ned 
i leirområdet (til tross for at en bil daglig kjørte forbi vår inngangsportal mens speiderne løp rundt og var i 
aktivitet – uten at en person gikk foran denne for å ”rydde” vei). Først etter kl. 1800 ble det tillatt å kjøre inn i 
leirområdet. (Husker godt fra landsleiren i Fredrikstad når siste direkte radiosending fra leiren gikk på lufta 
over Hallo Kragerø kl. 1630 – da var det kun meg og måkene igjen i leiren). Etter en heftig diskusjon fikk vi 
kjøre inn minibuss og varebil kl. 1300, og etter hardt arbeide med å laste bilene forlot vi leiren nærmere kl. 
1430 med første stopp Dombås for middag og pause. Hjemturen ble lagt opp med mange stopp som 
resulterte i hjemkomst kl. 0430 søndag morgen. 
 
 
Inntak nye speidere 
Med annonse i avisa og forespørsler på e-mail var det 12 ulvunger og 5 speidere som viste interesse og 
møtte frem til den første samlingen. En prøveperiode viste muligens at forventningene var noe annet enn det 
vi klarte å vise de nye. Dette medførte i frafall. Ved fremtidige inntak har vi lært at et fast programopplegg 
nok bør gjennomføres. En evaluering må gjennomføres, og en bør muligens ta tak i tidligere opplegg for 
flokkarbeide.  
 
 
 
 
 

Årsmelding 2009 
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Kanotur Ildsjø 
Speidertroppens kanotur ble lagt til Ildsjø ved Mørland gård som utgangspunkt. Speidere og foreldre så frem 
til en fin overnattingstur på et vann som for mange var fint for første kanotur. 
 
Proff. Støvel hadde speiderne hørt om på forhånd, og at han for tiden forsket på Bongostammen, visstnok de 
som oppfant Bongotrommene, men at de også hadde utviklet en måte å kaste ild på var ukjent for de fleste. 
Proff. Støvel mente å ha fulgt tegn som tydet på at de ville gjøre nye forsøk på ildkasting den helgen 
speiderne hadde lagt sin kanotur – kanskje det var derfor kanoturen var lagt til Ildsjø? I de sene kveldtimer, 
når bålet var i ferd med å ebbe ut, kunne speidere og foreldre skimte en svak ildkule på den mørke 
himmelen. Etter en stund kunne en se en ny ildkule bevege seg på himmelen. Var det tilfelle at Proff. Støvel 
forsket på et nytt fenomen? 
 
 
Foreldremøte 
I januar ble det gjennomført et planleggingsmøte i sammen med foreldrene. Likeledes ble et nytt møte 
arrangert i slutten av august hvor høstsemestret ble notert ned på kalenderen, og i desember ble opplegget 
for 2010 planlagt. Foreldrene er en resurs som vi er takknemlig for å kunne benytte. Med deres innsats har 
speidergruppa gode samarbeidspartnere som vi er meget takknemlige for å ha. To av foreldrene har sist 
høst påtatt seg lederoppgaver for speidergruppa og er således innmeldt som ledere i Kragerø speidergruppe 
 
 
Politiattest 
Norges speiderforbund fattet i 2009 vedtak om at alle ledere i forbundet skulle fremvise politiattest pr. 
01.10.2010. Alle ledere i Kragerø speidergruppe inngår i ordningen. 
 
 
Web-sider 
Det ble i juni avholdt et møte hos ThinkPage med bakgrunn i oppretting av websider for speidergruppa. Bruk 
av domenet www.kragerospeider.no var tanken, og hvor speidergruppa kunne bringe nyheter, semesterplan 
og sider som kunne være av interesse for våre medlemmer. Med på møtet var Sverre Brubakken og Steinar 
Brogeland fra Kragerø speidergruppe og Kenneth Herfoss fra Think Page. Programvaren ble bestilt og de 
første sider ble opprettet i august. Siden har sidene utviklet seg til å bli svært så informative og 
tilbakemeldingene har blitt mange. Noen har meddelt at våre sider bringer mer informasjon av 
speiderinteresse enn de som skulle ha gjort dette – en tilbakemelding vi oppfatter som smigrende. 
 
 
Grasrotandelen – Norsk Tipping 
Kragerø speidergruppe ble registrert i Frivillighet Norge i februar 2009 og ble med på Grasrotandelen fra 
første dag (som var 01.01.2009). Dette medførte at det i løpet av 2009 ble registrert ca. kr. 12000,- i 
grarotandel til speidergruppa. På våre websider er det lagt en link slik at alle kan følge med på utviklingen. 
 
 
Bingo på Kalstad 
Det var vært relativt stille innen bingovirksomheten på Kalstad de siste årene. Tecnobingo Kragerø har i 
løpet av 2009 kjøpt virksomheten, og etter oppussing av lokalene ble bingospill igangsatt fra november 
2009. Kragerø speidergruppe er, i sammen med 6 andre foreninger, den støtte Tecnobingo må ha for å drive 
sin virksomhet. Kragerø speidergruppe har helt siden oppbud av tidligere bingoentreprenør innrapportert 
sine regnskaper til Lotteritilsynet, og har således opprettholdt tillatelsen til bingospill. Tidligere var det 16 
foreninger som fordelte utbyttet. 
 
 
Ulveflokk 
Det store hylet kan igjen høres på Speiderhuset. Dessverre har frafallet vært stort etter inntaket, men vi har 
stor tro på at dette kan bedres gjennom inntakt av nye. Da vil vi ha en ”stamme” som kjenner litt til rutinene 
og kan ta del i rettledning av nye. Med deres kunnskap i knuter og andre speiderferdigheter vil disse bli en 
hjelpende hånd for å lære nye som ønsker å bli med i flokken. Flokkmøtene ledes av Steinar Brogeland med 
Jan Eivind Skaugen, som i løpet av høsten er innmeldt som leder, som hjelpende hånd og god støtte. 
 
 
Patruljene 
Elg er i dag vår eldste patrulje og har god aktivitet. Tilskudd av nye ansikter i patruljen, og med overvekt av 
jenter, virker det som om patruljen har etablert seg som en god sammensveiset patrulje. Anders Sandaas, 
som nå er leder i speidertroppen, har ansvaret for patruljen. 
 
Måkene skiftet i løpet av vårsemestret navn til Pungrottene. I løpet av sommeren gikk patruljen i ”oppløsning” 
og de siste tre av guttene ble overført som roveraspiranter i roverlaget Gråstein. 
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Ekorn ble dannet høsten 2009 da speidertroppen tok inn nye medlemmer. Patruljen er i etableringsfasen og 
får støtte av Sverre Brubakken fra roverlaget. 
 
 
Roverlag 
Roverlaget Gråstein, som er et samarbeide mellom 1. Helle og Kragerø, har styrket sin posisjon. Sverre 
Brubakken er roverlagsleder for Kragerø, og med god støtte fra Helge Uberg, 1. Helle, har aktiviteten vært 
stor. Med 3 roveraspiranter (etter nedleggelsen av Pungrottene) har laget fått en god tilvekst. 
 
 
Kontakten med forbundskontoret 
Kragerø speidergruppe har en god kontakt med forbundskontoret.  
 
 
Lederløft 2009 
Sverre Brubakken deltok på Lederløft 2009 på Ingelsrud Speidersenter. 
 
 
Ledere… 
Ledersituasjonen i speidergruppa har øket. 
 
Kristian Klausen, Nina Klausen, Tone Brubakken, Sverre Brubakken, Anders Sandaas, Jan Eivind Skaugen  
og Steinar Brogeland sitter i dag som ledere. 
 
I tillegg har speidergruppa flere foreldrekontakter som driver et fremragende arbeide.  
 
 
 
 
Steinar Brogeland 


