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Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen hadde i 2010 11 ledere, fordelt på 4 i flokken og 4 i troppen og tre uten spesiell 

enhetstilknytning. Med den store tilstrømmingen av barn til flokken har det til tider vært for lite med 

ledere. Som en konsekvens av dette sløyfet vi tilbudet til 2. klassinger, men konsentrerte arbeidet i 

flokken om 3. og 4. klassinger.  

Vi har hatt med ledere på lederkurs i korps-regi.  

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 3 møter i 2010. Gruppeleder har vært 
Einar Ramsli. På gruppetinget 11. november ble Einar Ramsli (gruppeleder), Ingar Nordang (kasserer) 
gjenvalgt for to år.  Gruppestyret har bestått av Einar Ramsli (gruppeleder), Ingar Nordang (kasserer), 
Merete Hammer (troppsleder) og Jan Gunnar Hammer (flokkleder). 

MEDLEMMER 

59 medlemmer betalte kontingent i 2009. Av dette var 48 medlemmer under 18 år. Antall aktive 
medlemmer varierte i løpet av året etter hvert som barn har begynte og sluttet. Det er naturlig med et 
visst frafall i løpet av året. Ved årsskiftet er det 56 aktive medlemmer. I 2010 ble 15 nye barn opptatt som 
speidere. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Jan-Gunnar Hammer 

Flokkassistent: Inger Kirsten Ramsli,  Trine Helgen,  

Flokken har ved årsskiftet 24 aktive barn. Antall barn på møtene har variert , med en lite nedgang på 
høstsemesteret dette har sammenheng med avvikling av 2. klassingene. Ledersituasjonen har vert stabil. 
Vi er avhengig å være 3 ledere på hvert møte for å få tilstrekkelig ro. Vi ser på alternativer for å få foreldre 
til å hjelpe oss på enkelte møter 

TROPP 

Troppsleder: Merete Hammer  

Troppsassistent:, Bente Oterholt, Randi Fjose Johansen, Einar Ramsli,  

Troppen har ved årsskiftet 21 aktive medlemmer (eskl ledere). Troppen har tre patruljer. 

Utstyr og lokaler 

Gruppen har sin innebase på Betel. Lokalene er ikke helt tilpasset gruppens behov og vi håper at dette vil 
bli bedret i forbindelse med de planlagte byggearbeidene. 

Den viktigste arenaen for speiderarbeidet er imidlertid naturen. Bjarne Watland Pedersen har velvillig 
stillet et område på sin eiendom til rådighet for en lavvoleir. Arbeidet med å lage en permanent gapahuk 
på samme plass er nesten ferdig. Til dette arbeidet har vi hatt hjelp fra foreldrene. Lavvoene ble revet ned 
da reisverket holdt på å falle ned. 
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Gruppen har mye utstyr. I år fornyet vi kanoparken og byttet ut kanohengeren. Nytt spisetelt er også 

anskaffet. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN(E) 

Småspeiderne har hatt stor aktivitet gjennom hele året. I løpet av vår semesteret var vi gjennom 
programmerket friluftsliv, høstsemesteret var vi gjennom programmerket Samfunnskunnskap. I tillegg til 
programmerkene har vi hvert gjennom flere fordypningsmerker. I tillegg til tradisjonelle spEIDERAKTIVITETER 

HAR VI BESØKT Rådhuset,  Siljan skisenter, politiet og Gulsethallen (Svømming).   

I slutten av mai var vi på telttur til Luksefjell med en overnatting. Det var et 20 talls småspeidere som var 
med på konkurranser og leker og vi hadde en fin kveld. Det var litt kaldt om natten. 

I høst var vil på overnattingstur inne til Luksefjell sammen med storspeiderne fra Gjerpen og Siljan. 

Før høstsemesteret ble vi enige om ikke å tilby småspeiding til 2. klassingene. Dette får å redusere antallet 
i takt med at vi var færre ledere. Vi så også at vi slet med å kunne tilby et program som ga småspeiderne 
en progresjon gjennom 3 år. Vi valgte også å ha inne møtene 1 time og utemøtene 1,5 timer.  

 

AKTIVITETER I TROPPEN 

Troppen har hatt stor aktivitet gjennom året.  Skogsområdet i Fjelldalen hos Bjarne W. Pedersen er mye 

benyttet, foruten andre plasser i nærområdet, være seg klatreanlegg og svømmebasseng. .  Vi har 

gjennomført programmerkene samfunnsengasjement (vår) og vennskap (høst). I tillegg til 

programmerkene har speiderne tatt flere fordypningsmerker. Vi har stor glede av å samarbeide med 

speidergruppa i Siljan. Det går på møtebesøk og felles arrangement og turer. Sammen med vår engelske 

vennskapsgruppe markerte vi Tenkedagen i Siljan i vår. Vi hadde også, tradisjonen tro, Jota/ Joti i Siljan i 

høst. Dette er et arrangement der vi får kontakt med speidere over hele verden på radio eller internett. 

Overnattingstur i gapahuk på Svanstul i forbindelse med Skisøndagen i mars, med en gjeng barske 

speidere, er blant det som huskes fra året. I høst hadde vi felles tropps-/ gruppetur til Luksefjell med 

flokken og speiderne fra Siljan. En fin gudstjeneste i kirken og påfølgende kirkekaffe for menigheten 

avsluttet det hele. Også denne helgen trosset enkelte speidere kulde og hvitrima sovepose og overnattet 

ute. Poengpremiering for uteliggerdøgn gjør nok sitt. 

Sommerens leir gikk av stabelen i Luksefjell med besøk av våre tyske og engelske speidervenner.  Som 

leirer flest inneholdt den foruten speideraktiviteter, også mye regn. Mange vil nok lenge huske 

kanohaiken som måtte avkortes pga vel mye fuktighet og hvite bølgetopper på Sakseren. 

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Gruppen arrangerte en skitur på Svanstul i mars. 

Gruppa markert seg i borgertoget på 17. mai. 

Også i år hadde gruppen en felles avslutning for sommeren. Gruppen hadde også en felles juleavslutning, 
der foreldrene var invitert. Her ble aktivitetene i flokken og troppen presentert med bilder. Det var en 
stilfull opptagelse og en fin overgangs-sermoni. 
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ARRANGEMENT UTAD 

Gruppa var med på speideraksjonen og gikk med bøsser i området rundt Limi. Pengene (4.308) gikk til 

barn i Øst-Timor.  

ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Flokken var med på karneval i kretsens regi. 

Flokken var også i år med på kretsens småspeiderkonkurranse – kampen om Shera Kans skinn, med en 
hederlig 3. plass som resultat.  

ARRANGEMENT I KORPS REGI  

2 ledere var med på korpsting, som i år ble holdt i Siljan 

2 ledere og seks speidere på Kombikurs på Hovden i september. Speiderne var representert på alle de fire 
kursnivåene. Kursene gir speiderne opplæring og kunnskap om rollen som patruljeførere og senere ledere 
i speideren. Einar var med på å arrangere kurs i gruppeledelse 

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  

Troppa deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. 

 

 

 

Regnskap 2010

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Flagging 17 385,00              15 000,00     

Offentlig støtte 40 373,00              20 000,00     

Privat støtte 22 257,25              5 000,00       

Kontingent 8 867,50                4 000,00       

Utleie 2 800,00                1 000,00       

Kalender salg 7 100,00                -                       6 500,00       2 800,00           

Videresalg speiderartikler 1 390,00                3 319,00             5 000,00       5 000,00           

Andre arrangement 8 395,00                18 064,36           2 000,00       8 000,00           

Sommerleir tropp 47 900,00              48 215,70           30 000,00     32 000,00        

Overføring fra foreldrekassen 35 000,00     -                     

Forbruksmateriell 10 527,65           15 000,00        

Utstyrsanskaffelse 67 679,40           70 000,00        

Kursutgifter 11 286,00           5 000,00           

Speideraksjonen 4 308,00                4 308,00             5 000,00       5 000,00           

Lederomsorg 3 405,10             

Andre utgifter 6 619,90             1 000,00           

Renter 532,00                    1 300,00       -                     

Total 161 307,75            173 425,11         129 800,00   143 800,00      

Underskudd -12 117,36            -14 000,00   

Mottatte faktura ikke bet -6 385,00           

Reelt underskudd -18 502,36         

Regnskap Budsjett


