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Årsberetning 2006 for  
Vestfold Krets av NSF 

 

 
Kretsstyret 
Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: 
Kretsleder:       Torodd Seierstad, 6. Larvik   
Visekretsleder: Petter Gjertsen, 1. Tjøme sjø 
Styremedlem:  Thomas Lien, 1. Slagen 
Styremedlem:  Kathrine Myhre Nordby, Eik speidergruppe 
Styremedlem:  Christine Gundersen, 3. Nøtterøy  
Styremedlem:  Therese Nilsen, 1. Husøy sjø 
Styremedlem:  Lars Hjertås, 1. Tjøme sjø 
Varamedlem:   Morten S. Løwe. 6. Larvik 
Varamedlem:   Jan Tore Bjønnes, Fevang 
 
Etter årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: 
Kretsleder:    Kurt Vidar Gundersen,1.Horten 
Visekretsleder: Lars N. Hjertås, Tjøme speidergruppe 
Styremedlem:   Kathrine Myhre Nordby, Eik  
Styremedlem:   Therese Nilsen, 1. Husøy sjø  
Styremedlem:   Christine Gundersen, 3. Nøtterøy  
Styremedlem:   Pål Røsand, 2. Nøtterøy        
Styremedlem:   Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy                
Varamedlem:    Elisabeth Skjeveland Paulsen, Hortenspeiding   
Varamedlem:    Lene Bye Paulsen, Hortenspeiding 

 
 
Kretsstyret har i 2006 hatt 8 styremøter og har behandlet 97 saker.  
Det har også i år vært brukt en del tid på arbeidet i Ledertreningsregion 6.  Andre saker det 
har vært arbeidet med er inspirasjon og kontakt med ledere ved å forsøke å lage egne kurs, 
markedsføring ved deltakelse på Tønsbergmessa, speiderfestivalen og hjelp og støtte til 
sovende grupper som ønsker å legge ned virksomheten og kvitte seg med eiendeler.   
Kretsstyret er aktive arrangører i arbeidet med satsingsområdene ledere og patruljeførere, og 
har hatt mye praktisk speiderarbeid i året som har gått.  I 2006 ble 2 terminlistefestede 
arrangementer avlyst, begge i regi av ledertreningsregion 6, Tiurleiken ble flyttet grunnet mye 
snø og redusert til en dag. Styret arrangerte et sikkerhetskurs og et førstehjelpskurs i tillegg til 
de som var satt opp på terminlista, to forsøk på programkurs ble avlyst grunnet få påmeldte. 
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Valgkomite 2006 
Valgkomiteen ble valgt for 2 år på årsmøtet 2. mars 2006: 
Torodd Seierstad, 6. Larvik, Petter Gjertsen, Tjøme speidergruppe og Thomas Lien, 1. Slagen 
 

Kretssekretær/kretskontor  
Kretskontoret har vært lokalisert til Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg.   
Kristin Øilo var i 2006 ansatt som kretssekretær i 25 % stilling (9,5t/u) til og med februar, hun 
fungerte deretter på timebasis med samme stillingsstørrelse fram til Lisbeth Arntsen ble ansatt 
den 16. mai.  Lisbeth Arntzen sa opp stillingen i prøvetiden den15. august og Kristin Øilo har 
etter dette igjen fungert i stillingen.  
Regnskapet er satt bort, kretssekretær betaler regninger og avstemmer bilag før levering til 
føring, samt holder en liten kontantkasse. 
Kretssekretær er med på styremøtene og kretsingene og skriver referater fra disse. 
Lederlista oppdateres nå av medlemssystemet i NSF og en oversikt over alle medlemmer over 
16 år legges på hjemmesiden ved begynnelsen av hvert år. 
Kretssekretær sørger for at nyheter og oppdateringer leveres til nettansvarlig som legger det ut 
på sidene. I tillegg sendes mailer og brev til ledere med informasjon og beskjeder om 
oppdateringer på hjemmesidene. 
Gruppenes regnskaper er samlet inn så langt det har vært mulig, også i 2006 har flere grupper 
unnlatt å levere sine regnskaper til kretsen. 
Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2006 sendt Fylkesmannen i Vestfold og 
Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold, samt studieforbundet Natur- og Miljø. 
Kretskontoret får årlig flere henvendelser fra publikum og speidergrupper. Det hyppigste 
henvendelsene gjelder forespørsler om medlemskap, leie av hytter og annet utstyr, samt kjøp 
av kretsmerker. 
Kretssekretær samarbeider med alle arrangører og bistår med utsendelser, informasjon, 
deltakerlister, påmeldinger, innbetalinger, referater og rapporter etter behov og kapasitet. 
Kretssekretær hadde sammen med kretsleder i 2006 ansvaret for organisering av kretsens 
stand på Tønsbergmessa og organisering av speiderfestivalen 2006. 
Kretssekretær sørget høsten 2006 for en fellesannonse i de store avisene i forbindelse med 
oppstart. 
 
I november ble det vedtatt at kretskontoret skulle flytte til nye lokaler sentralt i Tønsberg. 

 
Styringsvektøy og dokumentasjon 
 
Kompetanseutvilkingsplan 
Vestfold krets laget i 2004 en kompetanseutviklingsplan for perioden 2004-2007 som et 
verktøy for å styre arbeidet i kretsen mot de oppsatte mål. Planen brukes også som grunnlag 
for søknader om økonomisk støtte fra BUR.  Planen fås utlevert ved hendvendelse til 
kretskontoret.  
 
Produserte timer i 2006 
Vestfold krets har også i år laget en detaljert oversikt over antatte frivillige timer som har gått 
med for å drive organisasjonen. Tallene er svært høye, selv om vi ikke hadde ansvaret for 
noen store nasjonale prosjekter i år. I administrasjonen på kretsplan er det 2 657 produserte 
timer. I tilegg er det ute i speidergruppene produsert ca 32 600 timer barne- og 
ungdomsarbeid.. Totalt 35 061 timer samfunnsinnsats. Den komplette og detaljerte oversikten 
fås utlevert ved henvendelse til kretskontoret.  
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Rapporter 
For alle arrangementer, møter og kurs produseres det referater eller evalueringsrapporter, samt 
deltakerlister (unntatt småspeidersamling og Tiurleik der flokkene og patruljen blir registrert 
som deltakende enhet) og bilagsregnskap. Disse fås utlevert ved henvendelse til kretskontoret. 

 
Direkte samfunnsinnsats 
Arbeid med vanskeligstilte barn 
Flere av speidergruppene i kretsen samarbeider med kommunene om tilbud til vanskeligstilte 
ungdommer samt barn og unge med atferdsvansker. Mange steder gjøres det betydelig innsats 
for disse barna og som avlastning for hjem og kommune.  Enkelte grupper har med 
støttekontakter på turer og leir, mens andre tar med barna på spesielle vilkår og har egen leder 
til å følge opp disse. 
 
Holdningsskapende arbeid 
Vestfold krets driver holdningsskapende arbeid gjennom ulike aktiviteter, selvstendig og 
gjennom grupper. Vestfold krets samarbeider etter behov med politiet i forbindelse med 
uønskede krefter i samfunnet.  
 
Speideraksjonen 2006 
Følgende grupper deltok fra Vestfold:  
1. Husøy Kr 5 734,00 
Eik Kr 2 234,00 
1. Sandefjord Kr 7 507,50 
Midlene ble samlet inn og oversendt Flyktninghjelpen. De innsamlede pengene går til arbeidet 
som gjøres for å forbedre situasjonen for de internt fordrevne i Nord- Uganda, med spesiell 
fokus på barns og unges situasjon og utdanning. 

 
Regnskap 2006 
Regnskapet er ført av Tor Ivar Kolpus, Visma Services a/s.  

 
Revisor 2006 
Regnskapet for 2006 er revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 
Informasjonsarbeid 
Ole Harald Flåten administrerer og oppdaterer kretsens hjemmeside 
http://www.scout.no/vestfold .  
Kretssekretær samler e-post adresser fra kretsens ledere og og sender jevnlig ut korte 
informasjonsmeldinger i forbindelse med at nyheter er lagt ut på hjemmesidene. 26 slike 
fellesmeldinger er sendt ut i år. Kopi av mailene blir sendt på papir til gruppeledere som ikke 
har e-post adresser.  I tillegg ble en del invitasjoner til kurs og arrangementer sendt i post til 
alle gruppeledere samme dag som de blir lagt på hjemmesiden.  Innkallinger til kretsing blir 
også sendt i post til alle gruppeledere.  En del mailer har også blitt sendt kun til gruppeledere 
og kun til rovere. 
Vestfold krets hadde stand hele uka på Tønsbergmessa.  Vi fikk låne plass gratis av 
messearrangøren.  Standen ble bemannet av grupper fra Horten, Tønsberg, Nøtterøy og 
Tjøme.  En god del folk kom innom og satt ved bålet, grillet pinnebrød og gjorde små 
aktiviteter.  Standen hadde en god plassering og var godt synlig for alle som gikk forbi.  
Informasjonsmateriell ble delt ut til alle interesserte. 
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Ledertrening  
Kurt Vidar Gundersen, 1. Horten, har i 2005 vært kretsens representant i ”region 6”, som i 
2006 har omfattet kretsene, Øvre Buskerud, Nedre Buskerud, Tele-Busk, Vestfold og 
Grenland.  Han har vært regionsansvarlig for utvalget som har bestått av representanter for 
alle kretsene.  Samarbeidet har vært noe haltende fordi det har vært vanskelig å finne stab til 
planlagte kurs Et stort felleskurs ble holdt på Leikvinjar ved Hønsefoss i februar, Kurt Vidar 
gundersen og Kristin Øilo deltok som instruktører. Speiderlederkurset skulle vært avholdt i 
regi av Øvre Buskerud krets, men intet skjedde... Høstens ledertreningshelg falt også bort. Et 
sikkerhetskurs og et Grunnkurs i Førstehjelp ble holdt på Eik i oktober med henholdsvis 11 og 
9 deltakere.  
 
Regionen har i 2006 hatt kretssekretær i Nedre Buskerud krets som egen sekretær, og fører 
regnskapet for regionsarbeidet. 
 
Kathrine Myhre Nordby ble i desember valgt til å delta på ledertrenerkurs i 2007. 
 
Therese Nilsen, Jon Kolderup Steen og Per Ole Larsen er oppnevnte ledertrenere i tillegg til 
Kurt Vidar Gundersen som leder arbeidet. 

 
Roverarbeid 
Det ble avholdt en vintertur for rovere i regi av kretsen i 2006.  I tillegg er det flere 
rovergrupperinger som har egne miljøer og drar på turer og møter sammen. Rovere er også 
godt synlige på kretsting og speiderfestival, da de fleste av disse også er ledere i enhet.  
Ansvarlig for roverarbeidet i kretsen har vært Kathrine Myhre Nordby. Satsingen på 
roverarbeid som ble startet på fri:05 og kalles R06 regnes som avsluttet i 2006.  Prosjektet ble 
gjennomfør etter intensjonen, selv om ikke oppmøtet alltid var slik en skulle forvente etter 
entusiasmen på møtet på fri:05 å dømme 

 
Grunntrening: 
Ansvaret ledertrening og ledergodkjenning for ledere fra kretsen ligger nå hos 
ledertreningsregion 6 og NSF sentralt.  
  
Nye ledere 
Nye ledere blir meldt inn og registrert på forbundskontoret.  Disse får et brev i posten der 
heftene Speidermetoden og Velkommen Leder er vedlagt.  Vedkommende skal så skrive 
under på en lederavtale etter en samtale med gruppeleder.   
I 2006 ble 21 nye ledere registrert i Vestfold. I tillegg ser vi av medlemslistene at flere 
grupper har fått nye voksne medlemmer, men som ikke er registrert som ledere hos NSF. 
    
Ledergodkjenninger  
Det kreves nå gjennomføring av ledersamtale, sikkerhetskurs, programkurs, emnekurs og 
speiderlederkurs før en leder kan godkjennes.  Flere ledere fra Vestfold har gjennomført de 
fleste kursene og er klare for godkjenning så snart de har gjennomført ledersamtalen med 
gruppeleder. En god del mangler bare speiderlederkurset. Det er ikke registrert noen 
godkjente ledere i 2006. 
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Kretsarrangementer 2006 
Ledersamling 24.januar 
Det ble invitert til en ledersamling i Sandefjord der bruk og kontakt med media var temaet. 
Ole Harald Flåten og Anders Gundersen planla samlingen.  Kretsstyret tror at øket kontakt og 
representasjon i media kan ha betydning for rekruttering til organisasjonen. 
 
Samlingen måtte imidlertid avlyses da ingen meldte seg på utenom kretsstyret, og leie av 
lokaler og utstyr kunne ikke forsvares med så få deltakere. 
 
Kretstingets Årsmøte 02.mars, 2006.   
Ble arrangert på Borre idrettshus i Horten. På en dag med spesielt stort snøfall i Vestfold var 
likevel 29 stemmeberettigede fra 11 speidergrupper tilstede. Egen rapport er levert for 
arrangementet 
 
Ledertreningshelg 10.-12. februar 
Ble gjennomført på Leikvinjar i Regi av region 6. Både stab og deltakere var representert med 
vestfoldspeidere. Egen rapport og regnskap er levert for arrangementet 
 
Vintertur for rovere 17.-19. mars 
Turen gikk til Kongsberg skisenter der de lå i telt på P-plassen og sto på ski i bakkene og/eller 
var ivrige publikummere på snowboardarrangementet som foregikk samme helg. Egen rapport 
og regnskap er levert for arrangementet 
 
Vintertur patruljeførere og vandrere 17.-19. mars 
Turen gikk til Skrim der deltakerne fikk oppleve en snørik vinterhelg i telt og med ski på 
beina.  Egen rapport og regnskap er levert for arrangementet 
 
Tiurleiken 23.-24.april (Kretskonkurranse for patruljer) 
Tiurleiken ble planlagt til Fjellvang i Stokke.  Imidlertid var det mye rotten vårsnø i skogen 
da helgen nærmet seg at tiurleiken ble gjort om til et en-dags arrangement som foregikk på og 
ved grendehuset på Fevang. NSF var ansvarlig arrangør. Kurt Vidar Gundersen, 1. Horten var 
leder, Jørgen B. Andersen, 6. Larvik og Kai Ingebretsen, Fevang, var med i 
arrangementskomiteen.  
Ca 200 speidere fordelt på 31 patruljer deltok, 11 fra KFUK/KFUM, 20 fra NSF.  Beste 
patrulje totalt var beste patrulje totalt ble Elg, Holmestrand (NSF), nr 2 ble Vaskebjørn fra 
Fevang, og nr 3 ble Kråkeboller fra 1. Horten (NSF) 1. Husøy sjø vant kretsbanneret for beste 
tropp. Det er et positivt samarbeid med KFUK og KFUM i denne forbindelse.  
Den reduserte tiden og flyttingen gjorde at den planlagte ledersamlingen og sosial del også ble 
redusert i forhold til planene. Egen rapport og regnskap er levert for arrangementet 
 
Småspeidersamling 25.mai 
Småspeidersamlingen ble arrangert ved Grendehuset på Fevang med Sandefjord 
kontaktutvalg som arrangør.  I år var det også en egen natursti for tilskuere og 
familiemedlemmer som slo godt an. Det gjorde også kretssekretærens buttons-laging. 12 
flokker deltok med til sammen 15 lag og ca 150 småspeidere. Fevangs småspeiderflokk vant 
skinnet mens 1. Sandefjord kapret 2. plassen. Egen rapport og regnskap er levert for 
arrangementet 
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Speiderfestivalen 22.-24. september 
Speiderfestivalen 2006 ble arrangert på og ved Illestadvannet i Høyjord der vi hadde Tor Åge 
Gabriellis faste installasjoner og store gapahuker som ramme for arrangementet. Det fungerte 
utmerket, speiderne sov ute i gapahuker og laget en del av maten selv samtidig som de fikk 
servert helgrillet lam til middag og varm frokost på søndag. Speiderne deltok på en rundløype 
mat poster som kunne resultere i gjennomførte fordypningsmerker og/eller godkjente punkter 
på ”Jeg er beredt merket”. Deltakende ledere stilte velvillig opp som instruktører og hjelpere. 
137 betalende deltakere hvorav ca 100 speidere og resten rovere og ledere, i tillegg til noen 
som hjalp til på dagsbasis deltok. Jarlsberg St. Georgsgilde hjalp til med matlaging og 
servering. Programmet ble gjennomført over 3 økter på lørdag og 1 på søndag. Deltakerne 
ankom fredag og brukte første kvelden til å sette opp leir, treffe venner og se film. For lederne 
var det lederkro fra fredag kveld. Samtidig med aktivitetene på søndag ble det arrangert 
kretsting, denne gangen med svært god deltakelse av speidere og rovere. Egen rapport og 
regnskap foreligger for arrangementet. 
 
Kretstinget i 24. september 2006  
Ble arrangert på ved Illestadvannet i Høyjord. 40 stemmeberettigede fra 10 forskjellige 
speidergrupper tilstede. 10 av delegatene var speiderrepresentanter. Egen rapport foreligger. 
 
Sikkerhetskurs 20. oktober (tillegg til terminlista)  
Ble avholdt på Eik med 11 deltakere 5 av disse var fra TeleBusk krets. 
 
Norsk grunnkurs i Førstehjelp 22. oktober (tillegg til terminlista) 
Kurset ble holdt på Eik med innleid instruktør fra Tønsberg røde kors. 9 Deltakere 
 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2006 deltatt på følgende 
arrangementer og møter som representant for kretsen. 
 
Speider 
Tiurleiken 
Kurt Vidar Gundersen var leder for arrangementskomiteen. Lars N. Hjertås deltok som 
hoveddommer på arrangementet sammen med Ragnar Pedersen fra KFUM/KFUK. 
 
NM i speiding 2006 
Disse patruljene deltok fra Vestfold i NM i speiding i 2006 NM ble arrangert på Lillestrøm. 
Vaskebjørn, Fevang (5.plass) 
Elg, 1. Holmestrand (13 plass) 
Kråkeboller fra 1. Horten (88.plass) 
En flott innsats som speiderne og lederne deres har all grunn til å være stolte av.  
 
Småspeidersamlingen 
Kurt Vidar Gundersen representerte kretsen åpnet arrangementer og delte ut premier. 
 
Ledertrenerkurs 2005/2006 (2 helger + praksis) 
Dessverre fant vi ingen kandidater som hadde tid til å ta dette kurset. 
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KL/KS seminaret 
Kurt Vidar Gundersen og Therese Nilsen deltok 
 
Delegater til speiderforum på Knattholmen 
Anders Øilo Marcussen, 1. Husøy sjø deltok på hele arrangementet og ble valgt som vara til 
neste gangs arrangementskomité. Oda Cecilie Flåten, 1. Slagen deltok på første del av 
arrangementet.    
       
Delegater til roverforum på Knattholmen 
Per Kristian Buer, Eik og Christine Gundersen, 3. Nøtterøy deltok på roverforum 
 
Rover- og speiderforum ble arrangert i Vestfold med Martine Firing, 1. Sandefjord som 
leder av arrangementskomiteen, med seg hadde hun flere medhjelpere fra 1. Sandefjord og 
Fevang speidergrupper 
 
Delegater til speidertinget 
Kurt Vidar Gundersen, kretsleder og Kathrine Myhre Nordby, Eik og Torodd Seierstad,       
6. Larvik var delegater for Vestfold krets på speidertinget i Follo. Martine Firing 
(1.Sandefjord) var delegat for Speiderforum.    
 

Andre organisasjoner 
Vestfold BUR 
Thomas Lien ble valgt inn i styret for andre periode. Thomas Lien og Kristin Øilo deltok på 
årsmøtet.  Thomas’ innsats og videreformidling av informasjon fra BUR fører til at kretsstyret 
kan engasjere seg mer i BURs saker og har bidratt til diskusjoner og med innspill i større grad 
enn i foregående år.  
 
FNF fellesmøtet i mars 
Ingen hadde anledning til å delta 
 
Studieforbundet Natur- og Miljø 
Arrangerte et møte der muligheten for å starte et fylkeslag i Vestfold ble drøftet. 
Kurt Vidar Gundersen og Kristin Øilo deltok. 
 

Annet 
Jubileer 
2. Nøtterøy var 75 år i 2006 
 
Navneendringer 

� 1. Tjøme sjø endret navn til Tjøme speidergruppe 
� 1. Slagen speidergruppe endret navn til Oseberg speidergruppe 

 
Sammenslåinger og nedleggelser 

� 2. Horten og Horten 2 slo seg sammen etter lang tids samarbeid. Nytt gruppenavn er 
Hortenspeiding  

 
� Nøtterø sjø og 1. Nøtterøy slo seg sammen til 1. Nøtterøy speidergruppe 

 
� 1. Skjee speidergruppe ble lagt ned 
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Ledertreningsregion 6 
Kurt Vidar Gundersen har deltatt på flere møter i egenskap av regionsansvarlig for 
ledertreningregionssamarbeidet. 
 
NM i speiding på Lillestrøm 
Kurt Vidar Gundersen var hoveddommer på arrangementet. 
 
Rover 5-kamp  
… 
 
JOTA/JOTI 
Tjøme  speidergruppe, 1. Nøtterøy, 1. Husøy sjø, Solløkka MS, Fevang, og 1. Sandefjord 
deltok med radiostasjoner på JOTA, noen også med datamaskiner på JOTI,   
 
Roverstevnet 
… 
 
Andre Sentrale kurs 
1. Husøy sjø arrangerte Seilas i Øst, en ledersamling for alle sjøspeidergrupper i NSF. 
 
Samarbeid med KM-speiderne 
Vestfold krets av Norges speiderforbund avholder jevnlig kontakt med Norges KM-speidere 
(tidligere KFUM/KFUK) Det samarbeides om felles arrangementer og arbeid til beste for 
medlemmene i begge organisasjoner.  
 
Møter med grupper  
Kurt Vidar Gundersen har hatt flere møter med de to gjenværende medlemmene i 
Åsgårdstrand speidergruppe. 
 
Kurt Vidar Gundersen har deltatt på juleavslutning hos Hortenspeiding 
 

Medlemmer:  
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2006 et medlemstall på 760 registrerte 
medlemmer. 686 av disse hadde betalt kontingenten i 2006. 509 medlemmer er under 26 år. 
 
Medlemsstatistikken viser at medlemstallet har gått litt opp for første gang på flere år, selv om 
ikke alle har betalt kontingenten.  

År 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 

Medlemmer 31.12. 1033 883 820 785 720  760 

Betalende medlemmer 31.12. 914 865 813 758 701 686 

Endring fra året før  -49 -52 -28 -65  

Endring i % fra året før  

-5,4 

% 

-6,0 

% 

-3,4 

% 

-8,3 

% 

 

 
Av kretsens registrerte 30 speidergrupper er det i 2006 20 grupper som har medlemmer under 
26 år, 2 av disse gruppene er med liten eller ingen aktivitet for speidere, slik at det gjenstår 18 
speidergrupper med normal speideraktivitet.  Gruppestørrelsen for de aktive gruppene varierte 
ved årsskiftet fra Fevangs 88 medlemmer av disse er 66 under 26 år, til 1. Nykirke der kun 3 
er under 26 år.  
 



Årsmelding 2006, Vestfold krets av Norges speiderforbund                                                                                                                                                                           
Side 9 av 10 

Økonomi 
Kretsens økonomi, er fortsatt god, selv om vi har pådratt oss et mye større underskudd enn 
budsjettert. Dette skyldes at vi har fått inn langt mindre enn budsjettert fra fylkeskommunen! 
Kriteriene for støtten derfra endres fra år til år og det samme gjør fylkeskommunens 
kulturbudsjett, slik at dette har blitt en noe mer uforutsigelig inntektskilde enn tidligere.  
Vedtaket om flytting av kretskontor vil påføre oss noe ekstra utgifter i 2007.  
 
Kretsleders sluttord 
Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss.  2006 var et år hvor gruppene selv stod ansvarlig for 
sitt leirtilbud til sine speidere.  Noen deltok på sjøspeiderleir eller korpsleir, noen med 
vennskapsgrupper og andre med egne opplegg kun for sin gruppe.  Det er mange som anser 
gruppe/troppsleire som det viktigste arrangementet for å sammensveise medlemmene.  Det 
som er klart er i hvert fall at det ble gjennomført mange spennende prosjekter. 
 
Etter mange års nedgang i medlemstallet kan vi i 2006 endelig se en liten oppgang..  Det er 
viktig at vi fortsetter arbeidet med å sette speider`n på ”kartet”.  Vi gjorde noe i fjor, bl.a. 
deltok på ”Tønsbergmessa” og hadde fellesannonse før oppstart, men vi må fortsatt stå på.. 
 
Årets speiderfestival ble arrangert som et rent friluftsarrangement hvor alle lå i gapahuk/telt.  
Samtidig arrangerte vi kretsting.  Dette gjorde at vi fikk en god debatt ikke minst blant 
speiderne, om terminliste for 2007 og etterfølgende år.  Vi fikk her mange gode tips som vi 
håper å kunne bruke i årene som kommer.  Samordning av disse to arrangementene gjorde 
også at vi fikk mange speider-representanter på kretstinget. 
 
Utfordringen med å skaffe nok ledere har vi fortsatt, men kretsen og ledertreningsregion 6 
(ansvarlig for ledertreningen i bl.a. vår krets) arbeider aktivt for å hjelpe til på dette området.  
Som et proveprosjekt har vi derfor også arrangert kurs rundt i kretsen, med utgangspunkt i 
enkeltgrupper.  Vi tror at dette kan være en måte å få flere ledere/rovere/foreldre til å ta 
forskjellige lederkurs. 
 
Vi vet også at mange grupper nå samarbeider om turer og andre arrangement.  Dette vil også 
være med på å avlaste lederne noe.   
 
Jeg vil avslutningsvis takke alle ledere for den innsats dere også i fjor gjorde rundt i 
gruppene, og på forskjellige arrangement i kretsen.   
 
Året 2007 er spesielt for oss speidere – det er 100 år siden den første ”gnisten” ble tent!!! 
LYKKE TIL!! 

 
 
 
 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 
 
 
 
 

 
 
 
Lars Hjertås 
Visekretsleder 

 
 
 
 
 



Årsmelding 2006, Vestfold krets av Norges speiderforbund                                                                                                                                                                           
Side 10 av 10 

 
 
 
 
 
Therese Nilsen 
Styremedlem 

 
 
 
 
Kathrine Myhre Nordby 
Styremedlem 
 
 
 
 
Tone Klufthaugen 
Styremedlem 
 

 
 
 
Pål Røsand 
Styremedlem 

 
 
 
Christine Gundersen 
Styremedlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elisabeth S. Paulsen 
Varamedlem 

 
 
 
 
Lene Bye Paulsen 
Varamedlem 

 
 


