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Årsberetning 2015 for  

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 
 
Kretsleder har ordet 
kretsleder 
 

Kretsstyret        

 
Fram til kretstinget 26. februar 2015 hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding 
Visekretsleder:  Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 
Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 
Styremedlem:  Jonas Fredriksen, Tjøme 
Styremedlem:  Sven Erik Gunnerød, Oseberg 
Styremedlem:  Alf-Arne Kristoffersen, Fevang 
Styremedlem:  Ingrid Edvardsen, Husøy Sjø 
Varamedlem:   Tuva Lund Johansen, Hortenspeiding 
Varamedlem:  Håvar Mjøs Nilsson, Oseberg 
 
Etter kretstinget hadde styret denne sammensetningen: 
Kretsleder:  Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding 
Visekretsleder:  Ingrid Edvardsen, Husøy Sjø 
Styremedlem:   Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø 
Styremedlem:  Jonas Fredriksen, Tjøme 
Styremedlem:  Maren Paulsen, 2. Nøtterøy 
Styremedlem:  Alf-Arne Kristoffersen, Fevang 
Styremedlem:  Bjørn-Arne Olsen, Larvik MS 
Varamedlem:   Bettina Kristine Andersen, Horten MS 
Varamedlem:  Håvar Mjøs Nilsson, Oseberg 
 
Kretsstyret hadde i 2015 ti styremøter, og har behandlet 121 saker.  
Nok et speiderår med høy aktivitet for kretsstyret og speidere er gjennomført i Vestfold 
krets. I løpet av året er det blitt satt i gang arbeid for å motivere til økt aktivitet og for å få 
flere unge aktivt med i prosjekter. Det er også satt i gang økt satsing på roverarbeidet. 
Kretsstyret ser med glede at både ledersamlinger og lederstart-arrangementer blir stadig 
mer besøkt. 
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Valgkomité 2015 

Valgkomiteen valgt for 1 år på årsmøtet 26. februar 2015: 
Tone M. Klufthaugen, 1. Nøtterøy 
Erik Pedersen, Larvik MS 
Kathrine Myhre Nordby, Eik 
 

Kretssekretær/kretskontor  

Kretskontoret holder til i Tollbodgaten 17 i Tønsberg. Der har vi kontor sammen med VBUR 
og deler fasiliteter med Ungifo og Tønsberg Ungdomskontor.   
Ole Harald Flåten har vært ansatt i 25% stilling. 
Regnskapet har blitt ført av kretssekretær. 
Kretssekretær er med på styremøter og kretsting og skriver referater fra disse. 
Kretssekretær holder kretsens hjemmeside så oppdatert som mulig. I tillegg sendes 
informasjon til ledere og rovere via e-post. 
Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2015 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 2015 
Det ble på kretsplan produsert ca 2.100 timer. Ute i gruppene blir det produsert minst 
31.000 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 av for eksempel kurs, tiurleik, småspeidersamling og 
”Speiding er UTE”. 
 
Rapporter 
For alle arrangementer, møter og kurs skal det produseres 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 
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har med støttekontakter på turer og leir, mens andre tar med barn på spesielle vilkår og har 
egen leder til å følge opp disse. 
 
Kretsen tilbød seg å hjelpe til med flyktningene fra Syria som ble plassert på Brunstad. Dette 
ble tatt godt i mot men på grunn av kortvarig opphold og mange forbehold fra Røde Kors sin 
side ble dette aldri en realitet. Tilbakemeldingen og interessen fra kretsens grupper var 
likevel stor. 
 
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 2015 

Regnskapet er ført av kretssekretær og revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor). 

 

Informasjonsarbeid 

Kretsens hjemmesider finnes på http://vestfoldspeiderne.no. 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 
speidergruppene i kretsen. Det er ønskelig med mer tilbakemelding fra kretsens grupper. 
Invitasjoner til kurs og arrangementer sendes på e-post til alle i tillegg til at de legges på 
hjemmesiden.  Det er opprettet egen facebookside for kretsen som oppdateres av 
kretssekretær.  

 

Ledertrening  

Ansvaret for ledertrening og godkjenning av ledere fra kretsen har i 2015 ligget hos 
ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene Vestfold og Grenland.  
Oppnevnte ledertrenere i 2015 har vært: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Kai Johannessen 
(Fevang), Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding), Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Kathrine 
Myhre Nordby (Eik). 
 
Nye ledere 
Det er utdannet 15 nye ledere i 2015. 
    
Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 

 

Roverarbeid 

Rovere er godt synlige på kretsting og kretsens arrangement, da de fleste av disse også er 
ledere i enhet og bidrar med mye god erfaring.  

http://vestfoldspeiderne.no/
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Roverombudet har i 2015 jobbet mest med planer for 2016. 
 
 

Kretsarrangementer 2015 

 

Arrangement Sted/dato Antall deltakere  

Gruppeledersamling Torød 28. 
januar 

  

Lederstart Torød 28. 
januar 

  

Inspirasjonskurs 
småspeiderledere 

Husøy 10. 
februar 

  

Kretstingets 
årsmøte 

26. februar 
Høyjord 

32 deltakere Egen protokoll foreligger 

Tiurleiken 24.-26. april 
Karlsvika 

130, 35 patruljer deltok Sel Husøy Sjø vant 
kretskonkurransen 

Småspeidersamling 25. april 
Karlsvika 

14 flokker,   

Ledersamling 28. mai Fevang   

Speiding er UTE Sandefjord 16.-
18. oktober 

   

Kretsting Larvik 26. 
oktober 

43 deltakere Egen rapport foreligger 

    

    

    

    

    

 
 
 

Representasjoner og annen deltakelse 

Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2015 deltatt på følgende 
arrangementer og møter som representant for kretsen: 
 
Tiurleiken 
Ingrid Edvardsen fra kretsstyret deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med 
kretsleder i KFUK/KFUM. 
 
Småspeidersamlingen 
Kurt Vidar Gundersen representerte kretsstyret og delte ut premier. 
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NM i speiding 5.-7. juni  
NM i speiding ble avholdt på Jæren. Vestfoldinnsatsen var som vanlig super! 
Disse patruljene deltok fra Vestfold NSF: 
Nr 27  Hare 1. Nøtterøy  
Nr 48  Sel fra Husøy Sjø 
Nr 85  Sean Connery Division fra Eik 
Nr 108 Elg fra Hortenspeiding 
 
Oppnevninger  
I løpet av året har kretsstyret jobbet med å gå over til en ombudsstruktur som skal jobbe 
innenfor sine fagområder. I 2015 har disse bestått av: 
Småspeiderombudet: Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Christine Odden (Fevang), 
Speiderombudet: Espen Garder (Tønsberg), Thomas Lien (Oseberg) og Bettina Kristine 
Andersen (Horten MS). 
Roverombudet: Lars Erik Ulvund (Hortenspeiding), Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø, Jonas 
Fredriksen (Tjøme), Wiktoria Sikora (Husøy Sjø), Jacob Preus Kvernberg (Fevang), Markus 
Fagerholt (Fevang) og Viktoria Stensrud Johnsen (Hortenspeiding). 
Ledertrenere: Kai Ingebrigtsen (Fevang), Per-Ole Larsen (1.Nøtterøy), Therese Nilsen (Husøy 
Sjø), Kathrine Myhre Nordby (Eik), Kai Johannessen (Fevang). 
Tiurleikkomite 2016: Jonas Fredriksen (Tjøme) Markus Fagerholt (Fevang) og Victoria 
Stensrud Johnsen (Hortenspeiding) samt Kurt Vidar Gundersen (Hortenspeiding)  som 
dommer. 
 
Oppnevninger NSF 
Kurt Vidar Gundersen er oppnevnt som viseleirsjef for landsleir 2018. Anders Øilo Marcussen 
(Husøy Sjø), Victoria Stensrud Johnsen (Hortenspeiding), Maren Paulsen (2.Nøtterøy) og 
Vilde Sjømæling Snekkestad (Husøy Sjø) har sittet i styret for Skogvokterne.  
 
Toppledersamling 
Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen og Bjørn Arne Olsen har deltatt på NSFs 
toppledersamling. 
 
Kurs utenfor kretsen 
Therese Nilsen (Husøy Sjø) og Thomas Lien (Oseberg) har deltatt i Ledertrening i Grenland 
krets. Lars Erik Ulvund har deltatt på fjellederkurset. 
 
Svalbard 
Oda Cecilie H. Flåten (Oseberg), Håvar Mjøs Nilsson (Oseberg) og Jonas Fredriksen (Tjøme) 
har deltatt på rovernes arbeidsleir på Svalbard. 
 
Jamboree Japan 
Hele 17 speidere fra kretsen deltok på verdensjamboreen i Japan, fordelt på 15 gutter og 2 
jenter. Disse kom fra gruppene: Fevang (5), Husøy sjø (8), Oseberg (3) og Eik (1). 
 
Andre organisasjoner 
Vestfold BUR 
Thomas Lien (Oseberg) har i 2015 vært leder av VBUR.  
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FNF 
Sven Erik Gunnerød (Oseberg) representerte kretsen i FNFs Arbeidsutvalg (Forum for Natur 
og Friluftsliv). 
 

 
 

Annet 

 
Hederstegn 2015 
Det har ikke blitt delt ut hederstegn i 2015. 
 
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. 
I tillegg har det vært avholdt to stk samarbeidsmøter.  
 
Skifte av kretsleder 
På grunn av mye arbeid med Landsleir 2017 byttet kretsleder og visekretsleder plass høsten 
2015. Fra og med desember har derfor Ingrid Edvardsen vært fungerende kretsleder og Kurt 
Vidar Gundersen fungerende visekretsleder. 
 
RBG 
Det er inngått samarbeidsavtale mellom kretsen og RBG. RBG låner og vedlikeholder 
kretsens førstehjelpsutstyr og treningsutstyr og hjelper gruppene med førstehjelpskurs. RBG 
stiller som vakt/førstehjelp på alle kretsens arrangementer. 
 
 

Medlemmer 

Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2015 et medlemstall på 659 registrerte 
medlemmer (659). 673 (653) av disse hadde betalt kontingenten. 529 (518) medlemmer er 
under 26 år. (Tallene i parentes refererer til unike medlemmer, dvs at en del har 
dobbeltmedlemskap f.eks i egen gruppe og RBG). 
 

År 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

Registrerte medl. 31.12. 820 785 720 760 793 793 767 727 798 757 769 717 679 

Betalende medlemmer 31.12. 813 758 701 686 736 758 701 685 731 680 713 694 659 

Endring i reg. medlemmer -63 -35 -65 + 40 + 33 0 - 26 -40 +71 -41 12 -52 -38 

 
Av kretsens registrerte 25 speidergrupper var det i 2015 19 grupper som hadde medlemmer 
under 26 år.  
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Økonomi 

2015-regnskapet viser et overskudd på 78.270,78 kroner, mye takket være god uttelling på 
søknad om støtte fra VBUR, deltakelse i VBURs styre samt arrangering av VBURs årsmøte, 
sponsing samt hard økonomistyring. Mye av overskuddet kommer også av pågående 
prosjekter som fortsetter i 2016. 
 
Tønsberg 01.02.2015 
 
Ingrid Edvardsen 
Fung. Kretsleder 

 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Fung. Visekretsleder 
 
 
Anders Øilo Marcussen 
Styremedlem 

 
 
 
 
 
 
 
Jonas Fredriksen 
Styremedlem 

 
 
 
Bjørn Arne Olsen 
Styremedlem  
 
 
 
 
 
Alf-Arne Kristoffersen 
Styremedlem 

 
 
 
Maren Paulsen 
Styremedlem 


