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Stor aktivitet 
Aktiviteten i 2010 har vært stor, men en ser også ugjorte programnoteringer som ikke har vært mulig å 
gjennomføre. To som i så måte må nevnes er kanoturen ved starten av høstsemesteret – været gjorde det 
vanskelig for å gjennomføre en tur som speiderne ville ha sett tilbake på med glede, og den andre var et 
lenge etterspurt knivkurs. Knivkurset ble utsatt for å finne passende dager for gjennomføring, men så var det 
dette med å ”koordinere” med instruktør – og dermed ble det utsettelser.  
 
Kanotur satser en på som oppstart av høstsemesteret 2011, og knivkurs forsøkes gjennomført 
vårsemesteret 2011 – med eller uten instruktør. 
 
En har valgt å ikke ta inn nye speidere i 2010. Begrunnelsen ligger vesentlig i et håp om å styrke den 
medlemsmasse vi i dag har, og at den blir et godt grunnlag å bygge opp en stor og sterk speidergruppe av. 
Det virker som om interessen for arbeidet og den aktivitet som tilbys fenger, og med speidernes aktivitet ser 
en nødvendigheten i å holde stor aktivitet. Tidligere ble patruljemøter før turer og arrangementer i helger 
sløyfet, men i 2010 har onsdager vært fast møtedag med tillegg av andre arrangementer. 
 
Speiderleir 
2010 gikk inn i historien hvor det ikke ble gjennomført en sommerleir, men i stedet er det presentert en 
oversikt over speiderleire de kommende 5 år. Presentasjonen er laget som et eget hefte og er lagt ut på våre 
web-sider. 
 
I dette heftet presenteres 

Kretsleir 2011 i Sverige, camp in camp i tilknytning til verdensspeiderleiren  
med nærmere 40.000 speidere 

 Lejr 2012 i Danmark med ca. 35.000 speidere, hvor vår speidergruppe var  
de aller første som viste interesse 

 Landsleir 2013 i Stavanger, hvor en håper på mange speidere fra Kragerø speidergruppe 
 Vennskapsleir 2014 på Værøy i Lofoten i sammen med speidere fra 6. Narvik 
 Kretsleir 2015 som en ikke har noen planer for. 
 
 
2010 i korte trekk: 
13. januar gikk turen til Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia. En fin åpning på et nytt år og semester. En 
hyggelig dyrepasser fikk det travelt når alle ville holde slanger, snoker og alle de andre dyrene som ble vist 
speiderne, men ”dodraugen” fra Bergen mente han ikke egnet seg å løfte på – og så kunne den bite…. 
 
”Skidag med tyggegummiføre” var overskriften på våre websider når det ble arrangert skidag i Sannidal, og 
med +3 grader i lufta gikk det fort nedover i løypene. Oppforbakker gikk nesten like fort bakover for noen, og 
i den forbindelse ble tyggegummi eller ”sugekopper” under skiene lansert. 
 
03. februar var det stor aktivitet i Studsdalen når bygging av snøhule og iglo sto på programmet, to oppgaver 
som alle gjennomførte med lyst og iver, og fredag 12. mars reiste 8 forventningsfulle speidere og 2 ledere til 
speiderhytta på Hovstølen for å bygge iglo og overnatte i denne. 
 
Med 22 speidere og ledere som boltret seg i bassenget i 2 timer bør en kunne si at årets Beach Party var 
svært så vellykket lørdag 20. mars. 
 
Onsdag 21. april deltok speiderne på årets Speideraksjon mens foreldrene brettet opp armene og vasket 
hele Speiderhuset innvendig. Kr. 3.567,- ble resultatet av vår deltakelse i Speideraksjonen til Øst-Timor. 
 
Alt lå til rette for at det skulle bli en kjempefin dag når vi besøkte Abraham Sørdalen i Kjølebrønn onsdag 05. 
mai, og det var utrolig mye som han gjerne ville vise de fremmøtte speider og foreldre. Ikke nok med at 
speiderne fikk en innføring i hvordan en får strøm, men lærdommen ble utvidet da Abraham vist hvordan en 
fikk skåret til en firkantet stokk på gårdens egen sag. 
 
”Vi tar Biørnsborgparken tilbake” forsøkte vi å lansere 17. mai. For ca. 30 år siden stilte rundt 150 speidere 
fra sentrum opp under flaggparaden og heising av flagget. Med foreldrenes oppmøte hjalp det litt, men vi er 
nå likevel den eneste forening i Kragerø som har vårt eget 17. mai-tog.  
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Det siste speidermøtet før sommeren tok vi for oss pionerarbeider før en fikk servert kakao og en hyggelig 
prat. 
 
07. juli avla Speidersjefen, Lars Atle Andersen, et kort besøk på Speiderhuset på vei til sjøspeidernes 
landsleir sør for Strømstad. 
 
18. august startet speiderarbeidet opp etter sommerferien med foreldremøte på Speiderhuset. Programmet 
for høstsemestret skulle settes i sammen, og planen for sommerleire de kommende 5 år ble lansert for 
foreldrene som ga sin støtte til opplegget. 
 
På første speidermøtet 25. august ble fokus satt på kart og kompass. For å få en bedre trening i bruk av kart 
og kompass har speidergruppa anskaffet 10 nye kompass, og med orienteringskart over Studsdalen var 
møtet lærerikt. 
 
Onsdag 01. september gikk turen til Hulfjell Gård, og med ridning, klatrevegg og alle dyrene var aktiviteten 
stor. Vi må selvsagt nevne ”hoppeslottet” som ble svært så populært, men servering av pølser ble nok det 
gjeveste. 
 
Å arrangere to opplevelsesturer med kort mellomrom ble godt mottatt, og lørdag 11. september gikk turen til 
Himalaya-parken i Skien. Klatre i trær, balansere på ”stram line” i trærne og i det hele tatt utfolde seg ble en 
stor opplevelse, eller som den SMS vi mottok ”Himalaya parken var en kjempe suksess”, og kort etter 
kommer ny melding ”Det må vi gjøre igjen”. Etter stor aktivitet med klatring ventet pizza og brus på Sjøloftet i 
Brevik. 
 
24. og 25. september var helgen som skulle tilbringes i kano, men…… i innbydelsen kunne en lese 
”foreløpig ser været bra ut”, men det var da. Etter en kort samtale lederne seg i mellom ble det sendt ut 
melding til speiderne – turen er utsatt til senere. 
 
Turen til Tjuvhelleren går gjerne under navnet ”årets GPS-tur”. Etter at vi kjøpe GPS i 2009 er det denne 
turen hvor en benytter GPS for å finne frem til den store helleren, og onsdag 20. oktober var dagen for årets 
tur hvor 22 speidere og foreldre hadde en fin tur i mørket. 
 
Arbeide med makrame på speidermøter ble svært så givende. Med båtfender på bordet og Anders som 
instruktør ble det laget miniutgaver – nøkkelringer – på de siste møtene av oktober. 
 
Og onsdag 17. november gikk møtet til værs. Aktive speidermøter er gode møter og med innkjøpte deler ble 
det bygget mange fine drager denne kvelden, og på jordet utenfor Speiderhuset ble det mye løping, stramme 
liner og selvlagede drager som seilte i mørket. 
 
Fredag 26. november ble Operasjon ”Adventsnatt” gjennomført i bitende kulde, og med 1. Sannidal som 
vertskap ble turen til speiderhytta på Hovsølen en fin tur i mørket med innlagte oppgaver, som for eksempel 
bowling hvor oppstilte gulrøtter var kjegler og kålerabi var bowlingkule. På speiderhytta var et stort bål hvor 
en kunne steke pølser, og hvor det ble servert popcorn tilberedt i kjelen over bålet. 
 
Når oppgaven er å frakte en høne, hønsefor og rev over en elv – og i tillegg lage en ”bærestol” for å frakte et 
patruljemedlem – da kan det bli litt vanskelig å holde rekkefølgen. Var det reven som slo til….eller var det 
høna som spiste opp foret…..eller var det…. 
 
Å arrangere en grøtfest som avslutning på semestret klarer vi fi nt. Alle iført nisseluer, 12 liter grøt laget av 
Tone, og mange munner å mette og med et tent juletre i speiderlokalet ble en fin avslutningskveld for 
semestret. Alle trodde nok det ville bli servert søtsaker på et møte som dette, men ingen protesterte når 
klementinene kom på bordet. Dette må kunne sies å være godt grunnlag for fremtidige tradisjoner i vår 
speidergruppe. 
 
 
Foreldrene 
Vi er svært så takknemlige for den støtte og iver foreldrene viser vår speidergruppe. Vårt arbeide føles å gå 
lettere når foreldrene stiller opp, og det må sies – foreldrene er en del av speidergruppa. 
 
 
Web-sider 
Våre web-sider har stor aktivitet, og ved å sette inn stadig nye artikler og bilder viser statestikken for sidene 
høye besøkstall. Vi har registrert større aktivitet i helgene og de første dagene i uka, men dette skyldes nok 
at det er disse dager nye artikler legges ut. 
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Vi har inngått sponsoravtaler for våre web-sider som innebærer at kostnadene blir redusert. 
 
 
Grasrotandelen – Norsk Tipping 
Det er registrert en nedgang i Grasrotandelen i 2010. Dette kan skyldes ”finanskrisa”, men også at folks 
”spilleadferd” endres. Regnskapet for 2010 kan være litt missvisene idet beløpene registreres ved føring i 
regnskapet, som igjen medfører at tallene er fra siste perioden 01.10.2009 til og med 01.10.2010. 
 
 
Bingo på Kalstad 
Tecnobingo Kragerø AS må kunne sies å ha gitt oss ”hakeslepp”. Forventningene var ikke store, men 
kjærkommen inntekt for vårt arbeide håpet vi på. Med 7 foreninger på listen, hvor hver hadde en ”portefølje” 
på kr. 700.000,- som det kunne spilles for, fikk vi i juli 2010 melding om at det måtte utvides med flere 
foreninger for å kunne holde aktiviteten opp resten av året. Når vi går inn i 2011 er det 10 foreninger på listen 
samtidig som vi er kjent med bingospill for andre foreninger i sentrum. Med bingoinntekter på kr. 151.810,- i 
2010 (også her et etterslep på ca. kr. 30.000,- fra 2009) budsjetteres bingoinntekter med kr. 100.000,- i 
2011. 
 
 
Patruljene  
Selv om det til tider kan virke som alle går i samme patrulje er patruljen Elg oppgående.  
 
De aller fleste aktiviteter i dag er lagt opp for alle speiderne i speidergruppa.  
 
 
Roverlag 
Roverlaget Gråstein, som er et samarbeide mellom 1. Helle og Kragerø, er for øyeblikket ”hvilende”.  
 
 
Kontakten med forbundskontoret 
Kragerø speidergruppe har en god kontakt med forbundskontoret.  
 
 
Ledere… 
Ledersituasjonen i speidergruppa er bra. 
 
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 
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