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Gruppen 

LEDERSITUASJONEN 

Speidergruppen hadde våren 2011 9 ledere, fordelt på 3 i flokken og 4 i troppen og to uten spesiell 

enhetstilknytning. Da to av våre ledere ga beskjed om at de ga seg til høsten ble det satt i gang tiltak for å 

rekruttere nye ledere. Dette resulterte at tre foreldre stilte seg til rådighet, slik at vi i høst har hatt 3 

ledere i flokken og 5 ledere i troppen. Det er fremdeles en utilfredsstillende lederdekning i flokken. 

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

GRUPPESTYRE OG GRUPPETING 

Gruppetinget som er gruppens øverste formelle organ har avholdt 4 møter i 2011. 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 vår) og Jan Gunnar Hammer (flokkleder vår). Vi har ikke hatt tropp- og 
flokkledere i høst, men lederne i enheten har tatt ett kollektivt ansvar 

MEDLEMMER 

59 medlemmer betalte kontingent i 2010. Av dette var 49 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 47 aktive medlemmer. I 2010 ble 4 nye barn opptatt som 
speidere. Årsaken til fallet i aktive medlemmer  ved årsskiftet er den labre rekrutteringen av 3. klassinger i 
høst. Årsaken kan være at vi stilte krav om bidrag fra foreldrene i det informasjonsskrivet vi sende ut ved 
skolestart. 

Enheter 

FLOKK  

Flokkleder: Jan-Gunnar Hammer (vår) 

Flokkassistent: Inger Kirsten Ramsli,  Trine Helgen, Felix Heckel (høst) 

Flokken har ved årsskiftet 15 aktive barn.  

TROPP 

Troppsleder: Merete Hammer (vår) 

Troppsassistent:, Bente Oterholt, Randi Fjose Johansen, Einar Ramsli, Anne Grete Doksrød (høst), Geir 
Åsmund Gløsmyr (høst) 

Troppen har ved årsskiftet 20 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. Vi har pusset opp en av veggene i spisesalen og 
satt litt speiderpreg på den. Dette benyttes i forbindelse med møtene. 

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 
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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. 

Gruppen har mye utstyr. I år fornyet vi to telt, samt at vi anskaffet øvelseshjelpemidler til 

førstehjelpstreningen. 

Aktiviteter 

AKTIVITETER I FLOKKEN 

Småspeiderne har hatt stor aktivitet gjennom hele året. I løpet av vår semesteret var vi gjennom 
programmerket livskvalitet, høstsemesteret var vi gjennom programmerket vennskap og friluftsliv. ¤. 
Klassingene klarte vær beredt merket. I tillegg til programmerkene har vi hvert gjennom flere 
fordypningsmerker. I tillegg til tradisjonelle speideraktiviteter har vi besøkt 

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

I høst var vil på overnattingstur inne til Luksefjell sammen med storspeiderne. 

 

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 

gjennomførte programmerket livskvalitet på våren, men vi på høsten konsentrerte oss om vær beredt 

merket. I tillegg til programmerkene har speiderne tatt flere fordypningsmerker. Et høydepunkt var det 

også at Hannah Minnesjord ble tildelt speidersjefens topputmerkelse for stifinnere.  

Vi har stor glede av å samarbeide med speidergruppa i Siljan. Det går på møtebesøk og felles arrangement 

og turer. 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. 

Kanoene er blitt flittig brukt med to kanoturer med overnatting, i på våren og en på høsten. I høst hadde 

vi også en felles tropps-/ gruppetur til Luksefjell med flokken.  

Sommerens leir gikk av stabelen på Langedrag. Her deltok vi i aktiviteter på stedet, samtidig som vi hadde 

egne speideraktiviteter. Leirbål er en av disse og det ble laget en egen leirsang.  

Arrangementer 

FELLESARRANGEMENT I GRUPPEREGI 

Gruppen arrangerte en skitur på Svanstul i mars. Her var også Barnas Ark invitert 

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 Venstøp. Pengene (4.308) gikk til 

barn i Liberia.  

ARRANGEMENT I KRETSENS REGI 

Vi deltok på et felles jubileumsarrangement i anledning 100 år med speiding i Norge 

ARRANGEMENT I KORPS REGI  

3 ledere og fem 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.  

ARRANGEMENT I FORBUNDS REGI  

Troppa deltok på JOTI sammen med Siljanspeiderne. 

 

 

 


