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Tre uker på Kvamsøy
gav nytt løetak!
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HER FINNER DU VÅRE SPEIDERGRUPPER:

Bergen kommune
1. Fjøsanger
Storetveit sykehjem
Ragnar Pettersen
Tlf: 952 72 424
www.fjosanger.no
1. Godvik
Godvik skole
Ingvild Sunde
Tlf: 924 49 142
1. Laksevåg
Damsgårdslunden 15
Ole Henrik Dyrkolbotn
Tlf: 480 94 671
1. Lone
Londalsskogen
Anita Reiersen
Tlf: 975 19 636
www.lonespeidergruppe.org

1. Skjold
Harald Skjolds veg
Bjørn- Arne Øvrebø
Tlf: 958 33 447
www.skjoldspeider.org
1. Storåsen
Paviljongen, Ulsetskogen 4
Anne Karin Fonn
Tlf: 980 35 357
www.1.storasen.speidergrup
pe.org
1. Øvsttun
Birkeland menighetshus
Cecilie O. Hanseth
Tlf: 944 95 584
www.ovsttun.org

16. Bergen
Slettebakken kirke
Johannes Moldung
Tlf: 95726688
www.16bergen.no
18. Bergen
Store Starefossen gård
Alf Johan Knag
Tlf: 419 16 709
www.18bergen.org
23. Bergen
Christiegården dagsenter
Hogne S. Nordvik
Tlf: 900 25 970
www.23.bergen.no
3. Laksevåg sjø
Naustet, Kjerreidviken
Grethe Bauge
Tlf: 934 09 259
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4. Bergen-Sandviken
Sandviksv. 41
Ulf Larsen
Tlf: 959 07 380
www.4bergen.no
Arna MSK
Hølbekken 1, Arnatveit
Jarle Lysebo
Tlf: 958 73 344
arna-misjonsmenighet.no
Bergen 1 FA
Frelsesarmeen Bergen
sentrum
Einar Haugland Lie
Tlf:
lieeinar@hotmail.com
Bergen MS
Metodistkirken i
Fyllingsdalen
Frank Botnevik
Tlf: 936 70 762
www.bergenms.no
Bønes
Bønes kirke
Tor- Atle Jensen
Tlf: 934 07 205
www.bonesspeiderne.no
Fanafjell speidergruppe
Kirkevoll skole
Petter Berge
Tlf: 418 50 044
Sandsli
Aurdalslia skole
Eivind Skjæveland
Tlf: 909 17 179
www.sandslispeiderne.no
Solheimsviken FA
Sambrukshuset
Erling Trana
Tlf: 473 76 012
Søreide
Frøydis Zakariassen
Tlf: 970 81 060

Ulriken
Landås kirke
Åse Åtland
Tlf: 901 47 510
www.ulriken.org

Omegnskommunene
1. Voss
Voss
Håvard Matre
Tlf: 988 98 070
1. Øystese sjø
Øystese
Kjell Aalvik
Tlf: 946 26 242
kjaalvik@online.no
Askøy MSK
Misjonskirken Askøy
Josefine Tellevik
Tlf: 452 92 915
Ekerhovd FA
Ekerhovd
Arvid Nese
Tlf: 938 42 579
www.ekerhovdfa.com
Glesnes
Glesnes
Hildegunn Sørheim
Tlf: 913 42 318
Hausspeidarane
Haus
Thor Alan Bell
908 71 303
Hetlevikspeiderne
Hetlevik
Monica Johansen
Tlf. 416 18 646
Kleppe NLM
Askøy
Erik Waaler
Tlf: 411 06 532

Kolltveit BK
Fjell festning
Gunvor Bråthun Moe
Tlf: 920 80 056
Lindås
Tinghuset Lindås
Vetlemøy Wergeland
Tlf: 958 52 630
Norheimsund
Norheimsund
Synnøve Ones Rosales
Tlf: 901 41 080
angelysynnove@yahoo.no
Samnanger
Samnanger
Håvard A Lia
Tlf: 970 81 328
Øygarden
Toftøy
Magdalena Rong
Tlf: 942 64 776

Paraply-grupper
Speidernes Beredskap
Vest
Møtelokaler:
Speidersenteret i Marken
Erling Norås
Tlf: 410 82 859
Øyvokterne
Møtelokaler: Kvamsøy /
Speidersenteret i Marken
Gunnar H. skjæveland
Tlf: 911 74 821
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Det gleder oss å meddele at vi i år
har fått en ny speidergruppe i Hetlevik på
Askøy. Kretskontoret har bidratt med
veiledning og praktisk gjennomføring i
oppstartsfasen. I tillegg så jobber
Kretskontoret nå sammen med Lindås for
å få startet opp speiderarbeidet på nytt.
Det er mange år siden sist det var
aktivitet her, og det er positivt at noen har
tatt initiativ til å starte opp igjen
speidergruppen.

I år brøt vi tradisjonen med å
arrangere VM i speiding i Kollevågen på
Askøy og flyttet arrangementet til Herdla.
Det var et vellykket arrangement med
bedre oppslutning enn tidligere. Herdla er
et egnet sted å lage familieløype som
KULtur, noe vi håper å få til neste år.

Annen aktivitet i regi av kretsen vi
kan nevne er at vi har arrangert
Friluftskolen og Friluftsleiren, Speider-
LAN, Bymanøver og Senk skuldrene for
ledere. ELFUL avsluttet sitt 8. og startet
sitt 9. kurs. Peffkursene har vært svært
godt besøkt i år, og årets siste kurs hadde
opp mot 50 deltakere.

Øyvokterne har i år lagt ned et
ikke ubetydelig antall dugnadstimer på
Kvamsøy. I tillegg til tre helgesamlinger
brukte de tre uker av sommerferien på å
bytte tak på løen. Dette omfattende
arbeidet var mulig takket være at
kommunen stilte med materialene, mens
Øyvokterne stilte med planlegging og
arbeidskraft til gjennomføring. Kretsen er

heldig som har en så engasjert gjeng med
høy dugnadsånd tilknyttet Kvamsøy.

Ventilasjonsanlegget sa, som vi
har nevnt tidligere, takk for seg i 2017
etter lang og tro tjeneste. Nytt anlegg er
nå installert og Speidersenteret er
kommet tilbake i normal drift, blant annet
takket være god hjelp av Husstyret.

Det har også i år forekommet
uheldige, uforutsette hendelser for
kretsen. I vår fikk vi den triste beskjeden
om at det hadde vært brann på kretsens
lager, og mye av utstyret vårt var blitt
skadet. Denne tragedien rammet også de
som leier lagerplass av kretsen, Rovernes
beredskapsgruppe Bergen (RBG) og
Bjørgvin krets. Dette medførte mye
arbeid i forhold til å tømme lageret,
sortere brukbart og ikke brukbart utstyr,
og lage oversikt over tapte eiendeler.
Daglig leder og RBG gjorde en betydelig
innsats i forbindelse med dette. Vi har
heldigvis blitt godt ivaretatt av både
utleier og forsikringsselskap. Det tok litt
tid før lageret kunne tas i bruk igjen, men
nå er alt tilbake på plass.

Speidernes julemarked har også i
2018 vært en suksess. Vi i kretsstyret
gleder oss over en vellykket
gjennomføring, og er svært imponert over
det arbeidet som legges ned i
forberedelse og gjennomføring hvert år.
Den innsatsen som gjøres i forbindelse
med julemarkedet på vegne av kretsen og
speiderarbeidet i Hordaland er

Kretsstyrets beretning
for 2018
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uvurderlig!

Vi i kretsstyret vil benytte anledningen til å takke for all frivillig innsats og
bidrag til god speiding i Hordaland. Kretsstyret vil også takke alle rovere, ledere og
ansatte for den innsats de gjør for kretsen.

Hege Ch. Olsen
Kretsleder

Anita Reiersen
Visekretsleder

Kay-André BrudvikHaugen
Styremedlem

Kristine Mæland
Styremedlem

Peter Frønsdal
Styremedlem

Jarle Vik
Styremedlem

Evaluering av
langtidsplanen

Evaluering vekst
Rovernes Beredskapsgruppe Bergen avholdt gruppeting i februar 2018 og nytt styre ble
valgt, med noe tilrettelegging fra daglig leder. Rovernes Beredskapsgruppe Bergen byttet i
2018 navn til Speidernes beredskapsgruppe Vest (SBV), og er nå å regne som et nettverk
ikke en speidergruppe. Kretsstyret har som intensjon at SBV skal benyttes av kretsen ved
relevante arrangement for å bidra til aktivitet, og SBV ble derfor forespurt om å ha ansvar
for førstehjelp på VM i speiding.

Det ble gjort en fordeling av gruppekontakter mellom kretsstyrets medlemmer på styremøtet
25. april 2018, og mange grupper er allerede blitt kontaktet. Tilbakemelding fra noen av
gruppene som er blitt kontaktet er at ikke alle føler behovet for dette, men kretsstyret
ønsker å fortsette å arbeide med å få en god dialog med gruppelederne.

Nyetablerte speidergrupper:
• Samnanger startet opp drift høsten 2017, men ble formelt godkjent som gruppe i

februar 2018. Det ble i 2016 arrangert to oppstartsarrangement i Samnanger.
• Hetlevik speidergruppe ble formelt godkjent som gruppe i august 2018.
• Lindås speidergruppe, tidligere 1. Lindås speidergruppe, startet opp drift i januar

2019. Det ble arrangert oppstartsarrangement i Lindås høsten 2018, og kretskontoret
har bidratt med veiledning og praktisk gjennomføring i oppstartsfasen.
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Det har blitt et opphold i kretsens prosjektlederstilling for vekst etter at Louise sluttet i
stillingen i august 2017. Kretsstyret har lyst ut stillingen i løpet av 2018, men det har ikke
lykkes styret å finne kvalifiserte søkere til stillingen.

Kretsstyret hadde som intensjon å sende inntil fem ledere på ledertrenerkurset i fjor, for å
utvide ledertrenerpatruljen vår og øke kapasiteten til å holde kurs. Dette kurset ble dessverre
avlyst av forbundet.

Kretsstyret mener at den felles kretsleiren med Sogn og Fjordane krets og Ryvarden
krets i 2019 er en god begynnelse på et samarbeid mot en krets som følger de nye
fylkesgrensene.

Antall medlemmer i kretsen:
2014 2015 2016 2017 2018
1799 1699 1651 1680 1670

Evaluering Kvamsøy
Oppgraderinger og dugnad på Kvamsøy:

• Byttet tak på løen
• Maling av hus og løe
• Strandrydding
• Vedhogst
• Installasjon av oppvaskmaskin
• Årlig nedvask

Kvam Herad, som iht. avtalen har ansvar for utvendig vedlikehold av eiendommen, anskaffet
materialene til bytte av tak på løen sommeren 2018. Kommunen har også skaffet til veie en
del nye vinduer til huset, og planen er å begynne på dette arbeidet i løpet av 2019.

Det ble i høst søkt om midler til Kvamsøy fra Gjensidigestiftelsen. Vi fikk innvilget kr 150 000
som er øremerket oppgradering av naustet og rydding i strandsonen. Disse midlene må
benyttes i løpet av 2019 og dette er derfor et prioritert prosjekt dette året. Dette prosjektet er
blant annet tatt tak i av kretsen på bakgrunn av at lokale ildsjeler har tatt initiativ og kontakt i
forhold til å rydde i strandsonen på Kvamsøy og særlig rundt kaiområdet.

Kretsen har lagt egnede arrangementer som Friluftsleiren til øyen. Øyvokterne hadde tre
helgesamlinger og en lengre samling på sommeren i 2018. Ut over dette var det 452
overnattingsdøgn i 2018.

Evaluering lederkvalitet
Det ble ikke gjennomført Ledertrenerkurs i 2018, og dermed fikk ikke kretsen sendt noen
deltakere.

ELFUL har blitt gjennomført årlig siden 2011, med varierende deltagerantall fra 6-20
personer. Kretsstyret har i samarbeid med ledertrenerpatruljen innført strammere rammer for
ELFUL-deltakelse, ved blant annet å øke nedre aldersgrense til 17 år.
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Kretsstyret har i samarbeid med
ledertrenerpatruljen innført en fast syklus for
gjennomføring av Grunntreningen til Norges
speiderforbund. Dette betyr faste helger for
gjennomføring av de tre kurs trinnene. Det er
lagt ut informasjon om når de ulike kursene
avholdes på kretsens nettsider under
«Nyttig».

Det ble avholdt Trinn 3 i april i forbindelse
med ELFUL. Selv om det var åpent for alle
kretsens ledere å delta, var det kun ELFUL
tilstede på kurset.

Det var satt opp Trinn 1 på terminlisten, men
det var dessverre for få påmeldte til å
gjennomfør kurset.

Kretsstyret arbeider med å opprette et
lederombud, tilsvarende kretsens speider- og
roverombud. Formålet med dette er å tilby
speiderledere i kretsen et tilbud utover
gruppenes tradisjonelle aktiviteter og legge til
rette for utvidelse av ledernes kontaktnett.
Det vil være naturlig at dette ombudet får
ansvar for blant annet enhetsleder samlinger
og Senk skuldrene kveld.

Av ledersamlinger har det i 2018 blitt avholdt:
• Senk skuldrene kveld

• Gruppestyresamling

Evaluering patruljesystemet
Dette har vi ikke gjort noe med i 2018. Mye
av dette har tidligere blitt gjennomført av
prosjektlederstillingen for vekst, som har vært
vakant siden august 2017.

Evaluering samfunnsansvar
Etter vår vurdering legger kretsen godt til
rette for at samtlige grupper skal kunne ta del
i NSFs og kretsens samfunnsnyttige
aktiviteter. Det tildeles f.eks. poeng i
Kretsbannerkonkurransen til grupper som

gjennomfører Speideraksjonen,
strandrydding og arrangerer et åpent
arrangement i nærmiljøet.

Friluftsleiren ble arrangert over to uker på
Kvamsøy. Her får rovere og ledere mulighet
til å bidra som aktivitetsledere.

Friluftsskolen ble arrangert en uke på
Landåsfjellet. Her får også rovere og ledere
mulighet til å bidra som aktivitetsledere.

KULtur er et samarbeidsprosjekt mellom
Hordaland krins, Bjørgvin krets, St.
Georgsgildene og stiftelsen Robinhood huset,
som ble gjennomført for første gang i 2017 i
sammenheng med den tradisjonelle
Bymanøveren. Dette er et
familiearrangement med postløype i ekte
speiderstil, som inneholder både kultur og
friluftsliv. Arrangementet ble gjennomført
parallelt med Bymanøveren også i 2018. Det
er et ønske fra kretsstyrets side å innføre
KULtur som en del av postløypene på VM i
speiding, for å ha et tilbud til familier.
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Medlemsstatistikk for 2017
2018 Viser en liten nedgang i
antall medlemmer.
Vi fikk to nye speidergrupper i
2018. Samnanger speidergruppe
er så vidt igang, mens på Askøy
gikk hele Hetlevik BARK (Barnas
Røde Kors) over til å bli
Hetlevikspeiderne med foreløpig
23 innmeldte medlemmer.
Dessverre takket tre
speidergrupper av i fjor. Austevoll
sjø og Lilandspeiderne er
forholdsvis unge grupper, men
erverdige Os/ Kolskogen la også
ned sin aktivitet
Kontoret har bistått Øygarden
speiderguppe med administrativ
organisering i forbindelse med at
de har fått nye ledere. På Lindås
har vi på slutten av året jobbet
med å få opp speiderarbeidet
igjen, og daglig leder har hatt
møter med interessenter på
Lindås. Kick off ble organisert i
høst med 25 barn. Nystart blir på
nyåret.
Vi har 3 grupper med mer enn 100
medlemmer, med Ulriken som den
klart største speidergruppen med
184 medlemmer. I tillegg er det
hele 11 grupper med mellom 50 og
100 medlemmer.

Grupper 2018 2017
Ulriken 184 198
Bønes 116 118
4. Bergen-Sandviken 112 109
Arna MSK 83 86
1. Godvik sjø 95 82
1. Øvsttun 86 79
Kolltveit BK 61 78
Sandsli 79 65
1. Fjøsanger 51 60
Øygarden 46 57
1. Skjold 58 56
1. Lone 50 52
Bergen MS 53 52
Fanafjell 43 51
1. Storåsen 47 49
18. Bergen 37 49
Ekerhovd FA 37 44
1. Voss 37 43
Hetlevikspeiderene 23
Hausspeidarane 28 41
Solheimsviken FA 28 36
Samnanger 4
Søreide 44 32
1. Norheimsund 23 23
16. Bergen 14 22
1. Laksevåg 17 21
3. Laksevåg sjø 26 21
Speidernes beredskap Bergen 18 21
Os Kolskogen 4 20
1. Øystese 26 19
23. Bergen 40 19
Kleppe NLM 25 18
Direkte medlemmer 18 17
Askøy MSK 18 16
Lilandspeiderne - 14
Bergen 1 FA 10 9
Glesnes 3 3
Lindås 0
Øyvokterne 29

1673 1680
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Trender
Medlemsmassen har stabilisert seg litt rundt ca 1700 medlemmer de siste årene. Vi
ser i år at vi har endel grupper med ca 10 færre medlemmer.
Når vi ser på aldersfordelingen har vi klart flest i stifinneralder (10-12 år) før det avtar.
Det er gledelig å se at vandrere stort sett går over i roveralder. Vi tror at det gode
roverarbeidet sammen med ELFUL er årsaken til dette. Etter roveralder etablerer folk
seg med familie og jobb, men vi ser at foreldregenerasjonen 30-50 år markerer en
økt medlemsmasse igjen. Det viser at vi er avhengig av foreldre for å drive aktiviteten
vår. Over 50 har vi nok de som alltid har og alltid kommer til å være speidere.
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Også Friluftsskolen er blitt en tradisjon nå.
Igjen holdt vi til på Landåsfjellet ved hytten til
16. Bergen.
Friluftsskolen er utviklet av Friluftsrådenes
landsforbund og DNT i samarbeid. For å
markere oss som en viktig aktør innen det
enkle friluftslivet, mener kretsen at det er
viktig å også være med på Friluftsskolene.
Konseptet er godt gjennomarbeidet og kan
lett brukes av gruppene.

Friluftsskolen
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Tradisjonen tro arrangeres Friluftsleiren på Kvamsøy de
to siste ukene av skolens sommerferie. Med nytt løetak
og en fantastisk sommer lå alt tilrette for to strålende
uker med leir.
Flinke aktivitetsledere gjorde at deltakerne koste seg
både til lands og til vanns. Noen av deltakerne var på
kanekspedisjon og fant flaskepost fra lenger inn i
fjorden, men den var faktisk blitt noen år gammel!

Friluftsleiren

FOTO: Martine Støle Akse
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Øyvokterne
2018 har for Øyvokterne vore eit tidvis intenst
år. Me har gjennomført 3 helgesamlingar og ei
større sumarsamling over 3 veker. Me er i
løpet av året blitt ei eigen gruppe og har per i
dag 29 betalande medlemmer ved årsslutt.

Fokuset har gjennom heile året vore å bytte
taket på løa. Takka vere iherdig arbeidsinnsats,
materialar frå Kvam Herad, gode naboar med
stor båt og traktor. Men på tross av dette har vi
ikkje kommen nokon veg utan god fag
kunnskap å lene oss på frå eigne rekkjer.

Taket blei bytta over 3 veker og kom i slutten
av den godværsperioden landet var delvis
plaga med.
Me begynte fredag 6. juli med kraftsamling av
mange deltakarar over den første helga, me
hadde på førehand gjort det klart at me trong 5
deltakarar kvar dag fram til 29.juli tilgjengeleg
og det hadde me.
Men så er det no me vær gudane at om ein
klager og begynner å slite med været dei gir
deg, så slår dei om. Og det gjorde dei til gangs,
så dagen før me skulle tette det nye sutaket
opna dei himmelske sluser seg og alt av lyn og
torden slo ned omkring oss. Me evakuerte
løetaket, og snart også elektro verktøyer i løa.
Det begynte faktisk å bli veldig vått der inne.
Før me huska at me hadde to unge håpefulle
på veg som håpa å bli henta i Øystese... Vel,
dei fekk 3 timar med henging på det lokale
kjøpesenteret før me våga oss utpå med M/B
Olave.
Derretter fekk me nokre fine dagar med
legging av takplater før kvelden me skulle
gjere oss ferdige. Då vart det vått, ikkje litt
vått, men veldig vått. Me bestemte oss berre
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tidleg at i kveld skulle me sluttføre og stille
med demontert stillas før skyssen kom i 13
tida neste dag. Det var til slutt 3 våte karar
som gjekk inn i huset klokka 23:30 den 24.juli
med melding om at no er taket ferdig nok til å
reise heim. Etter veldig god hjelp med å få
stillaset over av Signe og Olav Kvamsøy rydda
me oss ut. Og etter ein særleg rar
formiddagsmat (baconchips med peanuttsmør
for min del) drog me heim.

Andre oppgåver me fekk gjort inkludering
rydding av strandsona, vedhogst, installasjon
av oppvaskmaskin, måling av hus og løe, årleg
nedvask og mykje meir.

For 2019 ønskje me oss eit eige stillas som kan
stå på Kvamsøy til mindre vedlikehaldsarbeid
som byggningane. Årets julegåve frå Kvam
Herad var nye vindu til huset, og blir nok
prioritert mellom slaga i år.
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SpeiderLAN

Speider-LAN 2018 var det
syvende året med Speider-LAN. I
år var vi 29 troppsspeidere, 13
rovere, og 23 i staben, totalt sett
65.
Av pc aktiviteter hadde vi en
minecraftserver og masse gøye
turneringer. Utenom pc aktiviteter
hadde vi demonstrasjon av vr-
headset og kræsjkurs i merker. Vi
hadde og to quizer for speiderne å
bryne seg på, som blandet
sammen spørsmål om
speiderhistorie, pc og gaming
relaterte spørsmål, og annen gøy
trivia.
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Speidernes julemarked

Siden 1997 har kretsen hatt en julemarkedkomité. Alt i det julemarkedet
stenger dørene siste dagen av markedet starter planleggingen og
forberedelsene for det påfølgende året. Noen reiser til og med på
julemarkeder rundt om i Europa for å finne nye ideer!
Etterhvert har medlemmer av St. Georgsgildene tatt større og større ansvar
for salgsvaktene på selve markedet. Tidligere speiderledere som fremdeles
brenner for speiderideen tar ansvar for gjennomføringen av speidernes
julemarked. Men det er alltid en som er svært sentral i både utvikling av
markedet og produksjon av varer. Det er ubestridt at uten Grete Eide fra 4.
Bergen- Sandviken og 6. St. Georgsgilde hadde vi ikke hatt noe julemarked.
Kretsstyret er like imponert over den enkeltinnsatsen og den samlede
innsatsen som bidrar med dette viktige inntektsarrangementet for kretsen
Det har totalt vært samlet inn mer enn kr 2.4 millioner kroner gjennom de 21
årene markedet har vært.
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Aktiviteter:
I løpet av 2018 har
speiderombudet stått for
følgende kurs:
Peffkurs 2: Sikkerhet på tur,
13.-15.april på Totland
Peffkurs 1: Peff i patrulje,
9.-11.november på Espeland

Peffkurs 2: Sikkerhet på
tur
Årets pefftrening startet med
kurs på speiderhytten til 1.
Øvsttun på Totland i midten av
april. Når helgen var i gang, var
patruljeinndeling, som vanlig,
det første vi gjorde, men
spesielt fra denne gang av ble
peffene og assene synlig
markert ved hjelp av engelske
skjerf. Dette gjorde det enkelt
for alle parter å ha oversikt over
hvem som var peff, og hvem

som kom til å bli peff, både for
deltakerne og kurs staben.
Under ser dere et bilde av en
patrulje på tur, hvor to av
patrulje medlemmene har andre
skjerf på seg, hvor det røde
symboliserer peffen, og det blå
viser på assen (som da var
neste i rekken til å bli peff i
rulleringen for helgen).

Helgen var preget av god
stemning, gode diskusjoner i
patruljene, og mye latter i
pausene mellom øktene. På
lørdagen bar det på langtur for
patruljene, og de var
selvstendige i fire timer med stor
variasjon på aktivitetene, men
med noen utfordringer på
terreng, ettersom store mengder
snø og skare hindret noen av
patruljene i å gjennomføre den
planlagte turen de tok. Til tross

for hindringene, klarte de fint å
gjennomføre en tur med noen få
endringer i planen. Erfaringen
var noe som kom godt med i
evalueringen, slik at speiderne
kunne lære noe av hendelsen.

På leirbålet gjekk det i mye lek,
og siden det fortsatt var litt snø i
området utfordret kursleder
patruljene til å lage en skulptur
som skulle representere deres
veileder. Dette tok resten av
kurs staben også som en
utfordring, og på ett av bildene
ser man hvordan kursholderne
mente lederen deres best kunne
representeres. Det var veldig
viktig å få med både lue,
munnspill og fuglereir til hår i
avbildingen. Blant alle figurene
så vant den av patruljene som
virkelig fikk frem barten til
veilederen deres, men vi fekk

Speiderombudet
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ikke til et like godt bilde av det,
dessverre.

Søndagen kom plutselig, og de
siste øktene suste forbi.
Deltakerne fikk utdelt diplom og
merker, og vi takket for en kjekk
helg sammen med gjengen.

Peffkurs 1: Peff i patrulje
Høstens peffkurs ble holdt på
samme sted som det har blitt
holdt de siste årene, på
Espeland, men denne gangen
var det en deltakerliste på 45
speidere fordelt på 9 patruljer.
Patruljene ble fordelt på to kurs,
med felles måltider og hver sin
kursstab. Vi hadde en flott
kursstab, og en fantastisk
kjøkkenstab, som stod for deilige
måltider og god stemning.
Fredagen startet med
patruljeinndeling som vanlig, og
peffene fekk fargede skjerf (rødt
på kurs 1, og blått på kurs a), for
å kunne se forskjell på kursene,
og lett se hvem som er peff i
patruljen. Assene fekk beige
skjerf, og når de gikk over til peff
gav de videre det beige, mens
peffen gav sitt fargede videre til
den som var ass.

Som dere ser på bildet under, er
”ord for maten” en stor del av
måltidet, og for trøtte speidere en
lørdag morgen på tur er det alltid
kjekt å våkne til meningsfulle og
reflekterte ord fra kursstaben.
Det såg i alle fall stilig ut!

Vi var heldige med været hele
helgen, og kunne bruke mye tid
utendørs, men noen tok lekingen
litt vell alvorlig, og prøvde seg på
å fullføre hele lek-merket for
tropp på patruljemøtet på kurset.
Dette blei litt vanskelig, viste det

seg, og de lærte noe viktig om
planlegging versus
gjennomføring, håper vi i
kursstaben. Alle patruljene var
ute på patruljemøtet, men én
patrulje bestemte seg for å heve
seg over resten, og tok en tur til
en mast i nærheten, så de kunne
vinke til maurene de såg nede på
plassen. Lite visste de at for de
nede på plassen var det de som
såg ut som maur(ane)!

Peffkurs 1 er et kurs som gjerne
er mest nyttig for nye peffer,
ettersom det tar opp hvordan
være peff i patrulje, hvordan lede
en patrulje, og hvordan lære en
patrulje. Etablerte peffer som er
godt kjent med patruljen sin, men
som kanskje sliter med noen av
de administrative aspektene ved
å være peff kan også ha godt av
peffkurs 1, eller bare som
oppfriskning for å vedlikeholde
det gode arbeidet som peff.
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Ansatte
Det har ikke vært endringer i ansatte
i 2018. Endre Helland er daglig leder
i 100% stilling, og Sigrid T.
Torgersen er ansatt som
kontorfullmektig i 20% stilling.
Fritid-sport AS
Fritid-sport har hatt et fint driv i hele
2018, selv om dette er et mellomår
mellom leirer. Vi ser et økende antall
besøk og salg til "ikke-medlemmer".
Vi måtte investere i nytt kassasystem
i 2018 pga konkurs hos den gamle
leverandøren. Butikken har også
benyttet noe mer ansattressurser for
å kunne ha en stabil åpningstid.
vareutvalget er også i 2018 økt. til
sammen gjør dette at vi ikke gir
avkastning ennå.
Høsten 2018 investerte Fritid-sport i
utstyr for å produsere kopper. Vår
største kunde er Speider-sport som
vi nå produserer alle emaljekopper
for. Noen speidergrupper har også
benyttet muligheten og fått laget
kopper til sine ledere.
Butikken begynner å få et godt rykte
på god kundeservice og som et sted
der du får de smarte
kvalitetsproduktene før du skal på
tur. Dette er vi veldig stolte av!
Jarle Vik fra 1. Lone og Silje Steen
fra Sandsli er våre to helge-ansatte.

ELFUL 8
ELFUL 8 var av de største kursene vi
har hatt. Ikke alle fikk plass på dette
kullet. Men tradisjonen tro reiste
kurset til Kandersteg også i 2018. Fin
tur med god avslutning av kurset og
gode opplevelser og smak av
internasjonal speiding.
Hogne gjør en flott jobb som
kursleder, og er den eneste som har
vært med på samtlige ELFUL-kurs.
Med seg i staben hadde han Morten,
Gunnar og etterhvert Ulf. Kretsen er
taknemmelig for den innsatsen disse
legger ned i å utdanne nye
speiderledere.

ELFUL 9 i gang
ELFUL 9 startet opp i september.
Kretsstyret har i samarbeid med
ledertrenerne nylig vedtatt at
deltakere på ELFUL må fylle 17 år i
det kalenderåret kurset starter. Dette
gjør at vi får et mellomår med noe
færre deltakere, men vi ser at
kvaliteten på kurset blir enda bedre!

VM i speiding
For første gang ble VM i speiding
arrangert på Herdla. Stedet er
kanskje litt mer forblåst enn
Kollevågen, men infrastrukturen er
mye bedre. Vi har bedre tilgang til
toaletter, hus til beredskap,

Annet
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administrasjon og butikk og mulighet til
å kunne lage mat til alle ledere som
stiller på VM. Det gjorde det totalt mye
kjekkere for arrangøren, og vi fikk
intrykk av at speiderne var godt
fornøyd også.
Vi hadde samarbeid med Herdla
museum om noen av oppgavene, og
ser at her har vi potensiale for å utvikle
samarbeidet mye mer, for å få enda
bedre kvalitet på arrangementet.
Speiderløypen
1. Bever, 18. Bergen
2. Ekorn, Bønes
3. Ørn 18. Bergen
5. Ugle Bønes
5. Elg, Søreide
Disse fikk reise til NM i speiding.
Småspeiderløypen
1. Grønt kull, 1. Fjøsanger
1. Flokken, 23. Bergen
3. Ulv, 18. Bergen
3. Fanafjell I, Fanafjell
6. Havørnene, 1. Godvik sjø

Resultater Bymanøver
Speiderløypen
1. Ørn, 18. Bergen
2. Bever, 18. Bergen
3. Rev, 4. Bergen- Sandviken
5. Falk, 1. Skjold
8. Ørn, 4. Bergen- Sandviken

Småspeiderløypen

1. Rødt kull, Fanafjell
2. Rødt kull, 1. Fjøsanger
2. Tiger, Bønes
4. Grønt kull 1. Fjøsanger
4. Rødt kull, 18. Bergen

Resultater NM i speiding
4. Ekorn, Bønes
25. Bever, 18. Bergen
46. Elg, Søreide
66. Ugle, Bønes
88. Ørn, 18. Bergen
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Kretsstyret
Kretsleder:
Hege Christin Olsen
(Kolltveit BKS)
Visekretsleder:
Anita Reiersen
(1. Lone)
Styremedlemmer:
Jarle Vik
(1. Lone)
Kristine Mæland
(1. Lone)
Kay André Brudvik
(Ekerhovd FA)
Peter S. Frønsdal
(18. Bergen)
Ledertrenerpatruljen
Endre Helland (Daglig leder)
Morten S. Hatlen
(direktemedlem krets)
Hogne Nordvik (23. Bergen)
Susanne Grønner
(18.Bergen)
Gunnar H. Skjæveland
(Sandsli)
Ulf Larsen (4. Bg.-Sandviken)
Johannes F. Moldung
(16. Bergen)
Husstyret for
Speidersenteret i Bergen
Leder vår, Jan A. Skulstad
(direktemedlem krets)
Leder høst, Jan Helge Støve
(direktemedlem krets)
Bjarne G. Eide
(4. Bergen-Sandviken)
Svein A. Ellefsen
(direktemedlem krets)
Rune Fauskanger
(direktemedlem krets)
IT-ansvarlig
Vemund Jensen (23. Bergen)

Roverombud
Ina Johansen (fra sen høst)
(Sandsli)
Speiderombud
Kristine Mæland (1. Lone)
Aleksander I. Sætrum
(1.Skjold)

Valgkomité
(Valgt i 2018 for to år)
Johan Fredrik Skarsten
(16. Bergen)

Tilleggsrepresentanter til
Speidertinget
(valgt i 2018 for 2 år)
Johannes F. Moldung (16.
Bergen)
Hogne S. Nordvik (23.
Bergen)
Silje Steen (Sandsli)
Peter S. Frønsdal (18.
Bergen)
Kristine Mæland (1. Lone)
Eirik Bøe Rasmussen
(Kolltveit BKS)
Vara:
Erling Ritland Taule (Sandsli)
Marianne Skulstad (Bønes)
Aleksander Flaktveit (1.
Lone)
Katarina M. Jensen (Søreide)
Gunnar H. Skjæveland
(Sandsli)

Representanter til
Speiderforum
Katarina M. Jensen (Søreide)
Ada A. Skjensvold (4.
Bergen- Sandviken)
Vara:
Henrik L Mohn (4. Bergen-
Sandviken)
Tor Helge Haukås (Arna
MSK)

Representanter til
Roverforum
June H. Eppenger (4.
Bergen- Sandviken)
Eirik Bøe Rasmussen
(Kolltveit BKS)
Vara:
Erling R. Taule (Sandsli)
Joackim Opsahl
(4. Bergen- Sandviken)
Revisor
Roar Bye (1. Skjold)
Ansatte
Endre Helland (100%)
Sigrid Torgersen (20%)

NSF-verv:
Komité Speiding
Susanne Grønner
(18. Bergen)
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HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDEFORBUND
Speidersenteret i Marken

Tverrgaten 2

Postboks 723 Sentrum

5807 Bergen

WWW.HORDALANDSSPEIDERNE.NO

Vi samarbeider med kretsleir 2019 og kommer med
spennende leirprodukter til sommerens kretsleir i

Øvre Eidfjord!
Gjør dine leirinnkjøp hos oss!

ÅPNINGSTIDER
Mandag - tirsdag 10- 15

Torsdag 10-19

Lørdag 10-15

KONTAKTINFO
e-post:

post@fritid-sport.no
Tlf

916 79 505


