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Handlingsplan for 2010 

Tema Hovedmål Delmål  Tiltak 2010 Når Ansvar Kostnad 

Fellesannonse med 

bilder 

August Kretssekretær 15000 

Bruke media aktivt Fortløpende Alle 0 

Beholde positiv 

oppadgående kurve 

Profilere speider’n 

under NM på ski 

Januar Kretsen 0 

Vekst 1000 medlemmer 

innen 2016 

Beholde 

medlemmene 1 år 

lenger 

Jobbes med i 2010    

5 ledere gjennom 

grunntreninga hvert 

år 

En ny ledertrener 2010 Kretsen 2500 

Det skal tilbys ett 

etterutdanningskurs 

for leder hvert år 

Gjennomføring av 

grunntrening 

2010 Kretsen 0 

”etterutdanningskurs”, 

temakveld 

Høst 2010 Kretsen 3000 

 Minst 20 flere 

kvalifiserte ledere 

Innen 2016 skal alle 

gruppeledere ha 

gjennomført 

gruppelederkurs 

gruppeledersamling Januar 2010 Kretsen 1000 

Speiderfestival September 2010 Kretsen 0 

Tiurleik 24-25/4-10 Komité 0 

Småspeidersamling 13/5 eller sammen 

med tiurleik 

Kontaktutvalg 

eller Komité 

0 

 75% av 

medlemmene i 

målgruppene skal 

delta på kretsens 

ulike arrangementer  

Kretsen 

gjennomfører minst 

ett arrangement pr 

enhet hvert år 

Roverkro Vår og høst 2010 Hortenspeiding 

og Fevang 

0 

Samfunns 

engasjement 

Vestfold krets av 

NSF er en åpen og 

Kretsen jobber aktivt 

for å rekruttere barn 

Temakveld; hvordan 

inkludere barn med 

2010 Kretsen 0 



inkluderende 

organisasjon som 

gjenspeiler Norges 

befolkning 

og unge med 

minoritetsbakgrunn 

minoritetsbakgrunn 

osv 

Alle arrangementer i 

regi av kretsen skal 

ha grønn profil 

  Kretsen 0  Alle arrangementer 

er grønne 

arrangementer, og 

alle eiendommer 

drives miljøvennlig 

Oppfordrer gruppene 

til å dra på tur: 

”hyttetur uten 

strøm” 

  Gruppene 0 

Tiurleik; ute 

Speiderfestival; ute 

Småspeidersamling; 

ute 

Roverkro; 50 % ute 

Kretsstyremøte; ute 

Kursene; 50 % ute 

 

April 

September 

April/mai 

 

Mai/November 

 

2010 

Komité 

Kretsen 

Nøtterøy/Tjøme/Husøy 

 

Hortenspeiding/Fevang 

 

Kretsen 

 0 Speiderarrangement Minst 50% av alle 

speideraktiviteter i 

Vestfold skal foregå 

ute 

Gruppene har 50 % 

av sine 

arrangementer ute 

2010 Gruppene  0 

 

 

 

 

 

 



Langtidsplan for Vestfold Krets perioden 2011 til 2016  

Handlingsplan 2011 Tema år Inkludering 

Tema Hovedmål Delmål  Tiltak 2011 Når Ansvar Kostnad 

Fellesannonse med 

bilder 

August Kretssekretær 15000 

Bruke media aktivt Fortløpende Alle 0 

Beholde positiv 

oppadgående kurve 

Markere NSF 100 års  1.5. By bykonkurranse 

/Tiurleik/småsp 

Kretsen 15 000 

Vekst 1000 medlemmer 

innen 2016 

Beholde 

medlemmene 1 år 

lenger. Bolde de 

eldste medlemmene 

lenger 

Jobbes med i 2011. 

”Jenter kan” 

”Gutter vil” 

Fortløpende Kretsen 20 000/Frifond 

5 ledere gjennom 

grunntreninga hvert 

år 

En ny ledertrener 2011 Kretsen 3000 

Det skal tilbys ett 

etterutdanningskurs 

for leder hvert år 

Gjennomføring av 

grunntrening 

2011 Kretsen 0 

”etterutdanningskurs”, 

temakveld, Emil i 

speidern 

Høst 2011 Kretsen 3000 

 Minst 20 flere 

kvalifiserte ledere 

Innen 2016 skal alle 

gruppeledere ha 

gjennomført 

gruppelederkurs gruppeledersamling Januar 2011 Kretsen 1000 

Speiderfestival September 2011 Kretsen 0 

Tiurleik 29.4 til 1.5.  Komité 0 

Småspeidersamling 2.6.eller sammen med 

tiurleik 

Kontaktutvalg 

eller Komité 

0 

 75% av 

medlemmene i 

målgruppene skal 

delta på kretsens 

ulike 

arrangementer  

Kretsen 

gjennomfører minst 

ett arrangement pr 

enhet hvert år 

Roverkro Vår og høst 2011 Nøtterøy/ Larvik 1000 



Samfunns 

engasjement 

Vestfold krets av 

NSF er en åpen og 

inkluderende 

organisasjon som 

gjenspeiler Norges 

befolkning 

Kretsen jobber aktivt 

for å rekruttere barn 

og unge med 

minoritetsbakgrunn 

Felles arrangement 

med en kommune 

hvor barn ed 

minoritetsbakgrunn 

inviteres til 

speideraktiviteter, 

vann, båt og telttur 

Juni 2011 Kretsen Søkes midler 

sentralt 5000 

Alle arrangementer i 

regi av kretsen skal 

ha grønn profil 

Alle sorterer søppel 

Alle har et møte med 

tema miljøvern 

I løpet av 2011 Alle gruppene og 

kretsen 

0  Alle arrangementer 

er grønne 

arrangementer, og 

alle eiendommer 

drives miljøvennlig 

Oppfordrer 

gruppene til å dra på 

tur eller 

arrangement hvor 

energi står i sentrum 

Energibruk – temakurs 

for ledere. Invitere 

ekstern foredrags-

holder 

Mars 2011 Gruppene 

sammen med 

kretsen 

2000 

Tiurleik; ute 

Speiderfestival; ute 

Småspeidersamling; 

ute 

Roverkro; 50 % ute 

Kretsstyremøte; ute 

Kursene; 50 % ute 

 

April 

September 

April/mai 

 

Mars/November 

 

2011 

Komité 

Kretsen 

Nøtterøy/Tjøme/Husøy 

 

Nøtterøy/Larvik 

 

Kretsen 

Alle 0 Speiderarrangement Minst 50% av alle 

speideraktiviteter i 

Vestfold skal 

foregå ute 

Gruppene har 50 % 

av sine 

arrangementer ute 

 

Starte opp med 

plane for felles 

kretsleir 

 

2011 

 

 

 

Etablere felles leir 

komité 

Gruppene 

 

 

 

Innen januar 2011 

 

 

 

 

Alle  

 

 

 

Kretsene/NSF/KM 

0 

 

 

 

50 000 

 



Handlingsplan 2012-16 

Tema Hovedmål Delmål  Tiltak 2012 til 16 Når Ansvar Kostnad 

Fellesannonse med 

bilder 

August hvert år Kretssekretær 15000 

Bruke media aktivt Fortløpende Alle 0 

Beholde positiv 

oppadgående kurve 

Kretsleir sammen med 

KM –tema energi og 

grønn hverdag- vi går 

foran 

Juni/juli 2012 Kretsen  

Vekst 1000 medlemmer 

innen 2016 

Beholde 

medlemmene 1 år 

lenger 

Jobbes med i 

perioden, ulike tiltak 

HVA 

Fortløpende Alle  

5 ledere gjennom 

grunntreninga hvert 

år 

En ny ledertrener 2012-16 Kretsen 3000 

Det skal tilbys ett 

etterutdanningskurs 

for leder hvert år 

Gjennomføring av 

grunntrening hvert år 

2012-16 Kretsen 0 

”etterutdanningskurs”, 

temakveld 

Høst  

Vår  

Kretsen 3000 

 Minst 20 flere 

kvalifiserte ledere 

Innen 2016 skal alle 

gruppeledere ha 

gjennomført 

gruppelederkurs 

gruppeledersamling Januar  Kretsen 1000 

Speiderfestival September/okt Kretsen 0 

Tiurleik April 12-16 Komité 0 

Småspeidersamling April sammen med 

tiurleik 

Kontaktutvalg 

eller Komité 

0 

 75% av 

medlemmene i 

målgruppene skal 

delta på kretsens 

ulike arrangementer  

Kretsen 

gjennomfører minst 

ett arrangement pr 

enhet hvert år 

Roverkro 

 

 

 

 

Vår og høst hvert år i 

perioden 

Nøtterøy og 

Larvik 

1000 



Samfunns 

engasjement 

Vestfold krets av 

NSF er en åpen og 

inkluderende 

organisasjon som 

gjenspeiler Norges 

befolkning 

Kretsen jobber aktivt 

for å rekruttere barn 

og unge med 

minoritetsbakgrunn 

Felles arrangement 

med en kommune 

hvor barn ed 

minoritetsbakgrunn 

inviteres til 

speideraktiviteter, i 

skogen 

Juni 2012 Kretsen Søkes midler 

sentralt 5000 

Alle arrangementer i 

regi av kretsen skal 

ha grønn profil 

Alle sorterer søppel 

Alle har et møte med 

tema miljøvern 

I løpet av 2012 Alle gruppene og 

kretsen 

0  Alle arrangementer 

er grønne 

arrangementer, og 

alle eiendommer 

drives miljøvennlig 

Oppfordrer gruppene 

til å dra på tur eller 

arrangement hvor 

energi står i sentrum 

temakurs for ledere. 

Invitere ekstern 

foredrags-holder 

Mars  Gruppene 

sammen med 

kretsen 

2000 

Tiurleik; ute 

Speiderfestival; ute 

Småspeidersamling; 

ute 

Roverkro; 50 % ute 

Kretsstyremøte; ute 

Kursene; 50 % ute 

 

April 

September 

April/mai 

 

Mars/November 

 

2011 

Komité 

Kretsen 

Horten 

 

Horten/Sandefjord 

 

Kretsen 

Alle 0 Speiderarrangement Minst 50% av alle 

speideraktiviteter i 

Vestfold skal foregå 

ute 

Gruppene har 50 % 

av sine 

arrangementer ute 

2011 Gruppene Alle 0 

 

 

 

 



Noen tanker og noen overordna forståelser: 

� 2010 Overordna mål: rekruttere og behold. Få med de eldste speiderne videre også til å ta ansvar som ledere. 

Felles arr. Av småspeidersamling og Tiurleik det store arr dette året. 

� 2011 Overordna mål: Speiding en inkluderende aktivitet for ulike barn, i jubileumsåret speiding er for alle. 

Felles arrangement med samarbeidspartnere, våre nye landsmenn på båttur og ut i skjærgården. Markere 100 år med speding i Norge. 

� 2012 Overordna mål: Speidere tenker grønt, miljøvern og smart energibruk. Kretsleir det store målet dette året 

Kretsleir årets store satsing. 

 

� 2013-16 her bør vi også lage noen overordna satsinger men hva? 

Hva kan være overordna tema i denne perioden? 

Det er mye å jobbe med rundt natur og forurensing. Noe som vi burde engasjere oss i? 

Hva med gjenvinning, bruke til på nytt, sy om reparere, byttedager, loppemarked på en miljøvennlig måte? 

Hva med superstor byttedag/loppemarked felles i messehallen i Tønsberg for alle grupper som ønsker å være med- dele på fortjenesten 

Back to basic? 

Naturkunnskap  

Dyrekunnskap 

Ikke mobb kameraten min/En speider er en god venn – OSV 



 

 Dette er bare noen tanker fra min side. Husk også at slike planer må justeres. Jeg tror også at kretsen har behov for å gjøre speiderne mer 

kjent med at de tilhøre kretsen også, (lederne også for den saken skyld) Hvis kretsen skal være en aktør for alle må kretsen nok markere seg 

sterke i forhold til gruppene. Dette er da for å skape felles mål og tilhørighet til organisasjonen. Slik at alle gruppene ikke bare blir private 

foretak.  


