
Årsmelding 2011, Vestfold krets av Norges speiderforbund    Side 1 av 10 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2011 for  

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 

 
 

Kretsleder har ordet 
 

Vi er mange, det har vi fått bekreftet mange ganger i løpet av året som har gått. 

Kretsen, og dermed også flere av gruppene har hatt en betydelig medlemsøkning i løpet av 

2011.  Vi er nå 731 betalende medlemmer i kretsen. 

Mange av våre speidere har i 2011 vært utenlands på leir.  Mange var deltakere på verdens- 

Jamboreen i Sverige, flere grupper deltok i Camp in Camp i nærheten av Jamboreen og atter 

andre var på forskjellige speiderleire rundt i Europa.  Felles for alle var at man fikk oppleve at 

vi tilhører en stor organisasjon med over 40 millioner speidere fra mange forskjellig kulturer. 

Kretsen feiret sitt 90 års jubileum i Sandefjord i april og vi fikk også her sjansen til å vise 

både oss selv og publikum at det er mange speidere i Vestfold. 

Men dette gjør seg ikke selv.  Alle kretsens ledere gjør en kjempeinnsats for at gruppene skal 

kunne delta på slike arrangement, i tillegg til det kjempearbeidet de gjør i egen gruppe. 

Takk! 

Kurt Vidar Gundersen 

kretsleder 
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Kretsstyret 
Fram til årsmøtet 3. mars 2011 hadde kretsstyret følgende sammensetning 

Kretsleder: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding 

Visekretsleder Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy  

Styremedlem:  Siri Frydenlund, Fevang 

Styremedlem: Johannes Botne, Fevang 

Styremedlem: Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem: Ola Strand, Husøy sjø  
Styremedlem: Ida Furru, 2. Nøtterøy 

Varamedlem:  Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy  

Varamedlem: Oda Cecilie Flåten, Oseberg 

      

Etter årsmøtet hadde styret denne sammensetningen. 

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 

 

Kretsstyret hadde i 2011 10 styremøter, og har behandlet 102 saker.  

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

2011 var jubileumsår, og det ble brukt mye tid på jubileumsfeiring kombinert med Tiurleik og 

Småspeidersamling i Sandefjord i april. Et vellykket arrangement med mange deltakere.  

Ellers har kretsstyret brukt mye til på ulike arrangementer hvorav speiderfestivalen og 

peffkursene var de største og mest besøkte. Kretsstyret har dessverre måttet avlyse et par 

lederkurs grunnet liten eller ingen påmeldte. 

 

Valgkomité 2011 
Valgkomiteen valgt for 1 år på årsmøtet 6. mars 2011: 

Johannes Botne, Fevang 

Tone Klufthagen, 1. Nøtterøy 

 

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

Kristin Øilo var i 2011 ansatt som kretssekretær i 25 % stilling (9t/u) ut juli. Lene Loftesnes 

ble da ansatt i samme stillingsprosent.  

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.  
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Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2011 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, 

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

arrangementer tas i mot og deltakerlister lages. 

 

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

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

kapasitet.  

 

Sekretæren var med og arrangerte småspeiderdelen, mens Tiurleikkomiteen hadde ansvar for 

Tiurleiken og så hadde kretslederne ansvar for jubileumsarrangementet – i samarbeid med 

Fevang, 1. Sandefjord og KM.  

 

Kretssekretær sørget høsten 2011 for en oppstartsannonse for NSF i de store avisene i 

forbindelse med oppstart. 

 

Styringsverktøy og dokumentasjon 
Produserte timer i 2011 

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 2.800 timer. I tillegg blir 

det ute i speidergruppene produsert minst 34.000 timer barne- og ungdomsarbeid..Totalt minst 

36 800 timer samfunnsinnsats. 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.  

 

 

Regnskap 2011 
Regnskapet er ført av Tor Ivar Kolpus.  
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Revisor 2011 
Regnskapet for 2011 er revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 

Informasjonsarbeid 
Kretsens hjemmesider http://vestfold.scout.no har vært i drift i hele 2011. 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. 

Kretssekretær samler e-post adresser fra kretsens ledere 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. 25 slike fellesmeldinger er sendt ut i år. Invitasjoner til kurs og arrangementer 

sendt pr mail til alle i tillegg til at de legges på hjemmesiden.  Innkallinger til kretsing 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 2011 ligget hos 

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

Regionen har fungert bra i 2011, selv om enkelte kurs har blitt avlyst. Samarbeidet kalles 

Mimes Brønn.  

 

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 2010/2011 – så systemet har ikke 

fungert.   

    

Ledergodkjenninger  

Det kreves nå gjennomføring av ledersamtale samt gjennomgått sikkerhetskurs og 

programkurs før en leder kan godkjennes.   

 

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. Det ble avholdt roverkro med klatring i mai med 8 deltakere. Roverkroa på 

høsten ble utsatt til nyåret (2012).  

 

` 

 

http://vestfold.scout.no/
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Rovernes Beredskapsgruppe 
RBG hadde jevnlige møter med kurs og opplæring annenhver uke fram til sommeren. Flere 

tok også livredningskurs. De arrangerte også en roverkveld med klatring for kretsens rovere i 

april. RBG hadde mange ganger kontakt med Røde kors for å få lov til å være med og 

hospitere og lære med deres aksjoner. RK var positive, men det kom aldri til realitet, 

dessverre. 

RBG gjorde en veldig fin innsats på Jubileumsarrangementet med vakt og 

førstehjelpsberedskap. Etter sommeren hadde fire av de mest aktive medlemmene bestemt seg 

for å studere andre steder, aktiviteten ble derfor svært lav i høstmånedene, da de medlemmene 

som var igjen hadde høy aktivitet på andre fronter.  

 

Kretsarrangementer 2011 
 

Sikkerhet på tur 20. januar 

Kurset ble gjennomført på speiderhuset til Hortenspeiding med 14 deltakere.  

 

Programkurs modul 1 – 4 

Gjennomført i Herøya kirke 24.01, 28.02, 7.3 og 11.4 med 15 deltakere. 

 

Gruppeledersamling 26.januar  

Ble avholdt i Re med 16 deltakere fra 10 grupper. 

 

Norsk grunnkurs i førstehjelp 15.02 + 1.03 

Kursene ble gjennomført på Furubo på Torød med 11 deltakere. 

 

Kretstingets Årsmøte 3. mars  

Ble arrangert i Gullstua på Eik med Eik som vertskap. 40 delegater fra 11 speidergrupper ble 

godkjent. 10 delegater var speiderrepresentanter og 10 delegater var roverrepresentanter. 

Egen protokoll er skrevet for arrangementet.  

 

Nyingen og sikkerhetskurset 25.-27.mars 

Ble arrangert i Horten med 8 deltakere. 

 

Kurs i gruppeledelse 1.-2. april 

Ble planlagt på Speiderglimt, men ble avlyst pga liten påmelding. 

 

Roverkro 23. mai 

Ble arrangert i Tønsberg med rappellering og klatring. 8 deltakere.  

 

Tiurleiken 29. - 30. april (Kretskonkurranse for patruljer)  

Tiurleiken ble i år avholdt i Sandefjord. Jørgen B Andersen fra 6. Larvik og Per Espen Todal 

og Thomas Hollingsæther fra Hortenspeiding var i arrangementskomiteen for NSF. 

 

40 patruljer deltok, 15 fra KFUK/KFUM, 25 fra NSF.  Beste patrulje totalt var Blodhundene 

fra Hortenspeiding, nr 2 ble Ekorn fra Tjøme. Sparepærene fra Søndre Slagen KM kom på 3. 

plass. Horten MS vant kretsbanneret for beste tropp. Egen rapport og regnskap er levert for 

arrangementet 
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Småspeidersamling 30. april 

Fant sted i Badeparken i Sandefjord. Guri Wike 1. Sandefjord og Frøydis Teal fra Fevang var 

ansvarlige for arrangementet og mange andre deltok som postmannskap. 24 lag deltok i en 

rundløype med 20 ulike poster. Beste lag var Larvik MS, Husøy sjø kom på 2. plass og 

S.Slagen stifinnere
1
 1 KM kom på 3. plass.  

 

Jubileumsarrangement 30. april 

Ble avholdt i badeparken i Sandefjord i samsvar med Tiurleiken og Småspeidersamlinga. 

Etter disse arrangementene var det et flott jubileumsleirbål med ymse innslag, blant annet 

100-årig speiderhistorie. Premier fra Tiurleiken og Småspeidersamlinga ble delt ut på 

leirbålet. 

 

Temakveld for ledere 23. mai  

Ble avholdt som en seilas i skjærgården rundt Tønsberg og Nøtterøy. 11 fornøyde deltakere.  

 

Peffsamling 27. -29. mai 

Ble endret til et patruljeførerkurs og avholdt på Skautvedt ved Farris. 38 deltakere. 

 

Leir 2011 

2011 var gruppeleirår, og mange grupper hadde egne arrangementer. Mange var også i 

utlandet. Ca 17 speidere og ledere fra Vestfold deltok på verdensjamboreen i Sverige.  

 

Eik speidergruppe arrangerte kanohaik i Vansjø i pinsen for åtte speidere og fire ledere. Turen 

ble avsluttet med et besøk på NM i speiding i Moss. 

 

Solløkka MS og Horten MS vår sammen med Våle KM på fjelltur fra Stegaros til Mogen og 

videre opp i Kvenna i begynnelsen av juli. 

 

Husøy sjø var på sommertokt med 5 seilbåter og 37 speidere og ledere.  Seks flotte dager med 

seiling og sjørøverliv til Strømstad og tilbake. 

 

29 deltakere fra Oseberg, Tjøme, 1. Nøtterøy og Hortenspeiding var på tur til Kandersteg i 

Sveits i juli/august.  

 

Peff-samling 18.-20. november (flyttet fra 23.-25. september) 

Ble avholdt ved Tjønneberget med 32 deltakere. Kursledere var Kurt Vidar Gundersen fra 

Hortenspeiding, Per-Ole Larsen fra 1. Nøtterøy, Kjell Fredriksen fra Tjøme, Vilde Sjømæling 

Snekkestad fra Husøy sjø og Kristin Øylo fra Husøy sjø. 

 

Speiderlederkurset i oktober  

Vestfold og Grenland krets inviterte til speiderlederkurs for region 6. Få påmeldte gjorde at 

kurset måtte avlyses. 

 

Speiderfestivalen 14.-16. oktober 

Speiderfestivalen 2011 ble avholdt på Furubo på Torød. Det var Jota/Joti og ulike 

speideraktiviteter. Lørdag var det felles middag med mye god grillmat. Søndag var det 

rundløype med ulike poster. 83 speidere, 4 rovere og 27 ledere deltok, til sammen 114 

deltakere fra 10 ulike grupper. Egen rapport og regnskap foreligger for arrangementet. 

                                                 
1
 KM har annen aldersinndeling enn NSF på enhetene, derfor var stifinnere med. 
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1. hjelp, sikkerhet på tur, kart/kompass/orientering emnekurs 21.-23. oktober 

Ble dessverre avlyst pga liten oppslutning. 

 

Kretstinget 31. oktober 

Ble arrangert i Metodistkirken i Horten med Horten MS som vertskap. 31 delegater fra 10 

grupper, hvorav 8 speidere, 4 rovere og 18 ledere ble godkjent. 

Egen protokoll foreligger.  

 

Roverkro 10. november  

Det ble vanskelig å finne arrangører og kroen måtte utsettes til over nyttår.  

 

 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2011 deltatt på følgende 

arrangementer og møter som representant for kretsen. 

 

Ledertreningsamling 

Kretsleder deltok her i januar 2011 

 

Toppledersamling vår 

Kretsleder deltok på denne våren 2011 i Bergen 

 

Tiurleiken 

Kretsleder Kurt Vidar Gundersen deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med 

kretsleder i KM. 

 

Småspeidersamlingen 

Kretsleder Kurt Vidar Gundersen representerte kretsstyret og delte ut premier. 

 

Lederløft på Nordtangen 

Kurt Vidar Gundersen var deltaker og hadde kurs i leirbålsledelse mens, Tina Hansen og Per 

Kristian Buer fra Eik deltok i staben. 

 

NM i speiding 10. -12. juni  

Disse patruljene deltok på NM i Moss 

Panda, Husøy sjø kom på 19. plass  

Ekorn, Tjøme kom på 43. plass.  

Blodhundene, Hortenspeiding kom på 52. plass 

Måke, 1. Sandefjord  kom på 55. plass 

Det var 121 patruljer med 

 

JOTA/JOTI 16.-18. oktober 

Mange deltok på Jota/joti som i år var en del av Speiderfestivalen. 

 

Toppledersamling høst 

Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Kai Ingebrigtsen og Vilde Sjømæling Snekkestad deltok 

på toppledersamlingen i Sarpsborg.  
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Oppnevninger 

Therese Nilsen, Husøy sjø og Kurt Vidar Gundersen ble i 2011 oppnevnt til å være i stab for 

ledertreningskurs i 2012.  

 

Andre organisasjoner 

Vestfold BUR 

Thomas Lien har i 2011 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: 

Larvik MS feiret 85 år i oktober. Kretsleder var invitert men kunne dessverre ikke stille. 

 

Kretsleder var invitert til Husøy Sjøs årsfest og delte der ut speidersjefens topputmerkelse til 

to av speiderne. 

 

Hederstegn 2011 

10 års tjenestetegn ble delt ut til 

Christian Teal, Fevang 

Siri Frydenlund, Fevang 

Kai Johannessen, Fevang 

Bjørn Arne Olsen, Larvik MS 

 

Norges speiderforbunds hederstegn ble delt ut til 

Arve Saastad, Holmestrand 

 

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 Jubileum og invitert til 

småspeidersamling.   

 

Det er også dannet en kretsleirkomitee for Kvernmoen 2012 med medlemmer fra begge 

forbund. Kretsleirkomiteen består av 

Christian Thorsen-Egeberg fra 1. Tanum KM 

Per Espen Todal fra Hortenspeiding NSF 

Jørgen Tangen fra 1. Sandefjord NSF 

Terje Asheim fra S.Slagen KM 

 

Det har vært avhold 2 samarbeidsmøter mellom kretsstyrene i 2011.   

 

”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 KM har dannet en komite og skal arrangere 

en tur til verdensspeidersenteret Our Cabana i Mexico i påsken 2012. Det er 25 deltakere med 

representanter fra både NSF og KM. Komiteen har hatt jevnlige møter i løpet av 2011.  
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Møter med grupper  

Ingen grupper har invitert representanter for kretsstyret på besøk i løpet av 2011   

 

Medlemmer:   
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2011 et medlemstall på 798 registrerte 

medlemmer. 731 av disse hadde betalt kontingenten. 632/573 medlemmer er under 26 år. 

 

Medlemsstatistikken viser at medlemstallet for betalende medlemmer går opp med 46! 

År 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

Registrerte medl. 31.12. 883 820 785 720 760 793 793 767 727 798 

Betalende medlemmer 31.12. 865 813 758 701 686 736 758 701 685 731 

Endring i reg. medlemmer -150 -63 -35 -65 + 40 + 33  - 26 -50 +46 

 

Av kretsens registrerte 28 speidergrupper var det i 2011 20 grupper som hadde medlemmer 

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

19 speidergrupper med normal speideraktivitet. Gruppestørrelsen for de aktive gruppene 

varierte ved årsskiftet fra Fevangs 108 medlemmer, av disse er 95 under 26 år, til to andre 

grupper hvor kun 3 er under 26 år. 

 

Økonomi 

Kretsens økonomi er grei, men 2011-regnskapet viser et større underskudd enn budsjettert.  

 

Den største svikten i inntekter er kretskontingenten. Dette på tross at vi pr 31.12.11 har 

vesentlig flere medlemmer enn i 2010. Dette kan forklares i at den største medlemsveksten 

har kommet på høsten, da er det bare halv årskontingent, i tillegg har vi 90% 

familiemoderasjon på kretskontingenten, noe som nok ikke har kommet fram i 

budsjettarbeidet. Lønn til kretssekretær er også noe over budsjettet. Dette bunner i at man i 

budsjettarbeidet dessverre ikke har tatt hensyn til lønnsjusteringer som følger vanlig indeks.  

 

NM i speiding ble noe dyrere enn budsjettert fordi vi også i år fikk sende fire patruljer. 

 

Salg av kretsmerker har et minus i 2011, men posten føres etter kontantprinsippet og kretsen 

har pr 31.12.11 et varelager av kretsmerker.  

 

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

regnskap.  
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Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 

 

Ola Strand 
Visekretsleder 
 

 

 

Vilde Sjømæling Snekkestad 
Styremedlem 

 

 

 

Kai Ingebrigtsen 
Styremedlem 

 

 

 

Siri Frydenlund 
Styremedlem  
 

 

Helene Berge 
Styremedlem 

 

 

 

Oda Cecilie Flåten 
Styremedlem 

 

 

 

Per-Ole Larsen 
Varamedlem 

 

 

Sigurd Eilerås 
Varamedlem 

 


