Bønes speidergruppe
Årsmelding 2005
Generelt om Bønes
speidergruppe

B

ønes speidergruppe tilbyr aktiviteter for
beverspeidere (1. – 2. klasse), ulvunger
(3. – 4 klasse), speidere (5. klasse – 10.
klasse) og rovere (fom videregående skole).
Gruppen legger vekt på å ha et bredt aktivitetstilbud i samsvar med NSFs mål, idé og
treningsprogram, der samfunnsengasjement,
livskvalitet, praktisk viten og friluftsliv står
sentralt. En viktig ramme for arbeidet er
friluftsliv, og alle enheter bruker naturen aktivt
for møter, turer og leir. Et eksempel på dette er
at både beverkoloni, ulveflokk og speidertropp
gjennomfører en stor del av de faste møtene ute,
uavhengig av årstid og vær.
Ved utløpet av 2005 hadde Bønes
speidergruppe 62 medlemmer. Medlemstallet
fordeler seg slik:
Bevere
8
Ulvunger
15
Speidere
25
Rovere
3
Aktive ledere
7
Direktemedlemmer
4
Gruppen har stabile ledere med god erfaring. Vi
ønsker imidlertid å rekruttere nye ledere slik at
vi har flere å fordele arbeidsoppgavene på.
Behovet for, og ønsket om flere ledere er
tilstede i alle enhetene, og spesielt i de yngste
enhetene, kolonien og flokken. Det tilstrebes å
ha et godt sosialt miljø også blant lederne i
gruppen. Rekruttering av flere ledere vil være et
satsingsområde for gruppen i 2006.
Bønes speidergruppe har et godt og nært
samarbeid med Bønes og Storetveit menigheter.
I tillegg til lederne i de enkelte enheter, ledes
gruppens arbeid av et valgt gruppestyre. På
gruppens årsmøte i februar 2005 ble følgende
styre valgt: Erik Geber (gruppeleder), Tor-Atle

Jensen, Gerdt Vedeler, Morten Hatlen, Erling
Teigland og Bjørg Rørlien Bjørsvik.

Felles aktiviteter for gruppen

D

en naturlige del av speiderarbeidet
foregår i hovedsak i den enkelte enhet
(dette er beskrevet under). Det vurderes
imidlertid som viktig å ha felles aktiviteter for
alle enhetene. Målet med slike arrangementer er
å gi det enkelte medlem opplevelsen av å
tilhøre et større fellesskap og skape trygghet
ved overgang til ny enhet. Arrangementene er
også viktige for det sosiale miljøet i gruppen.
I 2005 har det vært gjennomført følgende
fellesarrangementer i gruppen:
• Gruppetur til Kvamseter på Kvamskogen i
februar med i alt 43 deltakere. Ulvunger,
speidere og rovere deltok fra fredag til
søndag, mens beverne deltok fra lørdag til
søndag. Programmet bestod av felles
aktiviteter på tvers av enhetene og
enhetenes egne turer og aktiviteter. Nytt av
året var Familiedag om søndagen med godt
besøk. Lunsj ble servert til 85 personer.
• Deltok med telt, bål/grilling av pinnebrød
og natursti på Bønesdagen
• Gruppen deltok på NSFs og Flyktningehjelpens innsamlingsaksjon ”Hjem igjen”. I
alt ble det samlet inn kr. 10.667 til
flyktninger i Uganda. Aksjonen ble
gjennomført ved flaske- og bøsseinnsamling, salg av vafler ved butikksenter
samt kollekt på gudstjeneste i Bønes kirke.
• Palmesøndagstreff på Guldstølen. I
samarbeid med Bønes menighet ble det
arrangert friluftsgudstjeneste.
• Miljødag i april: Årets miljødag ble
gjennomført på Guldstølen med fjerning av
trær, busker og boss. Avsluttet med grilling.
35 speidere, voksne og søsken deltok
• 17. – mai arrangement på Bønes skole.
• Turdag på Guldstølen i ble avlyst grunnet
svært dårlig vær
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I tillegg har vi deltatt fakkeltog i Langeskogen
sammen med resten av gruppen.

Speidergudstjeneste i Bønes kirke i
november.
Fakkeltog i Langeskogen

Vi avsluttet sesongen med offisiell
opptakelsesseremoni for nye bevere, hvor de
nye beverne fikk utdelt speiderskjerf.

Beverkolonien

I

•
•
•
•
•
•

•
•

Som leder i høstsesongen har vært: Gerdt
Vedeler

løpet av vårsesongen er det avholdt 8
ordinære bevermøter. I løpet av de
ordinære møtene har vi:
hatt rundtur med hest og kjerre
laget og løpt i hinderløype
prøvd oss på orientering
laget blikkboksovn og stekt pannekaker
hatt turdag med bål og spikking,
vært på besøk på Langegården og sett på
lammene
samlet og studert innsekter
lært litt om dyr og fugler i naturen

Ulveflokken

D

Vi har også deltatt på gruppeturen til Kvamseter
sammen med resten av gruppen.
Sesongen ble avsluttet på felles møte med
ulveflokken på Kyrkjetangen. Her fikk de som
skulle over til Ulveflokken hilse på lederne og
Ulvungene. I tillegg hadde vi mange gøye leker,
og laget bål og grillet pølser. 1 bever ble meldt
over i ulveflokken.
Sesongens høydepunkt var teltovernattingsturen
vår i Langeskogen. Her deltok 11 bevere med
foreldre.
Det har deltatt ca 8-9 bevere i snitt på møtene. I
vårsesongen har Lise Gjeraker og Gerdt
Vedeler deltatt som ledere.
Høstsesongen startet med 1 leder og til sammen
11 påmeldte bevere ved oppstart.
I løpet av høstsesongen ble det avholdt 7
ordinære bevermøter med følgende aktiviteter:
• Lært litt førstehjelp
• Tatt gipsavtrykk av fotspor
• Laget vannhevert
• Laget pil og bue
• Satt opp telt
• Gått på skattejakt
• Hatt besøk av presten
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ette året har vært det første med bare 2
årskull i flokken. Medlemstallet har
derfor vært noe lavere enn de siste
årene. Vi har derfor hatt anledning til å ta inn
nye medlemmer gjennom hele året. I
vårhalvåret hadde flokken 19 medlemmer. 1015 ulvunger møtte på de ulike arrangementene.
Høsten 2005 har vi hatt 13 ulvunger.
Fremmøtet har vært jevnt og godt. Vi hadde lik
fordeling mellom gutter og jenter i vår. I høst
har det vært flest gutter.
Flokken har hatt 1 leder og 3 hjelpere (foreldre)
(vår) og 2 ledere (høst). Det har vært svært
populært at vi har fått en ny ung leder i flokken.
Følgende har vært ledere i 2005: Solveig
Gundersen (vår), Charlotte Sterner (vår), Hilde
Skjold (vår), Hilde Tveiten (høst) og Brynhild
Stavland.
Flokken har møte annenhver uke. De fleste
møtene har vært i Langeskogen. Vi har også
hatt møte på Kyrkjetangen (felles med
beverkolonien), 2 skøytemøter på Slåtthaug
kunstisbane, kveldstur på Fløyen, sykkeltur til
Hop og Gamlehaugen og 2 møter i Bønes kirke.
Vi har valgt å ha møtene ute uansett årstid og
vær. Dette gir noen begrensninger med hensyn
til hvilke aktiviteter vi kan gjennomføre.
Fordelene er at ulvungene får trening i å være
ute i all slags vær. De får være i aktivitet og får
god anledning til å bruke kniv, sag og øks og til
bålbrenning.
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Andre møteaktiviteter har vært refleksløype,
fullmånemøte, førstehjelp, knuter, kart og
kompass og bruk av stormkjøkken.
I juni var flokken på telttur på Gåssand.10
ulvunger og 2 ledere var med. Aktivitetene var
fisking med selvlaget fiskestang, primitiv mat,
tur og leirbål. Været var bra og turen vellykket.

Eidskog. I høstsemesteret var
gjennomgangstemaet arbeid med praktiske
aktiviteter knyttet til brannvern og
brannsikkerhet.

I 2005 har vi for første gang hatt 5. klassinger i
troppen. Vi har i løpet av året prøvd ulike tiltak
for å integrere de yngste speiderne på en god
måte. Erfaringene så langt er blandede. Frafall
blant en del av de yngste medlemmene (en del
5. og 6. klassinger) kan tyde på at vi ikke har
lykkes helt. Imidlertid ser vi at de ivrigste
medlemmene også i de yngste årsklassene
finner seg godt til rette i miljøet og på
aktiviteter. Utfordringen videre blir å lære av de
positive erfaringene slik at flere av 5. og 6.
klassingene blir værende i troppen.

I tillegg til ukentlige speidermøter og deltakelse
på gruppens fellesarrangementer kan følgende
aktiviteter nevnes:
• Patruljetur på Fløyen som ble avsluttet med
sosialt samvær med felles bespisning for
hele troppen.
• Troppstur til Larsbu på Finse i mars.
• Deltakelse på Fanosmanøver på Fanafjell,
Kretskonkurranse og vårmanøver på Fløyen
og Bymanøver.
• Den tradisjonelle pinseleiren ble også i år
lagt til Småbrekke i Bergsdalen. Her var det
overnatting i telt med flere praktiske
aktiviteter med fokus på forberedelse til
landsleiren.
• Troppen deltok på NSFs landsleir på
Ingelsrud i Eidskog med i alt 25 speidere og
ledere.
• Overnattingstur på Guldstølen med
overnatting i bivuakk.
• 7 speidere og 2 ledere deltok på kanohaik i
vassdraget mellom Hundvin og Seim i
Lindås sammen med de øvrige speidertroppene i Fana og Os. I alt deltok ca 70
speidere med i alt 33 kanoer på
arrangementet.
• Høstens ekskursjon gikk Luftambulansens
terminal i Bergen. Her fikk vi orientering
om Luftambulansens arbeid, opplæring i
praktisk førstehjelp og omvisning på basens
helikopter.
• Troppstur til Wallemtunet på Kvamskogen
1. helgen i desember. Her var det opptakelse
av nye speidere i troppen samt ulike
praktiske aktiviteter. Det var også ulike
aktiviteter knyttet til brannsikkerhet og
brannvern. Alle deltakerne på turen fikk
utdelt brannvernmerket.
• Troppen har også deltatt på samtlige
fellesarrangementer for gruppen, og på flere
av disse har speiderne hatt ansvar for ulike
aktiviteter.

I vårsemesteret var aktivitetene i stor grad
preget av forberedelse til sommerens landsleir i

Ledere i 2005 har vært Kjetil Eide, Morten
Hatlen, Erik Geber og Tor-Atle Jensen.

I november hadde vi familietur med opptagelse
av nye ulvunger. Denne turen gikk også til
Ytste Raudlivatn på Gåssand.
Flokken deltatt på følgende gruppearrangement:
gruppetur til Kvamsseter i februar,
miljødag/dugnad på Guldstølen i april,
speidergudstjeneste i Bønes kirke november og
fakkeltog i Langeskogen i desember.
Flokken har stilt med patruljer og postvakter på
Fanosmanøver på Fanafjellet, Vårmanøver på
Fløyen og Bymanøver i Bergen sentrum.

Speidertroppen

I

2005 har troppen bestått av ca 25 speidere,
fordelt på patruljene Bever, Ekorn, Isbjørn
og Ørn. Det har vært stabilt høyt frammøte
på alle møter og turer. Aktivitetene har vært
preget av friluftsliv og trening i praktiske
ferdigheter knyttet til aktivt uteliv. Ukentlige
møter har vært gjennomført i Langeskogen og i
Bønes kirke.
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Roverlaget

organisasjonene vil bli kompensert med økte
offentlige tilskudd.

ed årets begynnelse bestod laget kun av
to medlemmer. I løpet av vårterminen
tilkom ett medlem, likevel hadde laget
lav egenaktivitet. Etter sommeren kom ett
medlem over fra troppen, og ytterligere et nytt
medlem i løpet av høsten.

Gruppen har derfor foreløpig valgt kun i mindre
grad å bruke disse midlene på løpende drift,
selv om vi i noen grad har valgt å bruke noe
mer midler på aktiviteter og la enkelte
arrangementer gå med underskudd.

V

Flere av lagets medlemmer har deltatt på flere
lederkurs i løpet av året og flertallet av lagets
medlemmer har lederfunksjoner i øvrige
enheter.

Gruppens regnskap for 2005 er gjort opp med et
overskudd på i alt kr. 201 727, mot et
budsjettert underskudd på kr. 34 000. Det gode
resultatet skyldes i hovedsak inntekter fra
spilleautomat, som vi ikke hadde forventet
skulle bli videreført i 2005 samt høyere
inntekter enn forventet fra bingoaktiviteten.
Dette har gjort at vi har kunnet ha høyere
kostnader og lavere deltakeravgift på de ulike
arrangementer, noe som imidlertid er
kompensert ved at andre inntekter og tilskudd
har vært høyere enn forutsatt. Regnskapet er
revidert av gruppens valgte revisor og godkjent
av gruppetinget 31. januar 2006. Kopi av
fullstendig regnskap kan fremlegges ved behov
og fåes ved henvendelse til gruppens styre eller
kasserer.

Økonomi

Annet

Starten på høstterminen ble markert med
dagstur over vidden, hvor Morten ble valgt til
lagleder. Fire ordinære lagmøter har vært
avholdt hjemme hos medlemmene, og flere
planer er lagt for den kommende terminen. I
desember ble tre rovere ble tatt opp i laget på en
høytidelig opptagelsesseremoni med påfølgende
gallamiddag, arrangert som del
treningsprogrammet.
I 2006 planlegges det en tur til det internasjonale speidersenteret i Kandersteg Sveits.

B

ønes speidergruppe har for tiden en god
økonomisk situasjon. Dette skyldes i
hovedsak stabile inntektsbringende
tiltak over tid, som gir en forutsigbar løpende
inntekt for gruppen. Også aktivitets- og
driftstilskudd fra Bergen kommune bidrar til
den positive økonomiske situasjonen.
Samarbeidet med Maxi-Bingo har i 2005 også
medført inntekter fra spilleautomat. Bingoaktivteten har heller ikke dette året medført
behov for vakter / dugnad fra foreldre og andre.
Foreløpig ser det ut til at dette fortsetter enda en
tid utover i 2006. Vi er usikre på i hvilken grad
inntektene fra spilleautomater vil fortsette. Der
er usikkert om løpende avtale med
entreprenørene om spilleautomater vil bli
videreført. Myndighetenes ønske om å gi Norsk
Tipping monopol for drift av automater vil også
kunne påvirke dette, og det er foreløpig usikkert
i hvilken grad bortfall av inntekter for
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M

orten Svendal Hatlen var møteleder
på kretsting for Hordaland krins i
november.

Morten Svendal Hatlen var med i speiderløypekomiteen for bymanøveren, samt i komiteen for
kretskonkurransen og vårmanøveren
Høsten 2005 ble det klart at gruppen måtte
flytte ut av lagerlokalene som vi leier til
gruppens utstyr i Våkleiva. Det har lykkes
styret å finne nye lokaler ved at gruppen nå får
leie en del av kretsens lagerlokale i Kanalveien.
Bønes speidergruppe var i oktober teknisk
arrangør for korps- og kretsledersamling for
Norges speiderforbund. I alt 60 deltakere fra
hele landet deltok på arrangementet i Bønes
kirke med overnatting på Bønes skole. I tillegg
til det møtetekniske ble det arrangert leirbål og
festmiddag på Kyrkjetangen samt tur til
Guldstølen.

