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Bønes speidergruppe 

Årsmelding 2006 

 

Generelt om Bønes 
speidergruppe 

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 aktivitets-
tilbud 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 2006 hadde Bønes 
speidergruppe 73 medlemmer. Medlemstallet 
fordeler seg slik: 

Bevere 14 
Ulvunger 16 
Speidere 26 
Rovere / ledere 14 
Direktemedlemmer 3 

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 også i 2007. 

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 2006 ble følgende 
styre valgt: Erik Geber (gruppeleder), Tor-Atle 
Jensen, Gerdt Vedeler, Morten Hatlen, og Bjørg 
Rørlien Bjørsvik. 

Felles aktiviteter for gruppen 

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 2006 har det vært gjennomført følgende 
fellesarrangementer i gruppen: 
• Gruppetur til Kvamseter på Kvamskogen i 

februar med i alt 56 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. Også i 
år ble det arrangert Familiedag om 
søndagen med godt besøk. Lunsj ble servert 
til 88 personer. 

• Deltatt på Bønesdagen med ulike 
speideraktiviteter utendørs og informasjon 
om speiderarbeidet innendørs. Alle 
aktivitetene var godt besøk. 

• Gruppen deltok på NSFs og Flyktninge-
hjelpens innsamlingsaksjon 
Speideraksjonen. I alt ble det samlet inn kr. 
6.780,- til flyktninger i Uganda. Aksjonen 
ble gjennomført som flaske- og bøsse-
innsamling. 

• Palmesøndagstreff på Guldstølen. I 
samarbeid med Bønes menighet ble det 
arrangert friluftsgudstjeneste. 

• Årets miljødag ble gjennomført på Guld-
stølen 22. april. Hovedaktivitetene var 
fjerning av trær, busker og boss samt 
grunnarbeid i forbindelse med oppføring av 
rastehytten. Arrangementet ble avsluttet 
med grilling. 46 speidere, voksne og søsken 
deltok. 

• 17. – mai arrangement på Bønes skole. 
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• Turdag på Guldstølen i september med 
aktiviteter for hele familien. 

• Speidergudstjeneste i Bønes kirke i 
november. 

• Fakkeltog i Langeskogen 2. søndag i 
advent. Bønes var hovedarrangør. 

Beverkolonien 

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 kakao 
• Spikket spyd, og kastet på ballonger 
• Vært på besøk på Langegården og sett på 

lammene 
• Samlet og studert innsekter 
• Lært litt om dyr og fugler i naturen 

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. 10 bevere ble 
meldt over i ulveflokken. 

Sesongens høydepunkt var teltovernattingsturen 
vår i Langeskogen. Her deltok 11 bevere med 
foreldre. 

Det har deltatt ca 10-12 bevere i snitt på 
møtene. I vårsesongen har Gerdt Vedeler deltatt 
som leder. 

Høstsesongen startet med 2 ledere og til 
sammen 11 påmeldte bevere ved oppstart.  

I løpet av høstsesongen ble det avholdt 8 
ordinære bevermøter med følgende aktiviteter: 
• Lært litt førstehjelp 
• Tatt gipsavtrykk av fotspor 
• Laget vannhevert og vannmøller 
• Laget spyd og kastet på ballonger 

• Satt opp telt og laget bål 
• Lært om tegn og signaler og gått på 

skattejakt 
• Gått refleksløype og funnet gjemte dyr 
• Hatt besøk av presten 

I tillegg har vi deltatt på turdag til Guldstølen 
og fakkeltog i Langeskogen sammen med 
resten av gruppen. 

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

I høstsesongen har ledere vært Gerdt Vedeler 
og Berit Hellene. I tillegg har foresatt Hilde 
Arntzen vært med. 

Ulveflokken 

lokken har hatt 16 medlemmer (vår) og 
17 (høst). Det har vært stabilt godt 
oppmøte på møtene. Det har vært 

overvekt av gutter i flokken både vår og høst. 
Mange av vårens ulvunger gikk over til 
speidertroppen i høst så det har vært stor 
utskifting av medlemmene. 

Flokken har hatt de samme 3 lederne gjennom 
hele året. Brynhild Stavland (flokkleder), Hilde 
Tveiten (flokkassistent) og Ida Gjøstein Sundal 
(flokkassistent). At vi har fått med to unge 
flokkassistenter har vært et stort pluss for 
arbeidet i flokken. 

Flokken har møte annenhver uke. De fleste 
møtene har vært i Langeskogen. Vi har også 
hatt møte på Kyrkjetangen (felles med 
beverkolonien), skøytemøte på Slåtthaug 
kunstisbane og to møter i/ved Brakken ved 
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, 
førstehjelp, knuter, kart og kompass, brannvern 
og bruk av stormkjøkken.  

I juni var flokken på telttur på Gåssand. 11 
ulvunger og 3 ledere var med. Aktivitetene var: 
Bading, primitiv mat, hyttebygging, tur og 
leirbål. Været var bra og turen vellykket. 

I november hadde vi familietur med opptagelse 
av nye ulvunger. Denne turen gikk til 
Revurtjern på Fløien i øsende regn. 

Flokken deltatt på følgende gruppearrangement: 
Gruppetur til Kvamseter i februar, 
miljødag/dugnad på Guldstølen i april, turdag 
på Guldstølen i september, speidergudstjeneste 
i Bønes kirke i november og fakkeltog i 
Langeskogen i desember. 

Flokken har stilt med patruljer og postvakter på 
Fanosmanøver i Langeskogen, vårmanøver på 
Fløien og bymanøver i Bergen sentrum. 

Speidertroppen 

 2006 har troppen bestått av ca 26 speidere, 
fordelt på patruljene Bever, Oter, Ekorn, 
Gaupe 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. 

Med utgangspunkt i erfaringene fra 2005 har vi 
det siste året hatt fokus på å integrere de yngste 
speiderne i troppen på en positiv måte. Da en 
stor del av 5. klassingene som kom over til 
troppen fra ulveflokken har fortsatt hele høsten, 
kan det se ut til at vi i stor grad har lykkes med 
dette. Frafallet blant de yngste har vært mye 
lavere dette året enn vi har sett de foregående 
årene. 

I tillegg til ukentlige speidermøter og deltakelse 
på gruppens fellesarrangementer kan følgende 
aktiviteter nevnes: 
• ”Mobiltur” på Fløien. Her fikk patruljene 

underveis instruksjoner på mobiltelefoner 
om hvor de skulle og oppgaver som skulle 

løses. Turen ble avsluttet med sosialt 
samvær med felles bespisning for hele 
troppen. 

• Troppstur til Larsbu på Finse i mars. 
• Deltakelse på Fanosmanøver i 

Langeskogen, kretskonkurranse og 
vårmanøver på Fløien 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 
sommerens vandreleir på Dovre. 

• Troppen deltok på Romsdalen og Nordmøre 
Krets sin vandreleir på Dovre med i alt 19 
speidere og ledere. 

• Overnattingstur på Guldstølen med 
overnatting i bivuakk. 

• Høstens ekskursjon gikk til Bergen 
Vitensenter. Her fikk vi prøve oss på ulike 
praktiske eksperimenter. 

• Troppstur til Brekke i Bergsdalen første 
helgen i desember. Her var det opptakelse 
av nye speidere i troppen samt ulike 
praktiske aktiviteter: natt-volleyball-
fotballturnering, pioneroppgave å lage 
katapult, pizzabaking på bål. Alle 
deltakerne på turen laget sin egen 
”knutetavle”. 

• Troppen har også deltatt på samtlige 
fellesarrangementer for gruppen, og på flere 
av disse har speiderne hatt ansvar for ulike 
aktiviteter. 

Ledere i 2006 har vært Kjetil Eide (vår), Matias 
Gjøstein Sundal (høst), Morten Hatlen, Erik 
Geber og Tor-Atle Jensen. 

Roverlaget 

aget har i perioden bestått av fem rovere. 
I vårterminen ble det arrangert fem 
rovermøter i tillegg til arrangement i 

gruppe- og kretsregi. 27. juli til 5. august var tre 
av roverne på tur til det internasjonale 
speidersenteret i Kandersteg i Sveits. 

Høstterminen ble startet med tur til Rossnes, 
hvor Morten Svendal Hatlen ble gjenvalgt til 
lagleder. Det er i tillegg til øvrige gruppe- og 
kretsarrangement avholdt fem ordinære 
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rovermøter, i tillegg til at vi har spilt 
badminton, starten på at vi vil introdusere 
hverandre for våre øvrige fritidsaktiviteter.  

Flere av lagets medlemmer har deltatt på 
lederkurs i løpet av året, og fire av roverne har 
lederfunksjoner i øvrige enheter. 

Økonomi 

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. 

Foreløpig ser det ut til at dagens ordning med 
spilleautomater vil opphøre i løpet av første 
halvår 2007, som følge av myndighetenes ønske 
om å gi Norsk Tipping monopol på drift av 
automater.  

Som følge av gruppens gode økonomiske 
situasjon vil et mulig bortfall av inntekter fra 
spilleautomater eller andre inntekter ikke 
påvirke gruppens aktivitetsnivå de nærmeste 
årene. 

Gruppens regnskap for 2006 er gjort opp med et 
overskudd på i alt kr. 131 946,- mot et 
budsjettert underskudd på kr. 28 000,-. Det 
gode resultatet skyldes i hovedsak inntekter fra 
spilleautomat, som vi ikke hadde forventet 
skulle bli videreført i 2006.  

Regnskapet er revidert av gruppens valgte 
revisor og godkjent av gruppetinget 30. januar 
2007. Kopi av fullstendig regnskap kan 
fremlegges ved behov og fåes ved henvendelse 
til gruppens styre eller kasserer. 

Guldstølen 

Bønes speidergruppe har i 2006 arbeidet for å 
få reist en ”rastehytte” på kretsens eiendom 
Guldstølen. Etter at tillatelse var innhentet fra 
grunneier og kommunale etater, ble det 
praktiske arbeidet igangsatt i løpet av våren. 

Hytten var ferdig oppført og ble offisielt innviet 
på ”Guldstølens dag” 7. juni. 

Arbeidet med byggingen ble utført av Bergens 
Skog- og Træplantingsselskap. Bønes 
speidergruppe fullfinansierte prosjektet med 
god støtte fra Rieberfondene, Vital Forsikring, 
DnB NOR Sparebankstiftelsen, Sparebanken 
Vest og Bergen kommune. 

Flere av speidergruppens medlemmer og 
foreldre bidro med en betydelig dugnadsinnsats 
for å få gjennomført prosjektet. Gruppens 
arbeid med planlegging og gjennomføring av 
prosjektet ble ledet av Gerd Vedeler med god 
teknisk og praktisk støtte av Stephen Williams. 
Som takk for innsatsen ble Gerdt Vedeler 
hedret med Norges speiderforbunds Æreskniv 
og Stephen Williams med Norges 
speiderforbunds hederstegn. 

Annet 

Even Svanberg og Stine Heløe Wiig har 
representert kretsen på Speiderforum i 
Sandefjord.  

Morten Svendal Hatlen har representert kretsen 
på Speidertinget.  

Morten Svendal Hatlen var med i 
kretskonkurransekomitéen.  

Bønes speidergruppe, 1. Fjøsanger, 1. Skjold og 
1. Øvsttun speidergrupper påtok seg ansvaret 
for planlegging og gjennomføring av kretsens 
bymanøver. Brynhild Stavland, Erik Geber og 
Tor-Atle Jensen koordinerte og administrerte 
småspeiderløypen og speiderløypen. Hilde 
Tveiten og Ida G. Sundal hadde ansvar for en 
post i Småspeiderløypen, mens Gerdt Vedeler 
hadde ansvar for en post i speiderløypen. 
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