
 

 

 

 

 

 

 

 
Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i speideren. 



 

 

Medlemmer og ledelse 

 
Medlemmer 
 

Vi hadde pr. 31.12.2017 hele 50 betalende medlemmer, hvorav 40 er under 18 år. 

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

og ledere. 

 

Speidergruppa er åpen for alle - fra hele kommunen. Ved stor pågang må vi forholde oss retten til å bremse 

inntaket hvis det ikke følger med nye ledere. Sikkerheten skal ivaretas på en god måte. 
 

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 2017 har gruppeledelsen bestått av følgende: 
 

Gruppeleder    Tore Vareberg 

Gruppeassistent / kasserer  Ove Raugstad 

Gruppeassistent /styremedlem Kjetil Roalsvik 

      
 

Enhetsledere Stifinnertroppen 

Kari Aandal og Ståle Jensen / Tore Vareberg 
 

Enhetsledere Småspeiderflokken 

Tore Vareberg & Per Kristian Svensen/ Kjetil Roalsvik 
 

Enhetsleder Beverkolonien 

Kjetil Roalsvik og Anne Gunn Fredriksen 
 

 

Enhetsassistenter: Egil Haugsnes, Håkon Horgen, Ståle Skaalevik, Glenn Skaalevik, Svein Terje Børve, Hilde 

Rusten, Linn Beate Austbø, Tone Anita Finnesand. 
 

I tillegg har vi stadig god hjelp fra foreldre. 

 

Norges Speiderforbund har bestemt at alle speiderledere/ de som jobber med barn i speider regi skal forevise 

politiattest. Dette praktiseres også hos oss, og vi har en kontinuerlig prosess på dette ettersom nye ledere 

kommer til. Dette journalføres i medlemsdatabasen til NSF. 

 

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

kursene. Vi avhold i høst vårt første kurs i egne lokale innen Speidermetoden. Kompetanse bygging hos ledere 

er viktig for at Speidere skal få en god opplevelse. Vi kommer i 2018 også til å jobbe mer mot kurs i livredding 

i vann og bratt kort kurs i tillegg til leder trening. Dette for at vi skal ha kompetente og trygge ledere som kan 

lede Speidere 

 

 

 



 

 

Livet som sjøspeider 
 

Mye av programmet til oss sjøspeiderene er helt likt som for andre speidere. Om høsten og vinteren befinner vi 

oss mye ute i skog og mark, men når våren kommer og båtsesongen nærmer seg, blir sjøspeidere mer opptatt av 

båter og sjøliv. Vi starter med grunnleggende sikkerhetsopplæring for nybegynnere og de yngste. Å kunne ro er 

ingen selvfølge, selv om vi bor i en øykommune- dette skal læres først på land og så i vann. Småspeiderne 

jobber for det meste med å lære å takle denne biten på sjøen. Seiling kommer når de mestrer å beherske årer. 

Stifinnere som har vært igjennom dette driver selvsagt med litt andre ting. Speiding handler om progresjon- 

utvikling. Stifinnere har både fått seilt og kjørt motorbåt. Alle enhetene jobber med maritime merker of 

oppgaver. Begynner med det grunnleggende som sjøvett reglene og opp til påhengsmotormerke i 2017. 

Vinterhalvåret driver vi sjøspeidere med så mangt annet. Vi snekrer fuglekasser, knutetavler, lærer om knutenes 

mystikk og mysterier, driver førstehjelps trening, brannvern, haik, kart og kompass med mer.  

 

Speiding er stort sett en uteaktivitet. Derfor har de aller fleste av de ukentlige møtene vært ute, gjerne med 

utgangspunkt i Speiderkjelleren / bålhytta. 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. Dette blir selvsagt krydret med den maritime merkene og oppgavene vi skal 

igjennom. 
 

 

Beverkolonien  

 

Beverkolonien (1-2 klasse) har et variert program, basert på lek, sang og aktiviteter. 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. Her var det bra rekruttering av både ledere og speidere i 2016 som 

gikk fram til sommeren 2017. Strandryddedagen 2017 kom di med på NRK sine sider- kjempe innsats ved 

strendene på Fjøløy Fort. Ellers har beverne oppholdt seg mye i fjæra. Laget vannkikkert og andre saker av ting 

vi finner i naturen. Vi klarte dessverre ikke å få stablet en ny Beverkoloni på beina i høst grunnet mangel på 

ledere, noe som resulterte at dette måtte vike i 2017/2018 sesongen. Får vi inn motiverte ledere til å ta på seg 

litt lederoppgaver starter vi mer enn gjerne opp igjen til høsten 2018.  

 

 



 

 

        

 
 

 

 

           
 

 

 

Småspeider Flokken  

Småspeider Flokken (3-4 klasse) startet 

2017 med litt med å gjøre seg kjente med 

håndverktøy. Småspeiderne var inndelt i 

patruljer og fikk laget hver sin 

patruljekasse. Disse fikk vi støtte av 

Sparebankstiftelsen SR-bank til å fylle 

opp kassene med utstyr – stor takk!! 

Ellers var det mye fokus på å lære 

maritime knuter som vi er et må krav i 

forbindelse med båtlivet. I den nasjonale 

strandrydde uken gikk turen til 

Østhusvik- viktig å representere 

nærmiljøene der vi har speidere. Tur til 

Line for å gjøre fuglekassene klar for 

sesongen. Hadde en flott tur til Dale 

stemmen med flott overnatting i 

gapahuken. Fikk feiret fødselsdagen til 

Lisa med kake 😊 Småspeiderne hadde 

flere flotte dager i båt både med seiling 

og roing. Til høsten ble det opprykk for 

bevere til Småspeiderflokken. Ny 

ledersammensetning PK, Kjetil, Tone 

Anita & Linn Beate. Høsten startet med 

øvelse ved årene i jollene. Dette viste seg 

å være en tøff oppgave for de fleste når 

det var mye strøm i sjøen. Hadde en 

overnattingstur i nærmiljøet på 

Mosterøy.  

 

Ståle, Tone Anita og Cassandra deltar på 

strandryddedag på Østhusvik. 

Småspeiderturen til Dale på Rennesøy. Vi hadde en flott tur. Fikk overnattet i gapahuken. 



 

 

 

 

 
Flott dag på Mosterøy hvor vi setter ut A-jollene. 

 

       
Jungmanns merket       Påhengsmotormerket 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stifinner Troppen 

 

Stifinnerne har gjennom året hatt et 

variert program, med hovedvekt på sjø 

aktiviteter i sommerhalvåret. De har 

seiltrening med A-joller, og får også 

trening i både roing og bruk av 

motorbåt. Alle har vært igjennom 

påhengsmotor både vedrørende bruk og 

vedlikehold. I høst startet vi opp med 

patruljesystemet. Dette er nytt for de 

fleste av Stifinnerne. Dette er en del av 

grunnsteinene i hvordan speiding skal 

drives og det er derfor viktig å lykkes i 

dette. Dette tar nok litt tid å innarbeide. 

Vi har sendt seks speidere på 

patruljeførerkurs i regi av Vesterlen 

krets- som har vært veldig bra respons 

på. Vi har hatt litt fokus på maritime 

merker i høst. Påhengsmotormerket og 

Jungmanns merket har alle 

gjennomført. Veldig gledelig. Noen 

andre fordypningsmerker er det også 

blitt.  

 

Siste helgen i oktober gjennomførte vi JOTI 

(Jamboree On The Internett). Kommuniserte med 

speidere over hele Skandinavia, men også fra andre 

deler av kloden. Dette var noe som var gøy. Jobbet 

også med UHF radioer. 

 



 

 

 

 

Felles arrangement i 2017 
 

 

Bassengdag 

Vi har hvert år basseng aktiviteter. Dette for å gi våre sjøspeidere vanntilvenning i de fleste situasjoner, som for 

eksempel ved kantring av båt. Dette er noe de fleste synes er en grei aktivitet. Progresjonen styrer litt her hva 

hver enkelt skal gjøre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                    

 

 

Camp 773 

Vårens gruppetur gikk i 2017 til 

Vesterlen krets sitt leirområde Camp 773 

på Foreneset ved Jørpeland. Vi etablerte 

en flott leirplass, hvor Småspeiderne og 

Stifinnerne hadde to overnattinger. De 

eldste fikk sove i tretelt resterende ble i 

sine respektive lavvoer. På lørdagen gikk 

Stifinnere på lange turer i fjellet 

(heiahorn merket).  

Småspeiderne hadde oppgaveløsning i 

Kampen om Heiatrollet. Felles marked 

hvor Mastra Sjøspeidergruppe stilte opp 

med øksekast og lappesteking. Været er 

som det alltid pleier å være på Camp 

773- variert 😊 

 

Speideraksjonen  

Gruppen deltok også i 2017 i 

speideraksjonen i april. Aksjonen gikk 

denne gang til Flyktninghjelpens arbeid i 

Uganda for barn og unge som har flyktet fra 

den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan. Vi 

gjennomførte en bøsseinnsamling. Her var 

det bra oppmøte og 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.  Norges speiderforbunds formål er 

å utvikle mennesker til selvstendighet og til 

å ta aktivt ansvar i samfunnet. Dette viser 

norske speidere i praksis bl.a. gjennom å 

delta på Speideraksjonen. Kjempebra 

innsats som vi er svært stolte over! 

 



 

 

 

             

Åpningen av bålhytta. Ove Raugstad- Mastra sin primus motor i 

prosjektet forteller om bakgrunn og gjennomføringen. Stor takk 

for hans engasjement. 

   

 
  

 

 

 

Familiedag 

Samtidig med åpningen av bålhytten hadde vi sommeravslutning med familie og venner. Flott dag med 

flaggheising og speideraktiviteter, øksekast mm. Alltid kjekt når foreldre og venner kan være med- spesielt med 

så deilig vær som vi hadde denne junidagen. Ble vist bilder fra speideråret som har gått. 

 

Jule avslutning 

Vi hadde en juleavslutning på tampen av 2017 i egne julepyntede lokaler. Her ble det både grøt, quiz og 

merkeutdelinger. Godt å ha felles aktiviteter mellom alle enhetene våre samtidig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bålhytta  

Omsider fikk vi dette til i lag med 4H, 

Hafrsfjord vikingene, SFO/Skole. Som 

Ove sa på åpningen 08 juni; vel bor vi 

fint på de grønne øyene, men de kan være 

forblåste ... Denne bålhytten vil gi 

speideropplevelsen vår en ekstra 

dimensjon. Det å være ute, samtidig som 

vi får ly nok til å gjennomføre møtene 

våre på stormfulle dager er helt 

fantastisk. Det ble en grandios åpning av 

bålhytten med både ordfører, krets, 

velgjørere. Vi måtte nok ha solgt en del 

fastelavnsris om det ikke hadde vært for; 

Telenor/Akselfondet, Sparebankstiftelsen 

SR-bank, Rennesøy kommune, 

Gjensidigestiftelsen og Frifond 

/speiderforbundet. Det vil si at vi til 

sammen fikk inn kr. 171 000,- til 

prosjektet. Bålhytta er låst med dørene i 

åpen stilling, som skal symbolisere at den 

er åpen for alle som ønsker å benytte 

denne. 



 

 

Tilholdssted 
 

Mastra sjøspeidergruppe har i løpet av de siste årene vokst oss godt inn i våre lokaler i Speiderkjelleren i 

Mosterøy Aktivitetshus (tidligere omtalt som Mosterøy Skole Avdeling 1). Selv om vi har flotte lokaler, har den 

sine baksider ved den leieavtalen vi har pr dags dato. Vi har sammen med hele husstyret (alle leietakerne) bedt 

Rennesøy kommune om å reforhandle frem en ny avtale som gir oss en mer forutsigbar økonomi, slik at vi kan 

fortsette å gi et tilbud til kommunens barn og ungdom. Vi er veldig fornøyde med vårt tilholdssted- speideren 

hadde ikke vært det samme uten. Med ny avtale i hånd ønsker vi å oppgradere lokalene våre ytterligere for å 

tilrettelegge for bedre møter. 

 

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. Tusen hjertelig takk til alle 

som har hjulpet oss! 

 

Pr i dag har vi en flåte bestående av: 
 

6 stk A-joller  

1 stk liten seilbåt 

1 håndtralle 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. 



 

 

Økonomi  

 

  
  
 

 
 

 

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet av året har blitt tilført 3 050,- fra Norsk Tipping. 

Dette er en inntektsmulighet som har et stort potensiale om vi klarer å markedsføre oss godt nok.  

 

Opplevelsene og erfaringene fra barndom og ungdom former deg som menneske. Uendelig mange inntrykk 

gjennom disse viktige årene setter spor. Speideren gjør en betydelig forskjell i livet til mange barn og unge. 

Mestringsopplevelser bygger selvfølelsen og en slitesterk indre trygghet, ofte for livet! Som speidervenn kan 

du enten bli fast giver eller gi et enkeltbeløp. Dette kan øremerkes Mastra Sjøspeidergruppe. Vi håper flere vil 

benytte seg av dette. 

 

 
 

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. 108 000,- 
 

Vi har i løpet av året fått støtte i form av «gaver» og tjenester fra både privatpersoner, foreldre 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! 

 

 

Speidergruppen har hatt to dugnadsjobber i løpet av 

året:  

Salg av fastelavnsris for Mosterøy Sanitetsforening 

ga oss 9 625,-i inntekt. Tusen takk til 

Sanitetskvinnene for det gode samarbeidet!  

 

Salg av Speiderkalenderen ga oss en grei inntekt og 

en flott markedsføring. Vi skal jobbe mer målrettet 

med bilder av alle speidere (felles bilder) til 2019 

kalenderen. 

                                                                                        

 



 

 

Sluttord 

 
 

2017 har vært et år med en del endringer. Ledere som har vært lenge i Mastra Speidergruppe har etter mange års 

tro tjeneste har valgt å abdisere. Stor takk for bidrag i alle år. Uten alle de som stiller opp og bruker av sin fritid 

ville vi ikke ha hatt et slikt flott tilbud til kommunens barn og ungdom. Vi fikk litt etterlengtet påfyll av nye 

flotte lederassistenter i 2017, men vi har fortsatt et sterkt behov for aktive bidragsytere. Vi er flere ledere i 

rotasjonsordninger / turnus som gjør at vi har et varierende oppmøte – derfor viktig med personer som kan være 

med å ta i et tak.   

 

Vi ble kontaktet av Rennesøy Speidergruppe høsten 2017 om mulighetene for sammenslåing. De hadde også 

utfordringer med å skaffe ledere for å opprettholde tilbud. Etter Gruppeting i begge gruppene ble det enighet om 

sammenslåing av gruppene. Mastra ga et tilbud til alle Rennesøy Speidergruppes medlemmer om å komme 

over. Dessverre ble det ikke mange som ønsket en overgang. Mastra er en speidergruppe for hele Rennesøy 

kommune. Det kom en god en del økonomiske midler gjennom sammenslåing, dette havner på 2018 regnskapet. 

Takk til Ingunn Husabø for hennes initiativ vedrørende overgangen og hennes engasjement for Norges 

Speiderforbund i mange år.  

 

I 2017 fikk vi omsider på plass vår egen nettside: www.mastraspeiderne.no. Denne skal vi jobbe mer med i året 

som kommer. Her er det meningen at programmet for aktiviteter skal finnes samt all annen informasjon en 

speider trenger. Her kan både foreldre og speider følge med, melde seg på aktiviteter og holde seg oppdatert. 

 

 

Vi arbeider hardt for at alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 

speideren. Vi har vært aktive ved sjøen og jobbet med progresjon (i alle ledd) slik at alle har fått prøve nye ting. 

Dette er svært viktig for at vi skal klare å beholde Speiderne etter de begynner på ungdomsskolen. Vi klarer 

dessverre ikke å holde på dem mange mnd. etter opprykk i 8 klasse. Beholde de eldste må vi ha et bedre fokus 

på i 2018. Men alt i alt har 2017 vært et aktivt år med mye latter, utfordringer, vennskap, kreativitet og flotte 

opplevelser. Vi bor unikt til i de grønne øyene, med turopplevelser i fleng i hele kommunen, samt et sjøtilbud 

over det hele. Dette utnytter vi til det fulle og forsøker å reise på nye steder på turer.   

 
 

Igjen, alt dette hadde ikke vært mulig uten speidere, ledere, foreldre, støttespillere- Tusen 

takk for et flott speiderår i 2017. 

 
 

http://www.mastraspeiderne.no/


 

 

 

 
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! 



 

 

Speider venn 

 

 
Her har vi muligheten til å gjøre et løft for Mastra Sjøspeidergruppe. 75% av alle midler vil gå videre til Mastra 

Sjøspeidergruppe. Dette vil gå direkte med på å lage bedre aktiviteter for dagens barn og ungdom. Vi mener 

sjøspeiding er med på å skape trygghet ved vannet. Vi ønsker primært at «alle skal med» og ikke bli stoppet 

grunnet manglende utstyr etc. skal stoppe dette.  

 

Les mer på www.speidervenn.no. Her kan en gjerne oppfordre besteforeldre og bedrifter til å bli givere (rett på 

skattefradrag for sine gaver). 

http://www.speidervenn.no/

