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Stor aktivitet har ført til stabilt medlemsantall i Kragerø speidergruppe. Gjennom året har vi sendt ut seks
Nyhetsskriv og noen få pressemeldinger for å vise den store aktiviteten som er gjennomført.
TUR TIL GAUTEFALL
En helg på Gautefallhyttene ga et fantastisk godt samhold og samarbeide over leddene i Kragerø speidergruppe. Med på denne turen var både småspeidere og speidere med innslag av foreldre for de yngste.
Turen var et resultat av FRIFOND-midler som ble bevilget i 2012. Programmessig var det knuter som det
ble trenet i, og hvor alle deltakerne fikk lage en speiderknute i lær for speiderskjerfet sitt.
Mulighetene for å gå på ski, renne i akebakke og ellers andre aktiviteter ute ble det også, men ”grav deg
ned i snøen” ble det også trenet i. For denne aktiviteten var det innkjøpt turspader som var lett å demontere
samtidig som vekt var meget lav for å kunne ta med seg på tur. Mange nyttige ”tips” ble gitt om en skulle ha
behov for å søke ly når en er på tur på vinterføre, eller om en ønsker å sove ute i en snøhule.

KARNEVAL
Karneval på Speiderhuset onsdag 27.02. ble en suksess. Her var alle med, og kreativitet, utfoldelse og et
godt humør gjorde arrangementet til en vellykket dag!

KRETSBANNERKONKURRANSEN 2013
Trening og atter trening på speidermøtene kan ofte fortone seg som kjedelig i lengden, derfor ble det ofte
lagt aktiviteter ute, men også dette som trening. Gaupe-patruljen ble i år påmeldt til å delta på årets kretsbannerkonkurranse som var lagt til Jarseng utenfor Porsgrunn. Her ble det konkurrert i mange ferdigheter,
bl.a. pioneering, førstehjelp, kart og kompass i tillegg til flere teoretiske konkurranser hvor kjennskap til
samfunn og speidermessige emner ble satt på en prøve.
Allerede lørdag kveld ble det kjent at Gaupe hadde sikret seg et god posisjon før neste dags konkurranser,
og når de avanserte og sikret seg 2. plass kan en trygt si at de også overrasket seg selv. Plasseringen ga
også mulighet til å delta i NM i speiding.

SPEIDERAKSJONEN
Det har blitt en tradisjon av speiderne i Kragerø speidergruppe deltar på speideraksjonen. Å kunne hjelpe
barn i andre land viser at dette er et tiltak som er ønskelig. Årets aksjonen ga kr. 2178,- som ble sendt til
Flyktningshjelpen.
Samtidig som speiderne er ute med bøsser er fordrene engasjert med vannbøtte og langkost for å gjøre det
rent inne i Speiderhuset. Det ”sosiale” samværet hvor speidere og foreldre koser seg ute med saft, kaffe og
kaker er blitt et hyggelig innslag som avslutning på speideraksjonen.
17. MAI
Tradisjonen tro hadde Kragerø speidergruppe, som den eneste forening i Kragerø, et eget 17. mai tog med
fremmøte kl. 0645. Etter hvert som toget skred frem i Kragerø’s smale gater ble det flere og flere som
ønsket oss en god dag, og ekteparet som møter oss i morgenkåpe er alltid et hyggelig innslag. Flaggheis
på Gundersholmen og flaggborg i Minneparken er faste innslag hvor speiderne er med.
NM I SPEIDING
Speidere fra Kragerø speidergruppe har deltatt på NM i speiding tidligere slik at lederne hadde tonet ned
forventningene noe. Speiderne gikk løs på oppgavene med godt mot og skåret godt på mange oppgaver,
men det kom også klart frem hva som en bør trene mer på etter hvert som konkurransen skred frem.
Å få komme ut blant speidere fra hele landet var imidlertid en opptur, og mange bekjentskaper ble knyttet.
NM i speiding var i år lagt til Røyken i Buskerud.
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LANDSLEIREN 2013 I STAVANGER
Reisen ble lang. Selv om vi hadde regnet med at de fleste ville sove under bussturen til Stavanger på nattkjøring var nok de fleste i leirmodus allerede. Frokost på Moi Hotell kl. 08:00 før vi tok fatt på siste etappe
før ankomst leirområdet — og da begynte de vanlige problemene.
Logistikk er nøkkelen til en ”smidig og rask bygging av en speiderleir” er fortsatt ikke på planen for vårt vertskap, men vi klarte likevel å få ordnet oss kjøretillatelse inn til leirområdet med buss og vår skaphenger
med rundt 1 tonn utstyr.
Også i år hadde vi sagt ja til å hjelpe utenlandske speidere med leirutstyr og annet nødvendig leirutstyr ved
å integrere disse i vårt eget leiropplegg. Våre speidervenner kom i år fra Polen. (I 2009 gjennomførte vi et
tilsvarende opplegg for speidere fra Finland). Ved ankomst viste det seg at vår leirplass ikke var beregnet til
å ta i mot så mange speidere, og at de speiderne fra Polen, som vi skulle hjelpe, var plassert i en annen
underleir.
Alt kan ordnes, men at vi selv skulle stå for frakting av vårt leirutstyr fra vår leirplass i den ene enden av
leiren til en ny anvist leirplass i motsatt ende var uaktuelt. Etter noe diskusjon foretok leirtransporten en slik
forflyttning, og på denne måten ble vi plassert i underleir Vann under landsleiren i Stavanger 2013.
Leiruken forløp som på en vanlig leir, men hadde noen saker som måtte løses når vårt ønske om ”integrert”
opplegg med de Polske speiderne ikke var tatt hensyn til. Neste landsleir i 2017 er lagt til Bodø.
FRITIDSMESSE I KRAGERØHALLEN
For første gang ønsket Kragerø kommune å arrangere en fritidsmesse for alle foreninger og lag i kommunen. Her kunne foreningene presentere sitt arbeide overfor interesserte.
Kragerø speidergruppe laget sin stand som en leirplass ved å sette opp en lavvo, legge en kano i bakkant
og plassere en bålplass i midten med bjørkestokker som stoler rundt bålet. På en TV-skjerm ble bilder og
presentasjon av speidergruppa kjørt. Vår stand ble bra besøkt, men vi fant også ting som bør forbedres på
neste utstilling.
KANOTUR
Å presentere oss som aktive friluftspersoner under Fritidsmessa kunne vi også fortelle de besøkende at vi 2
timer etter at messa var ferdig ville våre speidere dra på kanotur. Dessverre satte været en stopper for den
opprinnelige planlagt kanoturen, men en liten vri sørget for kanotur for speidertroppens medlemmer.
HØSTSEMESTERET BLE AKTIVT
Til tross for liten rekruttering av nye medlemmer under Fritidsmessa fikk småspeiderne et ”påfyll” som var
nødvendig for driften. Å lære om knuter, førstehjelp, kart og kompass er et program som speiderne synes
er interessant, og når det presenteres i nye variasjoner går småspeiderne på oppgaven med lyst.
Gaupe-patruljen har satt seg som mål at trening gjør de bedre enn 2. plass i kretsbannerkonkurransen.
Med et pågangsmot og iver har patruljen lagt opp til et bra program for semesteret.
En tur for småspeiderne til Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia og for speiderne til Bowling på Down
Town er i ferd med å bli tradisjonell, men vi har erfart at dette er turer som binder småspeidere og speidere
i sammen til et fellesskap i hver sin enhet som vi ønsker. På denne måte håper vi å unngå mobbing og bevarer et vennskap som er godt i Kragerø speidergruppe i dag.
Speideråret 2013 ble avsluttet med grøtfest på Speiderhuset. Et tradisjonelt arrangement for småspeidere,
speidere, ledere og gjester.
LEDERSITUASJONEN
Vi har stabile ledere, og har fått et tillegg idet Line Kristensen aktivt har gått inn i vår ledelse. Med dette er
vi ved årsskiftet 10 ledere.

