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Årsberetning 2010 for  

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 

 
Vestfold krets av Norges Speiderforbund er en krets med 20 aktive speidergrupper og ca. 700 

medlemmer fra 7 – 90 år.  Speiding er å gi barn og unge gode opplevelser ute i naturen og 

praktiske erfaringer med friluftsliv.  Vennskap, ledelse og samfunnsengasjement er også 

viktige elementer i speidingen.   

 

Stor aktivitet i så vel grupper som krets lover bra for fremtiden.  Ekstra hyggelig er det at vi 

nå har mange aktive medlemmer godt spredt i kretsen.  Ikke minst er det fint å se at vi nå har 

mange aktive speidere både i nord (Holmestrand) og innlandet (Høyjord).  Uten dyktige og 

engasjerte ledere hadde vi ikke klart dette. 

Ledertrening er viktig, ikke minst at den starter tidlig.  Det at vi igjen har kunnet gjennomføre 

ett godt patruljeførerarrangement gjør at vi bør kunne se lyst på fremtiden også på dette 

området. 

 

Som årsrapporten viser har vi lagt bak oss ett aktivt år, og i år fyller speiderbevegelsen 100 år 

i Norge.  La oss sammen vise at vi er en aktiv og sprek 100-åring. 

 

Kurt Vidar Gundersen 

kretsleder 

 

 

Kretsstyret 
Fram til årsmøtet 17. mars 2010 hadde kretsstyret følgende sammensetning 

Kretsleder: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeidng 

Visekretsleder Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 

Styremedlem: Elisabeth Skjæveland Paulsen, Hortenspeiding  

Styremedlem: Johannes Botne, Fevang 

Styremedlem: Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem: Leif Tore Markman, Solløkka MS 
Styremedlem: Thomas Lien, Oseberg 

Varamedlem:  Lars Erik Menes Ulvund, Hortenspeiding  

Varamedlem: Siri Frydenlund, Fevang 

      

Etter årsmøtet hadde styret denne sammensetningen. 

Kretsleder: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeidng 

Visekretsleder: Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 

Styremedlem: Johannes Botne, Fevang 
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Styremedlem: Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem: Siri Frydenlund, Fevang 

Styremedlem: Ola Strand, Husøy sjø 

Styremedlem: Ida Furru, 2. Nøtterøy 

Varamedlem: Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy 

Varamedlem: Oda Cecilie Flåten, Oseberg 

 

Kretsstyret hadde i 2010 10 styremøter, og har behandlet 101 saker.  

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

Det mest gledelige i 2011 er kanskje at 1. Høyjord har gjenopptatt aktiviteten med mange 

småspeidere og flere voksne ledere, at Rovernes BeredskapsGruppe i Vestfold er startet opp, 

samt at vi igjen fikk gjennomført et flott peff-arrangement med mange deltakere. Kretsleder 

brukte også i 2010 mye tid på arbeidet med ledertrening.  Andre saker det har vært arbeidet 

med er kontakt med ledere, tilpasse og lage kurs, speiderfestivalen og hjelp og støtte til 

kretsens arrangementer. Kretsstyret er aktive i arbeidet med satsingsområdet ledere, og har 

hatt mye praktisk speiderarbeid i året som har gått. I 2010 ble 4 terminlistefestede 

arrangement avlyst; Gruppeledersamlinga og temakvelden for ledere ble avlyst pga for få 

påmeldte, Speiderlederkurset og programkurset det samme. RBG gjennomførte et 

Sikkerhetskurs i tillegg til de terminlistefestede. Kretsstyret arrangerte et utvidet 

kretsstyremøte, samt gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hva som må til for at 

folk skal melde seg på til og delta på gode og planlagte arrangementer. 

 

Valgkomité 2010 
Valgkomiteen valgt for 1 år på årsmøtet 17. mars 2010: 

Thomas Lien, Oseberg og Elisabeth Paulsen, Hortenspeiding. 

 

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

Kristin Øilo var i 2010 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 styremøter og kretsting og skriver referater fra disse. 

Lederlista oppdateres nå av medlemssystemet i NSF og en oversikt over alle medlemmer over 

16 år fås fra NSF ved forespørsel.  Både gruppeledere og kretssekretær holder lista à jour. 

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, også i 2010 har en del 

grupper unnlatt å levere sine regnskaper til kretsen. 

Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2010 sendt Barne- og Ungdomsrådet i 

Vestfold. 

Kretskontoret får årlig flere henvendelser fra publikum og speidergrupper. De hyppigste 

henvendelsene gjelder forespørsler om medlemskap, leie av hytter og annet utstyr, samt kjøp 

av kretsmerker. Påmeldinger til kurs og arrangementer tas i mot og deltakerlister lages. 

I tillegg har en god del tid blitt brukt på veiledning av nye og gamle gruppeledere, noe som er 

positivt og knytter kretsen bedre sammen. 

Kretssekretær samarbeider med alle arrangører og bistår med utsendelser, informasjon, 

deltakerlister, påmeldinger, innbetalinger, referater, regnskap og rapporter etter behov og 

kapasitet. Kretssekretær hadde sammen med kretsstyret i 2010 ansvaret organisering av 

speiderfestivalen. 
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Kretssekretær hadde i samarbeid med Tjøme/Husøy/Nøtterøy ansvar for å organisere 

småspeidersamlingen. 

Kretssekretær sørget høsten 2010 for en fellesannonse for KFUK/KFUM og NSF samlet i de 

store avisene i forbindelse med oppstart. 

 

Styringsverktøy og dokumentasjon 
Produserte timer i 2010 

Vestfold krets har en detaljert bergning over antatte frivillige timer som går med for å drive 

organisasjonen. I administrasjonen på kretsplan blir det produsert ca 2 657 timer. I tillegg blir 

det ute i speidergruppene produsert minst 32 600 timer barne- og ungdomsarbeid.. Totalt 

minst 35 061 timer samfunnsinnsats. Beregningen kan fås utlevert ved henvendelse 

kretskontoret. I tillegg til dette deltar mange ledere på en ukes leir og bidrar til gjennomføring 

og ledelse av yngre deltakere. 

 

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.  

 

Speideraksjonen 2010 

Det har i år vært registrert at Hortenspeiding, Husøy sjø, Eik, 1. Nøtterøy, 1. Sandefjord  

Larvik MS og Horten MS deltok i Speideraksjonen.  Disse samlet inn kr 37 012,50 Midlene 

som ble samlet inn er oversendt Norges speiderforbund og går til deres samarbeidsprosjekt 

med Flyktninghjelpen. De innsamlede pengene gikk til arbeidet med å bygge 

utdanningssentre i Øst Timor. Norges speiderforbund er aktivt med i arbeidet.  

 

Regnskap 2010 
Regnskapet er ført av Tor Ivar Kolpus.  

 

Revisor 2010 
Regnskapet for 2010 er revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 

Informasjonsarbeid 
Kretsens hjemmesider http://vestfold.scout.no har vært i drift i hele 2010. Kretssekretær har 

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

http://vestfold.scout.no/
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står på hjemmesiden er fra og om kretsens arrangementer og generelle nyheter som angår 

speidergruppene i kretsen. 

Kretssekretær samler e-post adresser fra kretsens ledere og og sender jevnlig ut korte 

informasjonsmeldinger i forbindelse med arrangementer og oppdateringer på hjemmesidene 

eller andre viktige frister. Brev og e-poster fra kretsleder, NSF og andre går også ut via 

kretskontoret. 23 slike fellesmeldinger er sendt ut i år. Noen av disse har også gått til 

KFUK/KFUM gruppene grunnet øket samarbeid og fordi de er sendt ut i forbindelse med 

fellesannonsen. Invitasjoner til kurs og arrangementer sendt pr mail til alle i tillegg til at de 

legges på hjemmesiden.  Innkallinger til kretsing blir sendt i post til alle gruppeledere. 7 

mailer er sendt til gruppeledere, med kopi til aktuelle målgrupper som rovere, flokkledere 

eller troppsledere. 

En felles oppstartsannonse for hele kretsen ble satt inn i 4 store aviser og ble derfor godt 

synlig på annonsesiden. Også i 2010 var annonsen felles med KFUK/KFUM, noe som ga en 

ekstra stor og synlig annonse. Kretstinget ba om en endring av dette for 2011 pga høy pris.  

 

Flere grupper har vært flinke til å få stoff i lokalaviser ved å skrive selv og ved å invitere 

journalister. 

 

NM på ski i Stokke 21.-24. januar 

Kretsen hadde et samarbeid med arrangørene og fikk ved hjelp av Fevang speidergruppe satt 

opp en leir inne på området med t lavvoer og en flott bålplass. Vi tilbød grilling av pinnebrød 

som aktiviteter til publikum under hele arrangementet. NSFs store banner vistes over mye av 

arenaen og mange var innom standen. Speidere fra Fevang, Horten MS og Hortenspeiding 

overnattet i lavvoen i Helgen. Standen ble bemannet av kretsleder og sekretær samt ledere og 

rovere fra kretsstyret og flere speidergrupper. Speideren i lavvo ble intervjuet på NRK 

Vestfolds radio de var  og standen og aktiviteter ble filmet flere ganger og vist på 

direktesendingen på storskjermen. Det var også ”pauseinnslag” på TV fra lavvoen til 

speiderne fra Fevang og Hortenspeiding. 

 

Ledertrening  
Ansvaret for ledertrening og godkjenning av ledere fra kretsen har i 2010 ligget hos 

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

Regionen har fungert bra i 2010, selv om mye har ligget på Grenland og enkelte kurs har blitt 

avlyst. Samarbeidet kalles igjen Mimes Brønn.  

 

Therese Nilsen, Kurt Vidar Gundersen, Jon Kolderup Steen og Kathrine Myhre Nordby ble på 

kretsstyremøtet i oktober 2008 oppnevnt som ledertrenere fram til og med oktober 2010. Jon 

Kolderup Steen trakk seg som ledertrener etter oppnevningsperioden.  

 

Nye ledere 

Nye ledere skal meldes inn og registreres på forbundskontoret.  Disse skal få 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 ikke registrert de nye lederne i 2010 – så systemet har ikke fungert.   

    

Ledergodkjenninger  

Det kreves nå gjennomføring av ledersamtale samt gjennomgått sikkerhetskurs før en leder 

kan godkjennes.  Flere nye ledere fra Vestfold har gjennomført sikkerhetskurset og er klare 

for godkjenning så snart de har gjennomført ledersamtalen med gruppeleder og signert 

lederavtale er sendt inn.  
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Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 

(nr i parentes er arr.nr. på søknaden til Vestfold Barne- og Ungdomsråd (VBUR)) 

 

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 Johannes Botne.  

Det ble avholdt to roverkroer i kretsen i 2010. Hortenspeidings rovere inviterte 26. mai og 

Fevang 10. november. Arrangementene var hyggelige og gode, men det var få rovere utenom 

arrangørene som kom, selv om mange var meldt på.  

 

 

Rovernes Beredskapsgruppe 
Det har i hele 2010 vært arbeidet for å få til en Rovernes Beredskapsgruppe i Vestfold (RBG). 

Mange rovere har vist sin interesse for dette og den 3. november ble gruppa opprettet som 

egen speidergruppe i kretsen. Møter med Vestfold Politidistrikt og Frivillige organisasjoners 

redningsfaglige Forum er avhold. Mentor for gruppa er Ivar Anton Nøttestad fra Rogaland 

RBG. Flere kontakter er også opprettet med Hordaland RBG. Utfordringen i 2011 blir å få 

alle interesserte med og i opplæring slik at vi så snart som mulig kan bli operative og sees i 

aksjon.  

 

Kretsarrangementer 2010  
 

Gruppeledersamling 26.januar (1) 

Samlingen ble planlagt til kommunehuset i Re. Kun to påmeldte utenom kretsstyret førte til 

avlysning. 

 

Sikkerhet på tur 11. februar (2) 

Kurset ble gjennomført på Grendehuset på Fevang med 12 deltakere.  

 

Norsk grunnkurs i førstehjelp 12.-14. februar (tillegg til terminlista) 

Kursene ble gjennomført med 6 deltakere på Speiderhuset i Horten i regi av RBG 

 

Kretstingets Årsmøte 17. mars (3)   

Ble arrangert i Metodistkirken i Larvik. med Larvik MS som vertskap. 40 delegater fra 12 

speidergrupper ble godkjent. 11 delegater var speiderrepresentanter og 4 delegater var 

roverrepresentanter. 

Egen protokoll er skrevet for arrangementet.  

 

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp 20. mars (4)  

Kurset ble gjennomført på Grendehuset Fevang med 15 deltakere 

 

Småspeidersamling 24. april. (5) 

Småspeidersamlingen ble arrangert av Nøtterøy/Tjøme/Husøy kontaktutvalg på Torød. 

Kretssekretær bidro til forberedelser og gjennomføring.  11 flokker deltok, en av disse var fra 

KFUK/KFUM. Husøy sjø og 1. Nøtterøy delte seieren og skinnet mens 1. Sandefjord fikk 3. 

plassen.  

Egen rapport og regnskap er levert for arrangementet. 
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Tiurleiken 24.-24. april (Kretskonkurranse for patruljer) (6) 

Tiurleiken ble i år avholdt på Torød. NSF var ansvarlig arrangør, med Per Espen Todal fra 

Hortenspeiding som komitéleder. Lars Erik Menes Ulvund og Thomas Hollingseter fra 

Hortenspeiding samt Jørgen B. Andersen fra 6. Larvik var med i arrangementskomiteen. 

37 patruljer deltok, 15 fra KFUK/KFUM, 22 fra NSF.  Beste patrulje totalt var ble  

Vaskebjørn, Fevang, nr 3 ble Ørn, Oseberg, Gaupe fra Søndre Slagen  KFUK/KFUM kom på 

2. plass. Husøy sjø vant kretsbanneret for beste tropp. Egen rapport og regnskap er levert for 

arrangementet 

 

Roverkro ble flyttet til 26. mai (7) 

Hortenspeiding inviterte til roverkro med grilling på hytta ved Løvøya. Det ble en vakker 

kveld i fint vær. Deltakerne var for det meste lokale rovere, men noen utenfra kom også. 

 

Temakveld for ledere 15. mai (8) 

Skulle avholdes på Furbo på Teie. Team var tips til aktiviteter gjennom opplevelse og sosialt 

opplegg med god mat. Arrangementet ble dessverre avlyst pga for få deltakere.  

 

Leir 2010 

2010 var et korps og gruppeleir-år. Mange grupper valgte å være med på Norsk sjøspeiderleir 

på Kragenäs, noen hadde egne gruppeleirer både i inn og utland, mens andre var med på 

korpsleirer eller andre leirer arrangert av andre. Kretsen hadde ikke noe tilbud til grupper som 

ikke hadde egne arrangementer. 

 

Speiderfestivalen 17.-19 september (9) 

Speiderfestivalen 2010 ble hos Tor Åge Gabrielli ved Ilestadvannet i Høyjord. Speiderne lå i 

gapahuk, mens matservering, kiosk, administrasjon og leirbål skjedde i de store gapahukene 

til Tor Åge. 

 

Temaet for årets festival var ”I skauen” 

Fredag kveld var det kino som vanlig. Lørdag var det en aktivitetsløype med tradisjonelle 

speideraktiviteter. Lørdag kveld et fantastisk festmåltid og et flott leirbål der mange fikk vist 

sine talenter. Søndag var det nybakt brød, bønner og bacon til felles frokost før en alternativ 

5-kamp med selvvalgte lag ble gjennomført. 

Mange gode tilbakemeldinger på opplegget. 

63 speidere, 17 rovere og 16 ledere deltok.  

Jarlsberg St. Georgsgilde bisto med frokostservering søndag. 

Egen rapport og regnskap foreligger for arrangementet. 

 

Peff-arrangement 1.-3. oktober (10) 

Skjærgårdstokt for Peffer og asser (12-16 år). Takket være støtte fra VBUR hadde vi råd til å 

leie Havbraatt og en båt til slik at kurset kunne bli en seilas i Vestfolds skjærgård. Deltakerne 

overnattet i Gapahuk på Ildverket. Helgen gikk med til spennende seilaser, læring, lek og 

matlaging. 19 deltakere.  

Kursledere var Henning Marcussen, Roar Teal, Kjell Lauritz Thorsnes og Lise Borgland. 

Egen rapport og regnskap foreligger for arrangementet. 

 

Speiderlederkurset 1.-3. oktober (11) 

Vestfold og Grenland krets inviterte til speiderlederkurs for region 6. Med kun 4 påmeldte så 

arrangørstaben seg dessverre nødt til å avlyse.  
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Kretstinget 25. oktober 2010 (12)  

Ble arrangert på Allaktivitetshuset på Husøy med Husøy sjø speidergruppe som vertskap. 37 

delegater fra 8 grupper, hvorav 6 speidere, 12 rovere og 17 ledere ble godkjent. 

Egen protokoll foreligger.  

 

Roverkro 10. november (13) 

Fevang inviterte til roverkro med grilling ved Grendehuset på Fevang. Mange fra andre 

grupper var påmeldt, men da kvelden kom var det likevel kun de mest lokale som dukket opp. 

(kanskje været skremte…) Stor lavvo var satt opp og gode forberedelser gjort, så det var nok 

litt skuffende for arrangøren. 

 

Programkurshelg 26.-28. november (14) 
Vestfold krets hadde ansvaret for høstkurset, og inviterte til kurs på Torød, men med kun 5 

deltakere så de seg nødt til å avlyse kurset.  

 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2010 deltatt på følgende 

arrangementer og møter som representant for kretsen. 

 

Tiurleiken 

Kurt Vidar Gundersen deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med en 

representant fra KFUK/KFUM kretsen. 

 

Småspeidersamlingen 

Kurt Vidar Gundersen representerte kretsstyret og delte ut premier. 

 

NM i speiding 13.-15. juni 2009 

Disse patruljene deltok på NM i Bergen.  

Vaskebjørn, Fevang kom på 34. plass 

Ørn, Oseberg kom på 31. plass 

Strekkfisk, Husøy sjø på 86.plass 

Sel, Husøy sjø kom på 100. plass. 

Det var 119 patruljer med 

Christine Gundersen fra 3. Nøtterøy var med som hoveddommer i NM i 2010 

 

Mentorprogram 

Siri Grimelund Vigeland og Elisabeth Jacobsen begge Husøy sjø og Tina Hansen, Eik, har 

fullført NSFs mentorprogram for unge kvinnelige ledere som startet høsten 2008. 

 

Kretsleder/Korpssjef (KL/KS) seminar 24.-26. april 

Kurt Vidar Gundersen skulle deltatt på dette på Ingelsrud.  Dette ble avlyst p.g.a ”askeskyen”. 

Ble holdt på ”Lederløft” hvor Ida Furru deltok. 

 

Beredskapskurs september. 

Thomas Hollingseter, Ida Furru og Oda Cecilie Flåten fra RBG deltok på Beredskapskurs i 

regi av Rogaland RBG på Ådneram. 

 

Speiderforum 1.-3. oktober 

Marte Tostrup og Viktoria Johnsen fra Hortenspeiding var kretsens delegater på forumet i 

Bergen 
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Roverforum 1.-3. oktober 

Guro S. Paulsen fra Hortenspeiding og Vilde S. Snekkestad fra Husøy sjø var kretsens 

delegater på forumet i Bergen. 

 

Speidertinget 29.-31. oktober 

Kretsleder Kurt Vidar Gundersen, Elisabeth Paulsen fra Hortenspeiding og Johannes Boten 

fra Fevang var kretsens delegater på speidertinget i Lyngdal. 

 

Roverløft24.-25. april 

Anna Gjertsen og Audun Formo Buene var med i prosjektgruppa for roverløft 2010. 

 

Lederløft 2010 27.-28. august på Ingelsrud 

Ida Furru og Maren Paulsen fra 2. Nøtterøy deltok.
 

 

Rover 5-kamp 25.-27. september på Løten 

På årets arrangement deltok 1 lag fra Oseberg + 1 som deltok på et annet lag og 1 lag fra 

Husøy sjø. I tillegg hadde lagene med seg supportere. 

 

JOTA/JOTI 15.-17. oktober 

Flere grupper deltok med radiostasjoner på JOTA, noen også med datamaskiner på JOTI.  

Mage grupper samarbeider om JOTA/JOTI arrangementene, og noen utvider samarbeidet til å 

gjelde flere turer og arrangementer. 

 

Roverstevnet 4.-6. november på Ingelsrud 

Anders Øilo Marcussen var med i arrangørstaben. Flere deltakere fra Vestfold.  

 

Komité Speiding 

Kathrine Myhre Nordby ble i desember 2008 oppnevnt som medlem i komité speiding i NSF 

og ble gjenoppnevnt høsten 2010. 

 

Norsk sjøspeiderleir; Tempus 2010 

Kristin Øilo, Husøy sjø var prosjektleder for dette arrangementet.  Med i leirstaben var flere 

ledere fra Vestfold. RBG Vestfold var med i HMS og teknisk staber. 

 

Oppnevninger 

Therese Nilsen, Husøy sjø er oppnevnt som medlem i prosjektgruppen for justeringen av 

grunntreningen for programkurs flokk. 

Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding er oppnevnt som patruljefører for prosjektgruppen for 

justeringen av sikkerhetskurset i forbindelse med justeringen av grunntreningen.  

Elisabeth Paulsen, Hortenspeiding er oppnevnt som medlem av komité for justeringen av 

treningsprogrammet til flokk og bever.  

 Elisabeth Jacobsen, Husøy sjø, er oppnevnt som medlem i prosjektgruppa for verktøykasse 

for rovere som skal ferdigstilles våren 2011. 

 

Jon Furru var oppnevnt som prosjektleder for fjell lederkurset i 2010 men måtte trekke seg i 

desember 2009. Han er også med i NSFs nettverk for friluftsliv. 
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Andre organisasjoner 

Vestfold BUR 

Thomas Lien har i 2010 vært leder av VBUR. Kurt Vidar Gundersen er styremedlem.  

Thomas’ og Kurts innsats og videreformidling av informasjon fra BUR fører til at kretsstyret 

kan engasjere seg i BURs saker og bidra med innspill i større grad enn mange andre.  

 

FNF 

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

 

Annet 
Jubileer: 

Kretsen har ikke registret at noen grupper har hatt jubileer i 2010 

 

Hederstegn 2010 

10 års tjenestetegn ble delt ut til 

Karl Kristian Markman, Solløkka MS 

Lene Bye-Paulsen, Hortenspeiding 

Kjetil Amundsen, Larvik MS 

Norges speiderforbunds æreskniv ble delt ut til 

Therese Nilsen, Husøy sjø 

Kenneth Skarpås, Eik 

 

Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 

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

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

småspeidersamling, en flokk fra KM hadde anledning til å være med.  

 

Det har vært avhold 3 samarbeidsmøter mellom kretsstyrene i 2010.   

 

”Jenter Kan!” et prosjekt i kretsen 

Gruppene Eik, Hortenspeiding og Husøy sjø samarbeidet om et ledertreningsprogram rettet 

mot jenter. I februar kulminerte opplegget med at 22 jenter og ledere reiste på tur til det 

internasjonale speidersenteret Our Chalet i Sveits.  

 

Møter med grupper  

Ingen grupper har invitert representanter for kretsstyret på besøk i løpet av 2010   

 

Medlemmer:   
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2010 et medlemstall på 727 registrerte 

medlemmer. 685 av disse hadde betalt kontingenten. 559 medlemmer er under 26 år. 

 

Medlemsstatistikken viser at medlemstallet for betalende medlemmer går ned med 26.  

År 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Registrerte medl. 31.12. 883 820 785 720 760 793 793 767 727 

Betalende medlemmer 31.12. 865 813 758 701 686 736 758 701 685 

Endring i reg. medlemmer -150 -63 -35 -65 + 40 + 33  - 26 -50 

 

Av kretsens registrerte 29 speidergrupper var det i 2010 20 grupper som hadde medlemmer 

under 26 år, 1 av disse gruppene har liten eller ingen aktivitet for speidere, slik at det gjenstår 
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19 speidergrupper med normal speideraktivitet. Gruppestørrelsen for de aktive gruppene 

varierte ved årsskiftet fra Fevangs 92 medlemmer, av disse er 80 under 26 år, til 6. Larvik der 

kun 3 er under 26 år.  

 

Økonomi  
  

Kretsens økonomi er grei, men inntektene er usikre. Resultatet for 2010 er bedre enn 

budsjettert takket være ekstra bevilgninger fra BUR til prosjektene; Profilering på NM på ski, 

oppstart av RBG, peffsamling og ledertrening. Den store uforutsette utgiften i 2010 var den 

økte prisen på fellesannonsen. Kretstinget i oktober ba derfor kretsstyrene finne en annen og 

rimeligere løsning for felles profilering ved oppstart. I tillegg ble NM i speiding dyrere enn 

budsjettert fordi vi i år kunne sende 4 patruljer. Dessuten ble det i 2010 helt nødvendig å 

anskaffe en ny PC til kretskontoret. 

 

På inntektssiden fikk vi prosjektstøtte fra BUR til profileringen på NM, oppstart av RBG, 

samt ekstraordinær prosjektstøtte til ledertrening og Peff-samling. Inntektene fra disse er ført 

som fylkeskommunale inntekter, mens utgiftene er ført under postene RBG, egne 

arrangementer og lønn. 

 

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

regnskap.  

 

Kriteriene for støtten fra Fylkeskommunen/VBUR endres fra år til år og det samme gjør 

fylkeskommunens kulturbudsjett, slik at dette nå er uforutsigelig inntektskilde. Ut over støtten 

fra Fylkeskommunen og kontingenten er salg av kretsmerker og overskudd fra arrangementer 

og prosjekter kretsens øvrige inntekter. Det søkes om støtte til enkeltprosjekter i den grad det 

er mulig. 

 

 

Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 

 

 

Tone Klufthaugen 
Visekretsleder 
 

 

 

Johannes Botne 
Styremedlem 

 

 

 

Kai Ingebrigtsen 
Styremedlem 

 

 

 

Siri Frydenlund 
Styremedlem  

 

 

 

 

 

 

Ola Strand 
Styremedlem 

 

 

 

Ida Furru 
Styremedlem 

 

 

 

Per-Ole Larsen 
Varamedlem 

 

 

 

Oda Cecilie Flåten 
Varamedlem 


