Forord
Sjøspeiding i Mastra Sjøspeidergruppe er ikke ulikt alle andre
speidergrupper. Vi feirer 10 års jubileum i 2020, noe som er
ganske ferskt i speider sammenheng. Vi har likevel klart å
bygge opp en solid stamme av medlemmer hos oss. Vi jobber
sammen å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta
aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra
speiderløftet og speiderloven.
Leder status i gruppe:
Bever: Marita Forsberg / Stig Even Olsen delt enhetsleder
ansvar.
Småspeiderflokk: Kjetil Roalsvik / Tore Vareberg- enhetsleder.
Pernille Berg og Tone Anita leder assistenter.
Stifinner Tropp: Tore Vareberg / Kjetil Roalsvik- enhetsleder.
Hilde Rusten leder assistent
Vandrer Tropp: Einar Jørgensen- enhetsleder.
Gruppestyret:
Etter gruppetinget i mars 2019 ble det følgende
sammensetning:

Gruppeleder- Tore Vareberg
Nestleder – Kjetil Roalsvik
Kasserer– Solveig Qverneland
Styremedlem og speider representant- Erle Johanne Jensen

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. – Foresatte som også
deltar aktivt på møter skal også gjøre dette- her skal vi bli
bedre i 2020.

Medlemmer
Vi har hatt en jevn og flott vekst i gruppen, selv om
medlemstallene varierer litt igjennom året har 2019 vært
rekord år i antall betalende medlemmer i Mastra
Sjøspeidergruppe. Ved utgangen av året var vi 71 medlemmer
økning på over 40 %.
Utvikling siste fire år:
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Fordeling mellom kjønn og enheter. Vi har god plass til flere
jenter i speidergruppen vår.
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Definerte mål og satsingsområder:
Vi har gjort vedtak i gruppetinget om langtidsmål 20192025 og arbeidsplan for 2020-2021. Dette er vedtatt i
Mastra Sjøspeidergruppe sitt høyeste organ- Gruppetinget
og er hva styret og enhetene har å jobbe mot.
Et sted vi har feilet i 2019 var å få Mastra Sjøspeidergruppe
attraktiv for ungdomsskole elever. Vi har ikke klart å få alle
disse til å fortsette eller rekruttere nye speidere fra dette
alderstrinnet.
Langtidsmål 2020-2025
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker
treningsprogrammet aktivt.
• Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen
det enkle friluftslivet, trygghet ved sjøen og
ferdigheter i båt.
• Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte
patruljeaktiviteter, -møter og -turer. Drar jevnlig på
haik.
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker
speidermetoden aktivt.
• Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg
trygge, inkludert og verdsatt i speideren – følge en god
venn prinsippene som ble vedtatt i 2020.
• Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av
speiderne fortsetter i/går over til neste enhet. Gjøre
Mastra Sjøspeidergruppe attraktiv for ungdomsskole
elever.
• Jobbe for å få til en leir utenlands.
• Legge til rette for mer involvering fra foreldre for å få
til bedre speiderarbeid; dugnad, speideraktiviteter og
hjelp ved sjøaktiviteter.

Arbeidsplan 2020-2021
• Skolere ledere; gjennomføre brattkort kurs på
ledere, gjennomføre internkurs i båtaktiviteter
/ Båtførerprøven / seiling / Livredning i vann og
andre relevante temaer. Gjennomføre
lederkurs i treningsprogrammet på ledere som
er «fast» med på møtene.
• Innarbeide patrulje systemet i Mastra.
Gjennomføre patruljefører kurs i Tropp for nye
Peff / Ass.
• Oppgradere båtplassen vår: Lage en landgang
til flytebrygge. Dette for å få effektiv
sjøaktivitet.
• Rydde opp i utvendig lager: Lage et system og
rydde opp i utvendig lager. Ferdigstille
seilstativet.
• Etterstrebe om å gi tilbud om en sommerleir
hvert år for speidere.
• Etablere et års hjul for alle enheter – som
sikrer progresjon og stabilitet, med forankring
mot det maritime.

Langtidsmålene og arbeidsplanen er dette som styret
har å jobbe ut ifra.

Enheter og aktiviteter i 2019
Bever koloni

Vi satte oss et mål om å klare å reetablere Bever koloni i
gruppa vår. Vi er i utgangspunktet få ledere og var helt
nødt til å få inn «nye» ledere for å kunne etablere oss med
et tilbud til 1 & 2 klassingene. Vi hadde noen
informasjonsmøter våren 2019 med bra oppmøte og flere
interesserte i sjøspeiding, men ingen som ønsket å ta
oppgaven.
Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte
speider:
•
Oppleve vennskap og tilhørighet
•
Få et positivt forhold til naturen
•
Få et positivt forhold til speiding

Men ut av det blå fikk vi en henvendelse fra både Marita og
Stig Even etter skolestart, som ønsket å starte opp Bever
Koloni. Dette resulterte i en veldig rask start og en god
rekruttering.

September – Ble oppstart og fokus på å bli kjent med
hverandre. Ble litt «labbing» på tur i nærmiljøet. Ledere og
speidere jobber for å bli kjente med hverandre og nye
oppgaver.

Oktober- Vi startet oktober
med å lære litt om knivbruk.
Hvordan håndtere denne på en
trygg måte. Beverne fikk stifte
bekjentskap med tau og knuter.
Knyttet sammen noen pinner.
Fikk også en fin tur til Fjøløy
Fort hvor speiderne fikk lage
pinnebrød og kakao. Speiderne
har lært seg Bever sangen som
skaper identitet i Kolonien.

November / desember – hadde en fin høsttur i
skogen hvor vi fant inspirasjon til høstbilde. Beverne
fikk også stifte bekjentskap til førstehjelp. Dette er
noe som går igjennom i hele speideren gjennom
progresjon etter alderstrinnene. Speiding er gøy og
lek skal det alltid være tid til på møtene- en av
dagene la vi derfor til Ørnhaug Aktivitetstun, hvor
det er mange muligheter til lek og moro. Jobbet
videre med knivmerket. Det ble også tid til et
juleverksted med pepperkakebaking/ pynting.

Småspeider Flokk:
Januar – Kjetil er enhets leder og starter året med samtaler
med speiderne hva de ønsker for semesteret. Fortsatte med
stjernebilder som det var fokus på i høst. Trening på å etablere
et sikkert ildsted- repetere bålreglene. Samt det å lage mat på
bålet. Ble også aktiviteter rundt fordypningsmerket for natur
og miljø.
Februar – startet med en tur i Rennesøy svømmehall. Der fikk
vi trene på å gå inn og ut av en redningsbøye. Kasteline og
redning i vann. Samt mye annen gøy. Flokken har fått ansvaret
for å varte opp Mosterøy Sanitets forening når de binder
fastelavnsris – felles prosjekt som vi har. God stemning ved
steking av vafler.
Mars-begynte med en tur til Bru hvor vi
skulle rydde litt skog og kratt. Speiderne
fikk trent seg litt med øks og sag. Avsluttet
møtet med litt pølse grilling i skogen. Vi
fikk også stiftet bekjentskap med mange
dyr ved besøk på Ørnhaug aktivitetstun.
Tusen takk til Ommund & Klaudia for at vi fikk
komme. Det ble også tid til en tur til Fjøløy
Fort- flott utflukt. Flokken har et spesielt
ansvar for å sjekke fuglekasser på Line. Tur
ut og fikk disse klargjort for ny sesong.
Samt satte opp noen nye kasser som vi
lagde i høst.
April – Vi tok en tur til Knott. Flott tur til Sørbø i fint vær.
Det ble også en overnattingstur i telt ved siden av bålhytta.
Første gang i telt for flere. Dette gikk bra- en fin øvelse før
forenesdagene 😊

Mai /juni- Speiderlov nr 6: En
speider kjenner naturen og
verner om den – passer fint med
engasjementet til Flokken.
Hadde strandrydding på Sokn.
Fikk samlet inn mye og gjorde en
god jobb for å få en renere natur.
Ellers ble det tid til både padling
og roing. Maritime knuter ble
også repetert. Flott tur til
Foreneset med resten av
gruppen. Sommer avslutning
med bading og grilling.

August / september- Oppstart av nytt speider år. Kjekt med
mange nye speidere. Kjetil gikk over til Tropp og Tore kom inn
som ny leder i Flokken. Vi startet med å sette forventinger til
hverandre for speidermøtene. Vi starter og avslutter alle
speidermøter med flagg seremoni. Speiderne har lært hvordan
man skal respektere flagget på en god måte.
Ellers har vi startet med de
maritime knutene; pålestikk og
dobbelthalvstikk.
Bålferdigheter – hvordan sette
opp sikkert ildsted og ulike
aktiviteter. Hvordan benytte
øks på en sikker og effektiv
måte. Samt avsluttet
september med en fisketur fra
kai- Vestre Åmøy. Alle fikk seg
en fisk (selv om de var i minste
laget for å lære filetering.

Oktober – Startet med hummerfiske
sammen med Ommund, faren til Henriette.
Speiderne fikk lære at det fantes regler
for hvilke hummer som var lovlig og
hvilke som skulle slippes ut i sjøen igjen.
Speidere fikk også koke og smake på
krabbe.
Ny tur til Ørnhaug aktivitetstun for å
gjennomføre fordypningsmerke i lekfinnes det da bedre sted å være?
Opptagelse seremonien ble også
gjennomført for alle nye speidere.
Avlegging av speiderløftet :
Jeg lover etter beste evne å søke mitt
livssyn, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.

November / desember– Vi benyttet en del tid i november på
fordypningsmerket innen førstehjelp. Her er det mye som skal
læres. Vi har funnet en fin balanse mellom lek og læring. Flinke
og lærevillige speidere- noen synes riktignok at teaterblodet og
sårene var noe realistiske.
Alle fikk også prøve
seg på å sette i
sammen
stormkjøkken og
lærte litt om farene
forbundet med dette.
Ble noen flotte
pannekaker. Nest
siste møte fikk vi også
laget pepperkaker til
juleavslutningen. Ble
veldig fint pyntet.

Stifinner / Vandrer Tropp:
Januar – Vi startet året med å lære å tenne opp bål på
gamlemåten; bruk av tenn stål og bue drill. Her fikk speiderne
erfare hvor viktig forberedelsene er. Kniv vedlikehold er en
forutsetning for å ha kniv. Speiderne fikk øve seg på å benytte
bryne / slipestein. Vi fikk også en tur i svømmehallen hvor
livredning er hovedfokuset.
Februar / mars- Pionering
prosjekt. Hver patrulje valgte sin
respektive prosjekt. Peff fikk i
oppgave å lage miniatyr
modellen for så å lede resten av
patruljen. Startet med å skaffe
materiell til byggverkeneskogning på Vestre Åmøy. Ikke
alle kom helt i mål, men det er
det som er kjernen i speidinglearning by doing. Ble flere flotte
byggverk.
Fikk også jobbet med
fordypningsmerket 1 hjelp – vi
er heldig og har Hilde med AMK
erfaring som er flink til å dele.
April – Vi gjennomførte en utflukt til Line i sammen med
speidergruppen 2 Stavanger. Dette var en todelt tur. Første
del for noen var Peffkurs 2 – der de skulle klare seg 24 timer
alene. Stedet ble Jubavika på Line. Turen ble døpt til Pig Bay
for vi skulle lage bål grop og steke et griselår. Slik gikk det
virkelig ikke- Det regnet rett ned hele helga (nesten uten
stopp), helt vindstille – det var liten nytte i de seks seil
jollene vi hadde tatt med.

Når vi skulle prøve å tørke oss i vannkanten ved et bål –
kom brannvesenet (i regnet) og passet på at vi fulgte
bålreglene. Rett skal være rett. Viktigste er ikke hvor langt
en drar- målet er uansett å komme seg ut og ha det gøy.
Været la en demper, men speidere er alltid beredt og skal
være nøysom- så de tok til takke med striregn og 8 grader.
Speiderne fikk ryddet en del i strandsonen på Line.
Det ble ikke bare
regn – speiderne
fikk padlet en del
inn i mellom og
knyttet bånd med
andre speidere.

Mai / Juni- Mye av tiden gikk
med til forberedelser og selve
turene; Forenesdagene og
Kretsleir. Ellers fikk vi oss en
solid dose med sjøaktivitet. Det
ble både kano padling, roing og
seiling. Vi fikk også avholdt en
Bever besøksdag, der troppen
viste frem noe av det som en
speider holder på med. Dette for
å skape engasjement rundt
etablering av Beverkoloni
August– Kjetil tok over troppen
(Stifinner) sammen med Einar
(vandrere). Overgangs seremoni
for de som gikk fra å være
småspeidere til å bli speidere i
Tropp. Flere i troppen deltok i
digital satsning fra google
streetview ved å gå speiderstier
fra Bø-til Knott med et 360
graders kamera på ryggen. Flott
tur. Ellers ble det en del
sjøaktivitet i august.

September – Troppen startet med
øvelser innen kart og kompass. Ble 59
grader Fjøløy som tema. Patruljene
sendt ut på ulike kartreferanser.
Vandrere fikk seg en høst haik
sammen med 2 Stavanger. Ble en tøff
tur i veldig utfordrende vær, men
våre Vandrere er gode å planlegge for
det utenkelige- alltid beredt! 1 hjelp
er også et tema vi jobbet med i
september.
Oktober- Startet på et pionering prosjekt. Skaffet raier fra
Vestre Åmøy og fikk disse fraktet til speiderkjelleren. Vi
starter med planlegging & bygging av patruljegapahuk ved
bålhytten. Fokus på samarbeid, planlegging, knuter &
pionering.
November - To speidere i
Troppen fullførte sitt første
patruljefører kurs- gratulere til
Miriam & Sondre! Vi var
heldige og fikk besøk av
Robert W Williams som har
Norges største teleskop
(Østhusvik) som forklarte mye
om astrologi – delte villig av hele sin viten. Vi fikk også besøk
av Arjen Leendertse – en ekspert på fugler & insekter. Han
forklarte om alle mulige rare skapninger som naturen har og
by på- avsluttet med en relevant quiz.
Desember – Ble jobbet videre med landsbyen av
gapahuker vi har laget. Gjennomgang av utfordringene
som enkelte av speidere satte seg i høst. Vafler og kos i
bålhytta.

Felles arrangementer i gruppe regi:
Fastelavnsris – vi gjennomførte i midten av februar denne
flotte årlige aktiviteten sammen med Mosterøy
Sanitetsforening. Startet med et møte i kjelleren der Flokken
vartet opp Saniteten med vafler og kaffe (og de gjennomførte
selve bindingen av fastelavnsriset). Vi gjennomførte selve
dugnaden med salget ved god hjelp fra foreldre til selve
kjøringen, som resulterte i en inntekt til Sjøspeideren (vår
andel) på 13 338 kr

Speideraksjonen - gjennomførte vi i
april. Denne gangen gikk inntektene
til Flyktninghjelpens arbeid i
Tanzania for barn og unge som har
flyktet fra borgerkrig, vold og
politisk ustabilitet i nabolandene
Burundi og Den demokratiske
republikken Kongo. Vi i Mastra var
med å utgjøre en forskjell også i
2019.
Loppemarked – for å tjene opp penger til å
gjennomføre et innkjøp av nye kanoer gjennomførte vi
et loppemarked i begynnelsen av mai i Mastra huset.
Her fikk vi også en bra inntekt, selv om vi satt igjen
med mye lopper i etterkant. Samlet overskudd etter
loppemarkedet var på 24 191 kr. Tusen takk for alle
som var med å gi fra kjellere og loft til en god sak.

Forenes dagene – dette har
blitt vår faste årlige
gruppeleir. Vi reiste opp i
sammen som gruppe til en
helgeleir med både flokk og
tropp. Veldig fin anledning for
Flokken å bli vant til leir liv på
Foreneset. Vi har blitt en
hengende gruppe- flere har
skaffet seg hengekøyer.
Flokken deltok kampen om
heiatrollet- hvor di innhentet
en finfin 3 plass!

Flere deltok på en grottetur i
heia i sammen med 2
Stavanger- flott tur med
masse kryping i sprekker og
huler.

Kretsleir – Askeladden og di..
Eventyr var tema for kretsleiren på
Camp 773. Dette var en ny milepæl
for oss i Mastra å delta på. Her ble
det over en uke med kjekke
speideraktiviteter. Vi valgte vårt
eventyr – Snehvit og de syv
dvergene. Vår egen Snehvit vil vi for
alltid huske. Flott fremførelse av
eventyret vårt på scenen med
improvisering av rang. Noen hadde
spist opp eplet til prinsen- som raskt
ble erstattet av en løk…

Det var en god blanding av vær.
Den dagen speiderne skulle på
haik, ble det selvsagt storm og
striregn. De syv dvergene som
var på tur, kom hjem like blide
neste dag. Gjennomførte
aktiviteten som de skulle. Det
ble mye bading og sosialt
samvær med andre speidere. Vi
lærer mye om hverandre på en
slik lang tur.

Speiderne laget maten selv på eget patruljeområde. Fikk
utlevert oppskrift og ingredienser til hvert måltid. Learning
by doing – er nøkkelen i speideraktiviteter- også innen
matlaging 😊

Vi fikk også tid til
både mye
padling i kano og
seiling i jollene
våre.
Nå er det bare å
se frem mot
Landsleir som
neste steg for
gruppen.

Rennesøydagen- ble en forblåst affære i 2019. Første gang
vi har deltatt. Vi stilte opp med seilskuteprosjektet vårt og
noen gode speidere for anledningen. Viktig med
promotering når vi skal gjøre speiding tilgjengelig for alle.
Totembu – en gruppetur på høsten har nå etablert seg som
en flott tradisjon. I år havnet den på Godeset sin
speiderhytte som ligger mellom Vier og Lauvås. Vi ble i
underkant av 30 stykker som deltok på denne turen. Her ble
det mange kjekke aktiviteter; padling, knivmerke, lage
fiskestang, leirbål, turer i området, kart og kompass,
matlaging. Flere som valgte å ligge ute i gapahuk i flott
omgivelser.
Ble kaldt om natten den ene
dagen- da ble det mulighet
for isbadermerke for noen
tøffinger.

Høstturen til Mastra har blitt
en kjekk aktivitet. Ble mye
padling. Småspeidere var
veldig flinke i gjennomføring
av fordypningsmerker. Einar
dro i gang noen veldig bra
leirbål på kvelden.

Juleavslutning - ved årets juleavslutning inviterte Solveig oss
til loven deres på Bru. Vi begynner å bli en solid gjeng som
krever litt plass for å holde oss alle samlet. Det var virkelig
flotte rammer for avslutningen. Her ble det merkeutdeling,
speidersanger og rop. Tusen takk til Einar og Gabbas som
spanderte julegrøten på sultne speidernisser.

Tusen takk til familien Solveig Qverneland som organiserte en
flott avslutning til speideren.
Vi samlet også i år inn gaver til
stiftelsen sykehusbarn. Dette
ble lagt merke til ved
avleveringen- Vi i Mastra har
gledet veldig mange i denne jula
også. Det å være speider er å være
en god venn.

Flåten
Lettbåter – vi har tre joller med påhengsmotorer. Disse
benyttes til vår sjøaktiviteter til støttebåter ved seiling og ro
aktivitet.
• 8 fots Gummibåt med 4 hk påhengsmotor
• Pioner 14’ med påhengsmotor / med henger
• Rana 480 SL m.30 hk påhengsmotor / med henger
A – joller - Vi har seks A-joller
(seiljoller) som vi benytter mye.
Båten har dobbelt skrog, er
selvlensende og kan ikke synke.
Utstyret er enkelt og ukomplisert
med karbonmast som seilet tres
utenpå. Fokus ved seilingen skal
være å velge riktig kurs, beregne
vindforholdene og forholde seg til
de andre båtene på vannet.
Walker Bay seiljoller - Etter
vært som gruppen har vokst har
det også kommet et behov for å
justere flåten vår også. Vi har
åtte stk. Walker Bay 10
seiljoller. Disse ble gitt til oss av
Madlaspeidergruppe i 2019.
Disse jollene er veldig an
vennlige til å ro i også. Disse skal
vi sette i stand i vinter slik at
disse er klar til nye sesonger i
Mastra.

Mackinaw kano – Vi
satte oss et mål i 2018
om å få på plass kanoer i
Mastra. Dette vil gi oss
et allsidig maritimt
tilbud og samtidig
fleksibelt (kanoene er på
henger) fikk i 2019
omsider på plass
finansieringen. Vi samlet inn penger og støtte til å
gjennomføre kjøp av en henger med 7 komplette Mackinaw
kanoer. Denne hengeren er utstyrt med vester og padleårer.
Vi kommer til å være veldig fleksible med tanke på hvor vi
kan gå ut å padle.
Vi hadde ikke fått dette til uten våre gode støttespillere samt
god dugnadsånd av speiderne.
Bidragsytere: Gabbas, Sparebank 1 SR bank, Cato Østerhus,
Frifond, Lyse spirer og selvsagt oss selv i Mastra
Sjøspeidergruppe
SeaCub – nor 225
I 2019 fikk Mastra Sjøspeidergruppe en gave fra Erik Hovda
m / familie en gammel ærverdig drake. Denne ble bygget av
Johan Anker i 1937. Denne ble bestilt av norgesvenn
Charles Ulrick Bay (derfor navnet SeaCub).
lagrings mulighet på Vestre Åmøy. Draken er 30 fot. Er i sin
originale forfatning med unntak av riggen som har fått sitt
aluminiums preg i senere år. Dette er en Dragon som
speiderne skal være med
å pusse opp. Vi må nok
jobbe litt på sidelinjen
for å få på plass
finansiering for å kunne
sette denne 100% i
stand. Vi har fått gratis
innvendig lagringssted
på Vestre Åmøy.

Økonomi
Vi bygger gruppen vår opp sakte og sikkert. Tar våre skritt
år for år både innen organisering og utstyr. Dette koster –
spesielt når vi øker medlemsmassen med 40% løpet av et
kalenderår.
Av den årlige medlemskontingenten går kun en brøkdel
tilbake til Mastra og det lokale arbeidet (15 115 kr på 69
betalende medlemmer), derfor må vi finne alternative
inntektskilder. Utstyr til sjøaktivitet er dyrt. Vi har likevel
klart å løpet av 2019 og utvide gruppen med masse utstyr.

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet
av året har blitt tilført 5 302,- fra Norsk Tipping. Takk til
alle som har ført oss opp. Håper speidervenner og foreldre
ønsker å føre oss opp. Send SMS «grasrotandelen
995699419» til 60000
Vi har gjennomført vår årlige tradisjon sammen med
Mosterøy Sanitetsforening hvor de lager fastelavnsris og vi
selger. Vår andel ble etter dette 13 338 kr! Takk til alle som
var med å bidro.
Vi har noen støttespillere som bidrar også på det jevne på
dugnader og hjelp til vedlikehold av båter og utstyr. Det
legges ned ufattelige mengder egeninnsats av relativt få
personer gjennom hele året. Tusen takk! Vi må bli flinkere
å involvere foreldre i det videre arbeidet med gruppen.

Gruppen har en ok økonomi, men vi har hatt økte utgifter
og må se inn på nye inntektskilder for å opprettholde et bra
speidertilbud når vi har en slik stor vekst. Ved slutten av året
hadde vi en kapital på ca. 102 792,-

Tilholdssted / fasiliteter
Vi har fulgt arbeidsplanen vår i flere år nå og
begynner å få resultater av et funksjonelt tilholdssted
i kjelleren på Mosterøy Aktivitetshus.

Høye strømutgifter og driftsutgifter (vår andel 34%
største leietaker) gjør at vi må vurdere andre løsninger
på lang sikt om vi ikke får til bedre økonomiske
løsninger. Det krever mye dugnad for å få inn penger til
årlige driftsutgifter av lokalet (ca 30 000kr). Alle
inntektene vi har via medlemskontingent,
kommunalstøtte og årlig dugnad (salg av fastelavnsris) går
til faste driftsutgifter av lokalet.

Takk til våre gods støttespillere i 2019.

