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Årsberetning 2012 for  

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 
 
Kretsleder har ordet 

Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i 

gruppene og mange arrangementer på kretsplan som har hatt bra oppmøte av små og store speidere. 

Det har faktisk allerede begynt å komme inn påmeldinger til neste peffkurs i god tid før innbydelsen er 

blitt sendt ut. Det er ikke dårlig! 

 

Hyggelig var også den fine kretsleieren i sommer som var, hvor vi samarbeidet med KM speiderne. 

Leiren ble mulig å gjennomføre kun takket være en super innsats fra alle deltakende speidere, ledere 

og ikke minst de som gjorde en stor jobb med å være i staben. 

 

I Norges speiderforbund sentralt og på kretsplan er det mål om å ha en vekst i antall medlemmer. De 

senere års nedgang har flatet noe ut men det var likevel en nedgang i antallet medlemmer i 2012 fra 

2011. For å skape vekst er en av tingene som er antatt å være svært viktig fremover, er en forbedring 

av kvaliteten på speidingen. Det må være nok speiderledere i gruppene, og de oppfordres å være med 

på de kurs som arrangeres.  I den sammenhengen er det ekstra gøy at gruppeledersamlingen og 

lederstarten i januar 2013 fikk så bra oppmøte. Fantastisk å se at det er så mange ferske speiderledere 

som engasjerer seg. Et annet tilbud til grupper som ønsker støtte og inspirasjon i arbeidet er 

muligheten til å melde seg på inspiratorprogrammet som organiseres fra forbundet sentralt. 

 

Ellers ønsker kretsen også å stille opp under satsingen grønn speiding i regi av begge 

speiderforbundene i Norge. Vi oppfordrer alle speidere til å gå inn på hjemmesiden og avlegge 

miljøløftet. Vi ligger i skrivende stund fortsatt langt bak KM så det er et stort potensial for flere. Et lite 

praktisk skritt for miljøet fra kretsens side, er at vi forsøker å finne en måte å organisere en løsning for 

å kunne bytte / selge turutstyr og speidereffekter. Det er jo noen som vokser ut av speiderskjortene og 

turstøvlene og trenger noe større. Tanken er at det som ikke må lages skåner naturen mer enn det som 

må lages, selv om produksjonen kanskje gjøres på en litt mer miljøvennlig måte enn før. 

 

På kretstingets årsmøte velges det speidere i ulike aldere til viktige verv i komiteer og kretsstyret. 

Derfor oppfordres alle som kan, om å se om det kan være en spennende oppgave som er ledig. Blir du 

ikke valgt i år så er det mange komiteer som trenger folk og det kommer jo en ny sjanse igjen til neste 

år. 

 

Til de som stiller til valg, går ut fra styret, eller kanskje allerede har blitt valgt, så er det uansett på sin 

plass med en stor takk. Det frivillige arbeidet dere gjør er veldig viktig for å kunne skape all den 

aktiviteten som gjøres.  En stor takk må også rettes til Lene for jobben hun har gjort som 

kretssekretær. Ønsker henne lykke til videre med rollen som dagligleder i fullstilling. 

 

Ola Strand 

Kretsleder Vestfold krets 
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Kretsstyret        
Fram til årsmøtet 6. mars 2012 hadde kretsstyret følgende sammensetning 

Kretsleder: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding 

Visekretsleder: Ola Strand, Husøy sjø  

Styremedlem:  Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

Styremedlem: Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem: Siri Frydenlund, Fevang 

Styremedlem:  Oda Cecilie Flåten, Oseberg 
Styremedlem: Helene Berge, Hortenspeiding 

Varamedlem:  Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy  

Varamedlem: Sigurd Eilerås, Oseberg 

      

Etter årsmøtet hadde styret denne sammensetningen. 

Kretsleder: Ola Strand, Husøy sjø 

Visekretsleder: Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 

Styremedlem:  Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

Styremedlem: Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem: Sven Erik Gunnerød, Oseberg 

Styremedlem: Oda Cecilie Flåten, Oseberg 

Styremedlem: Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy 

Varamedlem: Johannes Botne, Fevang 

Varamedlem: Sigurd Eilerås, Oseberg 

 

Fra kretstinget 30 oktober ble varamedlem Sigurd Eilerås erstattet av 

Varamedlem: Jonas Fredriksen, Tjøme 

 

Kretsstyret hadde i 2012 10 styremøter, og har behandlet 104 saker.  

Nok et speiderår med høy aktivitet for kretsstyre og speidere er gjennomført i Vestfold krets.   

Ellers har kretsstyret brukt mye tid på ulike arrangementer hvorav speiderfestivalen var den 

mest besøkte. Kretsstyret har dessverre måttet avlyse et par lederkurs/-treff og en roverkro 

grunnet få eller ingen påmeldte. 

 

Valgkomité 2012 
Valgkomiteen valgt for 1 år på årsmøtet 6. mars 2012: 

Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding  

Siri Frydenlund, Fevang 

 

Kretssekretær/kretskontor  
Kretskontoret holder til i Stoltenbergsgate 38 i Tønsberg sentrum.   

Lene Loftesnes har vært ansatt i 25% stilling. 

Regnskapet har vært satt bort, kretssekretær betaler regninger og avstemmer bilag før levering 

til føring, samt holder en liten kontantkasse. 
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Kretssekretær er med på styremøter og kretsting og skriver referater fra disse. 

Kretssekretær holder kretsens hjemmeside så oppdatert som mulig. 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.  

 

Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2012 sendt Barne- og Ungdomsrådet i 

Vestfold. Kretskontoret får henvendelsene vedrørende medlemskap, leie av hytter og annet 

utstyr, formaliteter i forhold til regler, samt kjøp av kretsmerker. Påmeldinger til kurs og 

arrangementer tas i mot og deltakerlister lages.  

 

Styringsverktøy og dokumentasjon 

 
Produserte timer i 2012 

Det ble på kretsplan produsert ca 2.000 timer. Ute i gruppene blir det produsert minst 30.000 

timer for barne- og ungdomsarbeid i det daglige speiderarbeidet, i tillegg deltar mange ledere 

på leire mm. Noen av kretsens medlemmer har også i utstrakt grad bidratt med mange timer til 

arrangering for eksempel av Tiurleik og kretsleir. 

 

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. 

 

Samfunnsinnsats 
Arbeid med vanskeligstilte barn 

Enkelte av speidergruppene i kretsen samarbeider med kommune og foreldre 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 barn 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.  

 

Regnskap 2012 
Regnskapet er ført av Tor Ivar Kolpus og revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 

Informasjonsarbeid 
Kretsens hjemmesider http://vestfold.scout.no har vært i drift i hele 2012. Kretssekretær har 

ansvar for å oppdatere. Det kommer inn få innspill fra gruppene slik at det meste av det som 

står på hjemmesiden er fra og om kretsens arrangementer og generelle nyheter som angår 

http://vestfold.scout.no/
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speidergruppene i kretsen. Invitasjoner til kurs og arrangementer sendt pr mail til alle i tillegg 

til at de legges på hjemmesiden.  Innkallinger til kretsting har blitt sendt i post til alle 

gruppeledere.  Det er opprettet egen facebookside for kretsen som oppdateres av 

kretssekretær. En felles oppstartsannonse for hele kretsen ble satt inn i 4 store aviser og ble 

derfor godt synlig på annonsesiden. Annonsen henviste til hjemmesidene hvor det lå 

oppdatert info om gruppene og deres oppstartsdato og –sted.  

 

Ledertrening  
Ansvaret for ledertrening og godkjenning av ledere fra kretsen har i 2012 ligget hos 

ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene, Vestfold og Grenland.  

kalles Mimes Brønn.  

 

Nye ledere 

Det er utdannet to nye ledertrenere i 2012: Kai Ingebrigtsen og Kai Johannessen fra Fevang. 

    

Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 

 

Roverarbeid 
Rovere er godt synlige på kretsting og speiderfestival, da de fleste av disse også er ledere i 

enhet og bidrar med mye god erfaring.  

Ansvarlig for oppfølging av roverarbeidet i kretsen etter årsmøtet har vært Vilde Sjømæling 

Snekkestad.  

 

 

Kretsarrangementer 2012 
 

Arrangement Sted/dato Antall deltakere  

Lederstart vår Speiderhuset i 

Horten  

26. januar 

Avlyst pga for få 

påmeldte 

 

Roverkro vår Tønsberg 29. 

februar 

7  

Kretstingets 

årsmøte 

Grendehuset i 

Fevang  

6.03.12 

33, hvorav 12 speidere, 1 

rover og 20 ledere 

Egen protokoll foreligger 

Temakveld for 

ledere 

Furubo på 

Torød 16.04.12 

Avlyst pga for få 

påmeldte 

 

Tiurleiken Sandsletta, Re 

27. – 29.04.12 

130 

37 lag deltok hvorav 22 

fra NSF. Hvalfangerne fra 

Sandefjord KFUK/KFUM 

vant mens Måke fra 1. 

Sandefjord NSF kom på 

2. plass. 

Jørgen Andersen, Kurt 

Vidar Gundersen og Kjell 

Fredriksen satt i 

Tiurleikkomiteen for 

NSF. 
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Småspeidersamling Sandsletta, Re 

28.04.12 

115 deltakere fordelt på 

18 patruljer. Larvik MS 

vant konkurransen. 

Jarlsberg St. Georgsgilde 

tok ansvaret for 

arrangementet.  

Peffhaik 11.-13.05.12 

Romskogen 

16 deltakere. Kristin Øilo, Henning 

Marcussen og Kurt Vidar 

Gundersen sto for 

arrangementet 

Kretsleir 30.06 - 

07.07.12 på 

Kvernmoen. 

Det var 372 deltagere 

totalt, hvorav ca. 280 var 

speidere/rovere, ca. 80 var 

ledere og resterende var 

stabsmedlemmer. 

Per Espen Todal og 

Jørgen Tangen var NSFs 

representanter i 

kretsleirkomiteen.  

Speiderfestivalen 14.-16.09.12 92 deltakere, 65 speidere, 

13 rovere og 14 voksne 

ledere.  

 

 

Ledertrening 

modul 1: Sikkerhet 

på tur 

Fevang 

Grendehus 

27.09.12 

13 

 

 

 

Kretstinget 30.10.12 på 

Furubo 

42, hvorav 12 speidere, 5 

rovere og 24 ledere. 

Egen protokoll foreligger 

Roverkro høst  Avlyst pga liten interesse  

 

I tillegg ble det arrangert ulike kurs under sommerens kretsleir. 

 

Leire i 2012 

Det var kretsleir på Kvernmoen som var sommerens store leir, med 372 deltakere fra både 

NSF og KFUK/KFUM. Antallet var likt fordelt mellom forbundene. Leirkomiteen gjorde en 

god jobb og leiren må sies å være vellykket. Det er utarbeidet en omfattende rapport til bruk 

for senere kretsleire. 

 

Noen grupper har deltatt på/arrangert andre leire: 

1. Nøtterøy, Tjøme og Oseberg var på leir på Hjerkinn. 

 

 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2012 deltatt på følgende 

arrangementer og møter som representant for kretsen: 

 

Toppledersamling vår 

Kretsleder Ola Strand deltok på denne våren 2012 i Bodø 

 

Tiurleiken 

Kretsleder Ola Strand deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med kretsleder i 

KFUK/KFUM. 

 

Småspeidersamlingen 

Kretsleder Ola Strand representerte kretsstyret og delte ut premier. 
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Lederløft i Stavanger 

Vilde Sjømæling Snekkestad representerte kretsstyret. 

 

NM i speiding 10. -12. juni  

NM i speiding ble avholdt på Jevnaker. Vestfoldinnsatsen var super.  

Disse patruljene deltok fra Vestfold NSF 

15. Sel fra Husøy sjø NSF 

70. Måke fra 1. Sandefjord NSF 

75. Fossekall fra 1. Sandefjord NSF 

107 Ugle fra 1.Sandefjord NSF 

 

Det var 119 lag med i NM 

 

Speidertinget 

Tone Klufthaugen, Vilde Sjømæling Snekkestad og Kurt Gundersen representerte kretsen. I 

tillegg representerte Bjørn Arne Olsen fra Larvik MS korpsene og Kathrine Myhre Nordby fra 

Eik var på tinget som medlem av komité speiding. 

 

Oppnevninger 

Kathrine Myhre Nordby er fremdeles medlem av Komite Speiding. 

 

Andre organisasjoner 

Vestfold BUR 

Thomas Lien har i 2012 vært leder av VBUR. Kurt Vidar Gundersen er varamedlem i styret.   

 

FNF 

Ingen hadde anledning til å representere kretsen på FNFs fellesmøte i mars. 

 

 

Annet 
 

Jubileer: 

1. Sandefjord feiret 100 år i februar. Kretsleder representerte kretsstyret og overrakte gave fra 

kretsen. 

 

Hederstegn 2012 

10 års tjenestetegn ble delt ut til Sven Erik Gunnerød fra Oseberg 

 

Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 

Vestfold krets av Norges speiderforbund holder jevnlig kontakt med Vestfold Krets av Norges 

KFUK/KFUM-speidere. Det ble i år samarbeidet om Tiurleik og invitert til 

småspeidersamling.  Begge kretsene arrangerte felles kretsleir på Kvernmoen. 

Kretsleirkomiteen besto av 

Christian Thorsen-Egeberg fra 1. Tanum KFUK/KFUM 

Per Espen Todal fra Hortenspeiding NSF 

Jørgen Tangen fra 1. Sandefjord NSF 

Terje Aasheim fra S. Slagen KFUK/KFUM 
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”VAF – Venner Amigos Friends” et prosjekt i kretsen 

Kristin Øilo fra Husøy sjø, Kathrine Myhre Nordby fra Eik, Elisabeth Paulsen fra 

Hortenspeiding og Anne Sjømæling fra S. Slagen KFUK/KFUM arrangerte en tur til 

verdensspeidersenteret Our Cabana i Mexico i påsken 2012. Det var 25 deltakere med 

representanter fra både NSF og KFUK/KFUM. Det er utarbeidet egen rapport fra prosjektet. 

 

Nedlagte grupper 

2. Sande er lagt ned. Gruppas midler, kr 11620,46,-, er satt inn på kretsens konto. 

 

Medlemmer 
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2012 et medlemstall på 729 registrerte 

medlemmer. 675 av disse hadde betalt kontingenten. 556/513 medlemmer er under 26 år. 

 

År 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Registrerte medl. 31.12. 820 785 720 760 793 793 767 727 798 757 

Betalende medlemmer 31.12. 813 758 701 686 736 758 701 685 731 680 

Endring i reg. medlemmer -63 -35 -65 + 40 + 33 0 - 26 -40 71 -41 

 

Av kretsens registrerte 27 speidergrupper var det i 2012 19 grupper som hadde medlemmer 

under 26 år, 1 av disse gruppene har liten eller ingen aktivitet for speidere, slik at det gjenstår 

18 speidergrupper med normal speideraktivitet.  

 

Økonomi 
2012-regnskapet viser et overskudd på 54’ kroner, mye takke være overskudd fra kretsleiren 

og god uttelling på søknad om støtte fra BUR.  

Den største svikten i inntekter er kretskontingenten. Dette kan forklares med nedgangen i 

medlemsmassen og at nye medlemmer har kommet på høsten, da er det bare halv 

årskontingent. I tillegg har vi hatt 90% familiemoderasjon på kretskontingenten 

 

Inntekts- og kostnadsgrupper viser ellers stort sett et godt samsvar mellom budsjett og endelig 

regnskap.  
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Ola Strand 
Kretsleder 

 

 

Tone Klufthaugen 
Visekretsleder 
 

 

 

Vilde Sjømæling Snekkestad 
Styremedlem 

 

 

 

Kai Ingebrigtsen 
Styremedlem 

 

 

 

Sven Erik Gunnerød 
Styremedlem  
 

 

Per-Ole Larsen 
Styremedlem 

 

 

 

Oda Cecilie Flåten 
Styremedlem 

 

 

 

Johannes Botne 
Varamedlem 

 

 

Jonas Fredriksen 
Varamedlem 

 

 


