
 

 

 

 
 

Årsmelding 2016 
 

Mastra sjøspeidergruppe 

 



 

 

Medlemmer og ledelse 

 
Medlemmer 
 

Vi hadde pr. 31.12.2016 hele 54 betalende medlemmer, hvorav 42 er under 18 år. 

Disse er fordelt på Beverkolonien (2.klasse), Småspeiderflokken (3.og 4.klasse), Stifinnertroppen (5.-7.klasse) 

og ledere. 

Speidergruppa er åpen for alle, men ut fra kapasitet og lederdekning, og derved vurdering av sikkerhet, må vi 

ved behov sette en grense for antall speidere i hver enhet. Vi har ved årsskiftet venteliste for inntak til 

beverkolonien. 
 

Medlemskontingenten for ledere dekkes av Mastra Sjøspeidergruppe. Dette er normal praksis i de fleste 

speidergrupper.  

I kontingenten til alle inngår en ulykkesforsikring. Ledere er i tillegg ansvarsforsikret. Vi har derfor praktisert at 

de av lederne som har møteansvar (opplegg for møtene) skal være medlemmer. 

 
Gruppeledelse 
 

For året 2016 har gruppeledelsen bestått av følgende: 
 

Gruppeleder    Ståle Jensen 

Gruppeassistent / kasserer  Ove Raugstad 

Gruppeassistent /administrasjon - 

Båtansvarlig    Håkon Horgen 
 

Enhetsledere Stifinnertroppen 

Ove Raugstad / Kari Aandal og Ståle Jensen 
 

Enhetsledere Småspeiderflokken 

Kari Aandal / Tore Vareberg 
 

Enhetsleder Beverkolonien 

Bjørg Edland / Kjetil Roalsvik og Anne Gunn Fredriksen 
 

 

Enhetsassistenter: Ann Kristin Klausen, Carsten Jepsen, Egil Haugsnes, Håkon Horgen, Terje Valen, Bjørg 

Edland, Ståle Skålevik, Per Kristian (PK) Svendsen, Glenn Skålevik. 
 

I tillegg har vi stadig god hjelp fra foreldre. 

 

Norges Speiderforbund har bestemt at alle speiderledere skal forevise politiattest. Dette praktiseres også hos 

oss, og vi har en kontinuerlig prosess på dette ettersom nye ledere kommer til. 
 

Speiderkretsen har et godt tilbud om kurs for ledere, og vi tilrettelegger for at våre ledere deltar på disse 

kursene. 

Også lederne må øves i seilingens kunst. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 
 

Møter 

Speiding er en uteaktivitet. Derfor har de aller fleste av de ukentlige 

møtene vært ute, gjerne med utgangspunkt i Speiderkjelleren.  
 

Programmet har vært variert, med friluftsliv som en ramme rundt alt. I 

tillegg har vi lagt vekt på de andre elementene i speiderprogrammet; 

Samfunnsengasjement, Vennskap, Kreativitet og Livskvalitet. 
 

I vinterhalvåret stiller speiderne med varme klær, refleksvest og 

hodelykter, og øver på alt fra førstehjelp, primusbruk og matlaging på 

bål, til orientering og svømming.  
 

I sommerhalvåret, dvs. fra påske til høstferien, har Stifinnerne og 

Småspeiderne for det meste aktiviteter knyttet til båt og sjø. Vi starter 

med grunnleggende sikkerhetsopplæring for nybegynnere og de yngste, 

og etterhvert blir det mer roing og seiling. Speiderne får også prøvd seg 

litt med påhengsmotor og kjøring av motorbåt. 
 

Beverkolonien har et variert program, basert på lek og aktivitet. De har 

vært både på sjø, strand, land og skog. Fremmøtet og entusiasmen hos de 

minste har vært stor, og den lange rekka med refleksvester har vært å se 

mange steder. 
 

Småspeider Flokken har også utviklet seg i løpet av året som gikk. Fra høsten 2016 har vi startet med å jobbe 

inn patrulje systemet og flokken ble delt inn i fem patruljer; Dompapene, Røyskattene, Ulvene, fjellrevene og 

Hakkespettene. Patruljene består da av en blanding av 3 & 4 klassinger. Fokuset har vært på å lære å 

samarbeide om ulike oppgaver. Alt ifra å dele utstyr i mellom seg når vi skal på tur til det å komponere en mat 

meny som alle kan stå inne for. Småspeider programmet har vært et ambisiøst program, både på vår og høst 

semesteret. Hvert møte vi har hatt utover høsten har vært med tema med oppbygging mot kommende tur. For 

eksempel seile teori, kano øvelser på land, kart og kompass, bygging av gapahuk mm. 

Kalenderåret ble avsluttet tradisjonelt. med eget julemøte med julegrøt og aktiviteter på «Julelåven» hos Anne 

Gunn og hennes familie i Båsen på Vestre Åmøy. 

Full innsats i kløyving av ved til bålet. 

Småspeiderne på vårtur til øya Line. Selvsnekrede 

fuglekasser ble montert rundt omkring i skogen. 



 

 

Turer 
 

I den mørke årstid er det tidvis utfordrende å arrangere gode og 

trygge turer. Også i 2015 har vi supplert en del av turene med 

klatring for store og små i klatresiloen på Kulturbruk 44/4. Vi voksne 

ledere lærer mye om nærområdet og Rennesøys levende historie på 

slike turer. 

 

 

Vårens gruppetur gikk i 2016 til Vesterlen krets sitt leirområde på 

Furunes i Strand. Vi etablerte en flott leirplass, hvor Småspeiderne 

og Stifinnerne hadde to overnattinger. 

På lørdagen gikk de eldste speiderne på lange turer i fjellet, mens de yngste deltok på aktiviteter og 

konkurranser rundt leirområdet.   

Logistikken ved en så stor samling er krevende, men vi kommer i havn med god hjelp fra ledere og foreldre. 

Tusen takk til alle! 

  
 

Stifinnerne har gjennom året hatt et variert program, med hovedvekt 

på sjø og seiling i sommerhalvåret. De har seiltrening med A-joller, 

og får også trening i både roing og bruk av motorbåt. 

I høst og vintermåneder blir det noe sjø- og båtteori samt navigasjon, 

men ellers blir det tradisjonelle speideraktiviteter. Tau, kniv, 

fyrstikker og gryter er flittig i bruk. 

 

Småspeider Flokken har i tillegg til årets «gruppe tur» hatt flere turer 

i høst.  Vi har ett ønske om å komme oss ofte ut på tur. Ikke minst at 

patruljene får velge selv hva de vil ha med, da de er ansvarlige for å 

bære det de bruker selv. Første turen var på Mosterøy- hvor 

patruljene bygde sine egne gapahuker (som de hadde trent på i 

forkant). Hoved tema for turen var seiling. Veldig kjekt at alle fikk 

seile lenge nok til å få «mestringsfølelsen».  Vi hadde nydelig vær 

20° C nesten natten gjennom.  

Tur nummer to gikk til Vestre Åmøy, hvor fokuset var kart og kompass. Vi hadde også denne gangen nydelig 

vær og fikk oss en god fottur i nærområdet. Ny type gapahuk ble testet 

ut. Tur nummer tre var til Hodnefjell og 4H skogen. Vi bodde da i 

gapahuken som er der. Fokuset var da matlaging på bål og 

kanopadling. Kanopadling var nytt for de aller fleste. Men som alle 

mestret etter litt øvelse. 

 
 

Også Beverne hadde høsttur. De hadde en aktivitetsdag ved 4H 

skogen og Storavatnet på Mosterøy. Der fikk speiderne delta på 

mange aktiviteter, og også kanopadling stod på programmet. Denne 

gangen laget ungene lapskaus som var veldig god og dessert som var 

banan på bål med sjokolade. Beverne fikk også tid til besøk på 

Politikontoret på Rennesøy, laget flaskepost og lærte om trafikk og 

bruk av refleks. 

 

Vi er heldige som bor i en kommune med så gode turmuligheter til lands og til vanns, og det har vært spennende 

å prøve ut nye turmål i løpet av året. 

Også kjekke ledere trives på tur til Furunes. 

Småspeidere trives med å lage maten selv, 

på tur til Furunes. 

Alle deltar i klargjøring før og etter tur. 



 

 

 

Speideraksjonen 
 

Gruppen deltok også i 2016 i speideraksjonen i april. 

Aksjonen gikk til syriske flyktningbarn i Libanon.  

Vi gjennomførte en bøsseinnsamling, og fikk inn 

fantastiske 21 500,- kroner. Det var beste resultat i 

Rogaland! 

Speiderne blir minnet på om at ikke alle barn får dekket 

sine grunnleggende behov, men det viktigste er likevel 

det økonomiske bidraget vi fikk gitt til andre.   

Kjempebra innsats som vi er svært stolte over!  

 

 

 

 

Tilholdssted 
 

Mastra sjøspeidergruppe har i løpet av 2015 og 2016 vokst oss godt inn i våre nye lokaler i Speiderkjelleren i 

Mosterøy Aktivitetshus (tidligere omtalt som Avdeling I).  

Vi er veldig takknemlige for det gode samarbeidet med grunneier og naboer, som gir oss mulighet til å ha land- 

og sjø-aktivitetene rett nedenfor Speiderkjelleren. Her har vi gjennom året trinn for trinn opparbeidet 

forenklinger og tilpasninger for bålplass, og for ytterligere å bedre bruken av båtene, både ved høyt og lavt 

vann.  

 

 

 

 

Materiell 
 

Gruppen har etter hvert mye materiell, både tur og 

leirutstyr, samt båter og båtutstyr.  

Med ny lokalisering ser vi at noe av utstyret vi har 

anskaffet ikke lenger er i bruk. Vi har lyktes i å selge unna 

både håndtraller, påhengsmotor og seil-pakker som vi 

ikke lenger har hatt bruk for selv. På denne måten har 

økonomien igjen blitt litt styrket. 

Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet oss! 

 

Pr i dag har vi en flåte bestående av: 
 

5 stk A-joller  

1 stk liten seilbåt 

2 håndtraller for transport av jollene 
 

1 stk 8 fots Gummibåt m.4 hk påhengsmotor  

1 stk Pioner 14’ med påhengsmotor  
 

1 stk  Rana 480 SL m.30 hk påhengsmotor 
 

I tillegg har vi også båttilhenger til begge motorbåtene. 

Fantastisk innsats under Speideraksjonen 2016, til inntekt 

for syriske flyktningbarn i Libanon. 

Fin seiling i bukta. 



 

 

Økonomi 
 

Speidergruppen har hatt to dugnadsjobber i løpet av året:  

Salg av fastelavnsris for Mosterøy Sanitetsforening ga oss 7 400,- i inntekt. Tusen 

takk til Sanitetskvinnene for det gode samarbeidet! 
 

Salg av Speiderkalenderen ga oss en inntekt på ca kr 9 200,- i tillegg til flott 

markedsføring. 
 

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet av året har blitt tilført ca 

3 420,- fra Norsk Tipping. Dette er en inntektsmulighet som har et stort potensiale 

om vi klarer å markedsføre oss godt nok. 
 

Gruppen har en brukbar økonomi, og vi har helt siden starten lagt vekt på å ha en 

økonomisk buffer og handlefrihet. Ved slutten av året hadde vi en kapital på ca. 121 000,- kroner, hvorav ca 

46 000,- er øremerket til bygging av bålhytte i 2017. 
 

Vi har i løpet av året fått støtte i form av gevinster og tjenester fra både privatpersoner og bedrifter. Vi retter en 

stor takk til alle våre støttespillere! 
 

Vi vil også dette året benytte anledningen til å rette en stor takk til grunneierne som slipper oss til på sine 

områder. Vi setter opp teltleir, fortøyer båter, brenner bål og tråkker ned gresset. Likevel er alle positive, og det 

er aldri nei å få når vi spør om noe. Tusen hjertelig takk skal dere ha! 

 



 

 

Sluttord 

 

2016 har igjen vært et aktivt år for speidergruppen.  

Speiderne vokser med oss, nye ledere kommer til (heldigvis) og vi lærer nye aktiviteter sammen.  

Vi er aktive med sjø- og båtaktiviteter, og vi har reist på turer til nye områder.  

Også dette året har noen speidere sluttet, og nye kommet til. Vi har fortsatt en utfordring med å ha nok ledere, 

og har fra årsslutt igjen venteliste for opptak til de aller yngste, Beverkolonien.  

2016 har vært et fantastisk kjekt år. Vi har opplevd mye latter, stor entusiasme, stolthet, omsorg og vennskap, 

og både speidere og ledere sitter igjen med mange gode minner for livet! 
 

En stor takk til speidere, ledere, foreldre og alle støttespillere for et godt speider år i 2016. 
 

Kule Stifinnere, glade for gode ledere. 



 

 

 

 
Hjelp oss med å bruke tiden vår til å gi speiderne et godt tilbud. Spiller du selv, eller har du noen spillere i familien, blant 

venner eller kolleger? Hvis de registrerer seg mot Mastra sjøspeidergruppe vil vi få gode inntekter uten at det går ut 

over hverken innsats eller gevinst for spillerne. En vinn – vinn situasjon for oss alle ☺ 

 

MASTRA 

MASTRA SJØSPEIDERGRUPPE? 

MASTRA SJØSPEIDERGRUPPE! 



 

 

 
 

 

Ikke bare tenk på det – gjør det! 

 

 


