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Årsberetning 2007 for  
Vestfold Krets av NSF 

 
Kretsstyret 
Fram til årsmøtet 28. februar 2007 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 
 
Etter årsmøtet 28. februar 2007 hadde kretsstyret følgende sammensetning 
Kretsleder:    Kurt Vidar Gundersen,1.Horten 
Visekretsleder: Kathrine Myhre Nordby, Eik 
Styremedlem:   Pål Røsand, 2. Nøtterøy        
Styremedlem:   Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy                
Styremedlem:   Lise Borgland, Tønsberg speidergruppe 
Styremedlem:    Anna Gjertsen, Tjøme speidergruppe  
Styremedlem:    Halvor Jørgensen, Fevang speidergruppe 
Varamedlem:    Elisabeth Skjeveland Paulsen, Hortenspeiding   
Varamedlem:    Lene Bye Paulsen, Hortenspeiding 
 

 
 
Kretsstyret har i 2007 hatt 10 styremøter og har behandlet 104 saker.  
Årets hovedsatsing for kretsstyret var det store jubileumsarrangementet i samarbeid med 
KFUK/KFUM-kretsen. Arrangementet ble holdt i Tønsberg 20.-21. april. Det har også i år 
vært brukt en del tid på arbeidet med ledertrening.  Andre saker det har vært arbeidet med er 
inspirasjon og kontakt med ledere ved å lage egne kurs, 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 2007 ble 1 terminlistefestet 
arrangement avlyst; Speiderlederkurset. Tiurleiken og Småspeidersamlinga ble avhold i 
forbindelse med jubileumsarrangementet. Styret arrangerte et programkurs, sikkerhetskurs og 
3 førstehjelpskurs i tillegg til de som var satt opp på terminlista. 
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Valgkomite 2007 
Valgkomiteen ble valgt for 2 år på årsmøtet 2. mars 2006: 
Torodd Seierstad, 6. Larvik, Petter Gjertsen, Tjøme speidergruppe og Thomas Lien, Oseberg. 
 

Kretssekretær/kretskontor  
Kretskontoret ble 1.1.2007 flyttet til Stoltenbergsgate 38 i Tønsberg sentrum.   
Kristin Øilo var i 2007 ansatt som kretssekretær i 25 % stilling (9t/u)  
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 kan fås fra NSF ved forespørsel.  Både gruppeldere og kretssekretær holder lista à jour. 
Kretssekretær sørget for at nyheter og oppdateringer leveres til nettansvarlig som la det ut på 
sidene.  I november fikk kretsen ny hjemmesideløsning basert på NSFs sider.  Kretssekretær 
og kretsleirens informasjonsansvarlig kan holder denne oppdatert. 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 2007 har flere grupper 
unnlatt å levere sine regnskaper til kretsen. 
Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2007 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 2007 ansvaret organisering av 
speiderfestivalen. 
Kretssekretær sørget høsten 2007 for en fellesannonse i de store avisene i forbindelse med 
oppstart. 
 

Styringsvektøy og dokumentasjon 
 
Produserte timer i 2007 
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 ca 2 657 produserte 
timer. I tilegg er det ute i speidergruppene produsert ca 32 600 timer barne- og 
ungdomsarbeid.. Totalt minst 35 061 timer samfunnsinnsats. Den komplette og detaljerte 
oversikten fås utlevert ved henvendelse til kretskontoret.  
 
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. 
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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 2007 
Vestfold krets valgte å ha en bøsseinnsamling i byen og blant publikum på 
jubileumsarrangementet. Kr 6851,- ble samlet inn.  I tillegg hadde flere grupper egne 
aksjoner. Det har i år ikke vært mulig å få opplysninger fra NSF om hvilke grupper som 
deltok eller hvor mye som ble samlet inn totalt i kretsen. 
Midlene ble samlet inn og oversendt Flyktninghjelpen. De innsamlede pengene går til arbeidet 
med utdanningsprogram for barn og unge på Sri Lanka og bidrar til at flere barn og unge får 
gå på skole. 

 
Regnskap 2007 
Regnskapet er ført av Tor Ivar Kolpus, Visma Services a/s.  

 
Revisor 2007 
Regnskapet for 2007 er revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 
Informasjonsarbeid 
Ole Harald Flåten administrerte og oppdaterte kretsens hjemmeside fram til midten av 
november. I begynnelsen av november var Kristin Øilo og Lise Borgland på kurs på 
forbundskontoret og lærte å bruke kretsens nye hjemmesider http://vestfold.scout.no . 
Kretssekretær har nå hovedansvar for å oppdatere disse. 
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. 23 slike 
fellesmeldinger er sendt ut i år. Kopi av mailene blir ikke lenger sendt på papir til 
gruppeledere som ikke har e-post adresser.  Enkelte invitasjoner til kurs og arrangementer 
sendt i post til alle gruppeledere i tillegg til at de legges på hjemmesiden.  Innkallinger til 
kretsing blir sendt i post til alle gruppeledere. En del mailer har også blitt sendt kun til 
gruppeledere og kun til rovere. 
Speiderkretsene i Vestfold markerte speiding i Tønsberg sentrum den 20. og 21. april.  
Speidere og speiding var synlig i hele byen.  
En felles oppstartsannonse for hele kretsen ble satt inn i 4 store aviser og ble derfor godt 
synlig på annonsesiden.  
Tønsbergs blad skrev om 100 års jubileet i forbindelse med kretstinget i mars og i forbindelse 
med jubileumsarrangementet i april. Arrangementet var med i en direktesending på NRK 
vestfold og fikk også stor omtale i avisen Vårt Land. 
Flere grupper har vært flinke til å få stoff i lokalaviser ved å skrive selv og ved å invitere 
journalister.  
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Ledertrening  
Ansvaret for ledertrening og ledergodkjenning for ledere fra kretsen ligger nå hos 
ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene, Øvre Buskerud, Nedre 
Buskerud, Tele-Busk, Vestfold og Grenland.  Regionen har ikke fungert i 2007. Kretsene har i 
stedet invitert hverandre til kurs. Regionen har i 2007 hatt kretssekretær i Nedre Buskerud 
krets som egen sekretær, og fører regnskapet for regionsarbeidet. 
 
Kathrine Myhre Nordby fullførte sitt ledertrenerkurs i 2007. 
 
Therese Nilsen, Jon Kolderup Steen, Kristin Øilo og Per Ole Larsen er oppnevnte ledertrenere 
i tillegg til Kurt Vidar Gundersen som leder arbeidet. 
  
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.   
Forbundskontoret har registrert 17 personer som ledere i Vestfold krets i 2007. Kontoret har 
kun mottatt lederavtaler fra 4 av disse 17 personer. 
    
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.  
 
Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 

 
Roverarbeid 
Det ble avholdt en vintertur for rovere i regi av kretsen i 2007.  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 visekretsleder Kathrine Myhre Nordby. De 
andre roverne i kretsstyret har i løpet av året kommet stadig sterkere på banen i dette arbeidet. 
 

Kretsarrangementer 2007 
Norsk grunnkurs i førstehjelp – et av årets prosjekter 
Nr 1 februar i Horten med instruktør fra Norges Røde Kors. 11 deltakere fra Hortenspeiding 
og Tjøme speidergruppe. 
Nr 2 juni På Husøy med instruktør fra Norges Røde Kors. 11 deltakere fra Husøy sjø. 
Nr 3 september i Horten med instruktør Kurt Vidar Gundersen. 8 deltakere fra 
Hortenspeiding, 1. Horten og Solløkka MS. 
Nr 4 oktober (på speiderfestivalen) på Tjøme med instruktør Kurt Vidar Gundersen. 14 
deltakere fra 6 grupper. 
 
Ledertreningshelg 9.-11. februar (region 6) 
Nedre Buskerud krets og region 6 inviterte til ledertreningshelg på leikvinjar. Ingen deltakere 
fra Vestfold.  
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Kretstingets Årsmøte 28. februar, 2007.   
Ble arrangert på Allaktivitetshuset på Husøy. 23 delegater, fra 9 speidergrupper. 3 
representanter var speidere og 6 var rovere. Tønsbergs blad var på møtet og laget reportasje 
om spedingens 100 års jubileum Egen rapport er levert for arrangementet.  
 
Vintertur for rovere 16.-18. mars 
Turen gikk til Speiderbo på Lifjell der de sto på ski i bakkene og hadde opplegg inne på hytta, 
både for seg selv og sammen med patruljeførere og vandrere som var på tur samme sted. 
10 Deltakere Egen rapport og regnskap er levert for arrangementet 
 
Vintertur patruljeførere og vandrere 16.-18. mars 
Turen gikk til Speiderbo på Lifjell der det sto/gikk på ski, lekte og lærte i snø og hadde 
patruljeførerkurs inne på hytta. En del av det sosiale ved arrangementet var sammen med 
roverne som var på tur samme sted.  11 deltakere Egen rapport og regnskap er levert for 
arrangementet 
 
Jubileumsarrangementet 20.-21. april  
Høsten 2006 tok Terje Skuterud, Ole Harald Flåten og Thomas Lien initiativet til en storstilt 
feiring av 100 års jubileet for speiding i Tønsberg by.  Oseberg kulturhus var bestilt og store 
krefter ble satt inn for å lage et flott jubileumsshow i kulturhuset.  KFUK/KFUM ble invitert 
til å være med på arrangementet.  
Etter hvert ble også kretskonkurransen Tiurleiken og småspeidersamlingen en del av 
fellearrangementet. Egne komiteer jobbet med overnatting for speidere i Gunnarsbøparken, 
konkurranseløyper for speidere og småspeidere, aktiviteter mellom konkurranse og show, 
matservering og ikke minst jubileumsforestilling.   
Kretsstyrene fra begge kretser var aktive medarbeidere i sentral komité og diverse 
arbeidsgrupper.  NSFs speidersjef Lars Atle Andersen og KFUK/KFUMs landssjef Anne 
Sjømæling deltok på arrangementet med åpningstaler og ved premieutdelingen. 
Arrangementet ble en storstilt markering og synliggjøring av speiding i Tønsberg by. 
Ca 300 speidere lå i teltleir og hadde leirbål i Gunnarsbøparken, ca 400 speidere fulgte løyper 
og gjorde oppgaver i byen. Roverne samlet seg på roverkro fredag kveld. Etter konkurransen 
samlet alle speidere seg til felles bespisning foran kulturhuset og fikk se en redningsøvelse der 
brannvesen, politi, røde kors og redningsselskap var aktivisert. Dette trakk også en god del 
publikum. Til slutt et flott show for speidere og i et nesten fullt kulturhus der Hortenspeiding 
viste en flott kavalkade over speidingens historie med sang, sketsjer og musikk og til slutt var 
det en kort andakt etterfulgt av premieutdeling for Småspeidersamling, Tiurleik og rovernes 
hinderløype.  
 
Tiurleiken 20.-21.april (Kretskonkurranse for patruljer) 
Tiurleiken ble i år avholdt som en del av Jubileumsarrangementet for spedingens 100 år. 
Løypa gikk i byens gater, speiderne overnattet i Gunnarsbøparken. NSF var ansvarlig 
arrangør. Kathrine Myhre Nordby, Eik var leder, Jørgen B. Andersen, 6. Larvik og Lars 
Hjertås, 1. Tjøme, var med i arrangementskomiteen sammen med 1 fra KM-kretsen 
209 speidere fordelt på 37 patruljer deltok, 15 fra KFUK/KFUM, 22 fra NSF.  Beste patrulje 
totalt var beste patrulje totalt ble Vaskebjørn, Fevang (NSF), nr 2 ble Strekkfisk, 1. Husøy sjø, 
og nr 4 ble Ørn fra 1. Horten (NSF) Gaupe fra Søndre Slagen KFUK/KFUM kom på 3. plass. 
1. Husøy sjø vant kretsbanneret for beste tropp. Egen rapport og regnskap er levert for 
arrangementet 
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Småspeidersamling 21.april 
Småspeidersamlingen ble i Tønsberg sentrum. Det var en egen stab satt sammen av 
kretssekretær, medlemmer av kretsstyret og representanter fra KFUK/KFUM som i år også 
hadde 19 deltakerflokker. 11 fra NSF og 8 fra KFUK/KFUM, til sammen 133 småspeidere. 1. 
Husøy sjøs småspeiderflokk vant skinnet mens Hortenspeiding fikk 2. plassen. Egen rapport 
og regnskap er levert for arrangementet. 
 
Speiderlederkurset 4.-6. mai 
Det ble invitert til speiderlederkurs på Farrisvannet. Kun 2 deltakere meldte seg, kurset ble 
avlyst. 
 
Jiingijamborii i Sverige 14.-22. juli 
Fevang, Hortenspeiding, Tjøme, Solløkka, 1. Nøtterøy, 1. Horten, Holmestrand og Larvik MS 
speidergrupper deltok på den svenske leiren med til sammen 113 deltakere.  Kretssekretær 
organiserte felles transport til leiren for alle unntatt Fevang og Larvik MS i samarbeid med de 
respektive ledere. Leiren var felles landsleir for de svenske speiderforbundene og prøveleir for 
neste verdensjamboree.  
 
Sommerleir 
Flere grupper deltok også på andres kretsleire, mens noen grupper hadde gruppeleir denne 
sommeren. 
 
Programkurs 21.-22. september (tillegg til terminlista) 
Ble av holdt i Horten med 16 deltakere fra 5 grupper, en av disse var fra Kragerø. 
Egen rapport er levert for arrangementet. 
 
Speiderfestivalen 19.-21. oktober 
Speiderfestivalen 2007 ble arrangert på og ved Tjøme ungdomsskole. Vi lånte hele skolen 
inkludert kantine, gymsal og garderober. Speiderne ble tilbudt kurs som kunne resultere i 
gjennomførte fordypningsmerker og/eller godkjente punkter på ”Jeg er beredt merket”. 
Deltakende ledere stilte velvillig opp som instruktører og hjelpere. 145 deltakere hvorav 107 
speidere og 38 rovere og ledere, i tillegg til ca 10 stk som hjalp til på dagsbasis.  Medlemmer 
av Tønsberg radio Relé – liga arrangerte aktiviteter på Torød som en del speidere ble 
transportert til, og Borre Havarivernskole bisto med Brannvern - aktiviteter. 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.  
 
Disse arrangementene/kursene ble gjennomført en eller flere ganger i løpet av helgen:  
JOTI (På Torød) 
JOTA  
Havfiske 
Seiling med Havbraatt 
Brannvern 
Kokkekamp 
Flere punkter på ”Jeg er beredt” merket. 
Bueskyting 
Luftpistolskyting 
Fluebindingskurs 
Sikkerhet på tur – kurset 
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Norsk grunnkurs i førstehjelp 
Fotokurs 
Kino 
Leirbål 
Nattseilas 
I tillegg ble det gjennomført et forum der deltakerne kunne komme med innspill til 
terminliste, kretsleir og andre aktiviteter. 
 
Egen rapport og regnskap foreligger for arrangementet. 
 
Kretstinget i 30. oktober 2007  
Ble arrangert på Solløkka leirsted med Solløkka MS som vertskap. 39 delegater fra 13 
speidergrupper, hvorav 9 speidere, 6 rovere og 26 ledere 
Egen rapport foreligger. 
 
Ledertreningshelg 2.-3. november (region 6) 
Nedre Buskerud krets inviterte til kurs over 2 dager med Nyingen og Sikkerhetskurs på 
programmet.  Ingen deltakere fra Vestfold.  
 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2007 deltatt på følgende 
arrangementer og møter som representant for kretsen. 
 
Tiurleiken 
Kurt Vidar Gundersen deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med Tone Marit 
Nagel fra KFUM/KFUK. 
 
NM i speiding 2007 
Disse patruljene deltok på i 2006 NM i speiding i Granåsen ved Trondheim.  
Vaskebjørn, Fevang (10.plass)  
Ørn fra 1. Horten (62.plass) 
Strekkfisk, 1. Husøy sjø (78 plass) 
 
Småspeidersamlingen 
Kurt Vidar Gundersen representerte kretsen, åpnet arrangementet og delte ut premier sammen 
med Anne Sjømæling fra KFUK/KFUM 
 
World Scout Jamboree, London  
Audun Formo Buene og Håvar Mjøs Nilsson, Oseberg speidergruppe, Johannes Botne, 
Fevang speidergruppe og Vilde Sjømæling Snekkestad, Ingrid Øilo Marcussen og Anders 
Øilo Marcussen, 1. Husøy sjø, var med som deltakere på jubileumsjamboreen i London. Kjell 
Richard Gjone, 1. Sandefjord deltok som IST stab på jamboreen. 
 
Ledertrenerkurs 2006/2007 (2 helger + praksis) 
Kathrine Myhre Nordby fullførte ledertrenerkurset i 2007 og ble oppnevnt som ledertrener i 
Vestfold krets. 
Kathrine Myre Nordby og Martine Firing har deltatt i NSFs mentorprogram for unge 
kvinnelige ledere. 
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Kretsleder/Korpssjef (KL/KS) seminar 
Kurt Vidar Gundersen og Tone Klufthaugen 9.-11. mars på Sørmarka  
Kurt Vidar Gundersen og Tone Klufthaugen deltok på seminaret 5.-7. oktober på Ingelsrud  
 
Lederløftet 2007 7.-9.september 
9 ledere og rovere fra Husøy sjø deltok og representerte kretsen på Norges speiderforbunds 
lederløft 2007 på Ingelsrud 
 

Andre organisasjoner 
Vestfold BUR 
Thomas Lien har sittet i styret for andre periode. Thomas Lien og Anna Gjertsen deltok på 
årsmøtet.  Thomas’ innsats og videreformidling av informasjon fra BUR fører til at kretsstyret 
kan engasjere seg mer i BURs saker og bidra med innspill i større grad enn tidligere.  
 
FNF fellesmøtet i mars 
Ingen hadde anledning til å delta. 
 
Oslofjorden friluftsråd 
Arrangerte en dagssamling på Bolærne for å inspirere og informere om uteaktiviteter for barn 
og ungdom. Kurt Vidar Gundersen og Kristin Øilo deltok. 
 

Annet 
Hederstegn 
Elisabeth S. Paulsen fikk Norges speiderforbunds hederstegn på kretsstyrets møte i juni. 
Esben Paulsen fikk Norges speiderforbunds hederstegn ved åpningen av det ”nye” 
speiderhuset på festningen. 
Tore Lauritzen fikk hederstegn for ikke speidere av speiderne i Horten. 
 
Jubileer 
Holmestrand speidergruppe var 90 år palmesøndag, 1. april. Jubileet ble markert den 26. 
november med vel 50 mennesker tilstede på speiderhusert. Kretsstyret var ikke invitert. 
Oscar Lagerløv startet gruppa 1. 4 -1917  
 
Navneendringer 

� 1. Husøy sjø endret navn til Husøy sjø speidergruppe 
 
Sammenslåinger og nedleggelser 

� Re speidergruppes hus ble solgt tilbake til kommunen og bankkontoen ble avsluttet. 
Gjenstående midler fra gruppa er overført til kretsens konto. Gruppa har fått en avtale 
med kommunen som sier at dersom gruppa starter opp igjen skal de ha mulighet til 
lokaler i en ny barnehage som bygges på stedet.  Noe utstyr er lagret i et eget rom i 
samme barnehage. Tidl. GL Gry Brink Christensen har sørget for en ryddig avvikling 
av gruppa.  Trond Engen vil melde seg inn for å opprettholde en kontaktperson for 
gruppa.    

 
Rover 5-kamp  
2 lag fra Fevang, 1 lag fra 1. Sandefjord samt 1 rover fra Sandefjord som deltok på et annet 
lag. 
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JOTA/JOTI 
Vestfold krets, Solløkka MS sammen med Larvik KFUK/KFUM, Fevang, og 1. Sandefjord 
deltok med radiostasjoner på JOTA, noen også med datamaskiner på JOTI. 
 
Roverstevnet 
Martine Firing fra 1. Sandefjord deltok på roverstevnet. 
 
Andre Sentrale kurs 
1. Husøy sjø deltok med 9 rovere og ledere på Norges speiderforbunds Lederløftet. 
 
Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 
Vestfold krets av Norges speiderforbund holder jevnlig kontakt med Norges KFUM/KFUK-
speidere, Vestfold Krets. Det ble i år samarbeidet om Tiurleik, Småspeidersamling og det 
store jubileumsarrangementet i Tønsberg, der også KFUK/KFUM speidernes landssjef deltok.  
Det ble i 2007 besluttet at de to kretsens skulle arrangere felles Kretsleir på Kragenäs ved 
Strømstad sommeren 2008 og en leirkomité satt sammen av representanter fra begge forbund 
kom i gang med arbeidet høsten 2007.  
 
Møter med grupper  
Kurt Vidar Gundersen og Kristin Øilo har hatt flere møter med representanter for 1. Høyjord 
speidergruppe. 
 

Medlemmer:  
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2008 et medlemstall på 793 registrerte 
medlemmer. 736 av disse hadde betalt kontingenten i 2007. 556 medlemmer er under 26 år. 
 
Medlemsstatistikken viser at medlemstallet igjen går litt opp.  

År 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 

Medlemmer 31.12. 1033 883 820 785 720 760 793  

Betalende medlemmer 31.12. 914 865 813 758 701 686 736 

Endring fra året før  -150 -63 -35 -65 + 40 + 33 

 
Av kretsens registrerte 30 speidergrupper er det i 2006 18 grupper som har medlemmer under 
26 år, 2 av disse gruppene er med liten eller ingen aktivitet for speidere, slik at det gjenstår 16 
speidergrupper med normal speideraktivitet.  Gruppestørrelsen for de aktive gruppene varierte 
ved årsskiftet fra Fevangs 98 medlemmer av disse er 79 under 26 år, til 1. Nykirke der kun 2 
er under 26 år.  
 
Økonomi 
Kretsens økonomi er stabil. Underskuddet mindre enn budsjettert. Kretsen har kjøpt 
ytterligere 4 Anne-dokker etter tilsagn om støtte til dette fra UNI-stiftelsen.  Støtten  
(kr 7 155,-) og kontingenten (kr 20 850,-) kom inn på konto uke 2/08, men er regnet inn i 
regnskapet for 2007.  I tillegg har kretsen hatt noen utgifter i forbindelse med oppstart av 
arbeidet med kretsleir, disse utgiftene vil bli tilbakeført til kretsen så snart kretsleirens konto 
er operativ i 2008. 
Vi fikk i 2007 kr 80 000 i støtte fra Fylkeskommunen via VBUR.  50 000 av disse var 
øremerket jubileumsarrangementet og ble direkte overført til prosjektet. 
Kriteriene for støtten fra Fylkeskommunen/VBUR endres fra år til år og det samme gjør 
fylkeskommunens kulturbudsjett, slik at dette nå er litt uforutsigelig inntektskilde. Ut over 
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støtten fra Fylkeskommunen og kontingenten er salg av kretsmerker og overskudd fra 
arrangementer kretsens øvrige inntekter. 
Re speidergruppe solgte sitt hus tilbake til kommunen og solgte og ryddet alle eiendeler.  
Gruppas bankbeholdning er satt inn på kretsens konto til forvaring inntil aktiviteten 
gjenoppstår. Gruppa opprettholdes med 1 medlem. 
  

Kretsleders sluttord 
 
100 år siden speiderbevegelsens spede start kunne vi feire i 2007! 
 
Det er mange fine ting å se tilbake på i året som nå bare er historie! 
 
Vi hadde en flott jubileumsfeiring i Tønsberg i april.  Vi klarte her å feire oss selv på en 
kjempefin måte, samtidig som vi også fikk vist oss frem i byen og i media. 
 
Speiderne fra Vestfold var i sommer spredd på leire over ”hele verden”, og hadde mange fine 
og forskjellige, opplevelser. 
 
Selve markeringen på dagen 100 år etter.., ble markert på forskjellige måter.  Noen opplevde 
den sammen med mange andre der ”startskuddet” gikk for 100 år siden.  Selv opplevde jeg 
dette tidspunktet alene på en liten topp inne på Hardangervidda.. 
 
Likevel er vel kanskje det morsomste når vi ser tilbake på 2007, at vi for 2. år på rad hadde en 
økning i antall speidere i Vestfold.  Dette viser at det blir gjort en kjempejobb rundt i alle 
gruppene.  Uten den innsatsen ALLE DERE gjør hadde vi ikke fått dette til!  
 
Takk til dere alle sammen! 
 
Med speiderhilsen 
 
 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 
 
 
Kathrine Myhre Nordby 
Visekretsleder 
 
 
Tone Klufthaugen 
Styremedlem 

 
 
Pål Røsand 
Styremedlem 

 
 
Lise Borgland 
Styremedlem 

 
 
 
 
 
 
Anna Gjertsen 
Styremedlem 

 
 
Halvor Jørgensen 
Styremedlem 

 
 
Elisabeth S. Paulsen 
Varamedlem 

 
 
Lene Bye Paulsen 
Varamedlem 


