Nyttig informasjon om Mastra Sjøspeidergruppe

Organisering
Speidergruppen er tilknyttet Norges Speiderforbund og Vesterlen krets (sør Rogaland).

Gruppen ledes av en Gruppeleder og et styre (Kasserer og Nestleder). Styret blir valg av Gruppetinget
(årsmøtet) – på Gruppetinget har alle registrerte medlemmer fra 12 år stemmerett. Hver enhet ledes
av en enhetsleder (Kolonileder, Flokkleder & Troppsleder) sammen med assistenter. Alle Mastra
Sjøspeidergruppe sine ledere og assistenter skal forevise godkjent politiattest, samt gjennomgå NSF
sin leder trening. Kompetente ledere gjør Speiding gøy.
Vi er inndelt i følgende enheter i Mastra Sjøspeidergruppe
•

•
•

Beverkoloni - Vi i Mastra har hatt lang tradisjon for å ta inn Bevere (1-2 klasse). Men de to
siste årene har vi valgt å ikke ha dette. Dette skyldes ene og alene at vi ikke har leder
kapasitet til å gjennomføre dette. Så frem til vi har fått en Bever leder som ønsker å fokusere
på de yngste alderstrinnene, ligger dette litt på is.
Småspeider Flokk - Småspeider Flokk er for speidere i 3-4 klasse fra hele Rennesøy
kommune.
Stifinner / Vandrer Tropp - Stifinner (5-7 klasse) og Vandrer (8-10) har vi for tiden i sammen i
det som heter Tropp. Dette grunnet vi ikke har så mange i Vandrer kategorien for tiden.
Dette kan endre seg at vi kommer til å skille imellom.

Sikkerhet
Gruppen har utarbeidet sikkerhetsprosedyrer og tar ansvar for at speiderne under aktiviteter og
turer. Vi har gjennomført risikovurderinger for de forskjellige aktivitetene våre; haik, sjø aktiviteter,
mm. Det presiseres at vi kun tar ansvar fra Speidermøtet / turen begynner til det slutter. Dvs. at til og
fra er foreldre / pårørendes ansvar. Betalende medlemmer og ledere er forsikret gjennom
forbundets Speiderforsikring. Kan lese mer om den på www.speiding.no
Speidermøter
•

Oppmøte – Vi møter presis. Vi planlegger møtene våre med et program for den tiden som er
satt opp. Fremmøtested er normalt ved Speiderkjelleren (Mosterøy aktivitetshus). Men dette
er angitt i terminlistene. Det kan være noen møter som skal avholdes på andre lokasjoner.
Det er viktig å holde seg oppdatert på nettsiden vår vedrørende oppdateringer om
kommende speidermøter. Der er det også angitt hva speider skal ta med seg eventuelt ha på
seg- Speiderskjerf og kniv (når en har gjennomført knivmerket) skal alltid være på. Følg med
på www.mastraspeiderne.no Der står det også hvem som er speidermøtes kontaktperson

(dette varierer fra møte til møte). Gi beskjed via en SMS om speider ikke kommer til oppsatt
møte.
•

Speidermøtet – Vi er Sjøspeidere, hovedfokuset på sommerhalvåret er sjøaktivteter. Men
resten av året jobber vi i Speiderprogrammet som andre speidere gjør. Dette gjenspeiles i
programmet vårt. Speidermøtet har en innledning, aktivitet (mulig flere aktiviteter – kommer
an på hvilken enhet). Vi prøver å gjennomføre en lek på hvert speidermøte – for Speiding skal
være gøy. Alltid en avslutning hvor vi kan reflektere litt over hva som gikk bra og hva som
kunne vært bedre. Stort sett blir speidermøtene avholdt utendørs rundt Speiderkjelleren. Vi
har fått oss en flott bålhytte som vi også benytter når det er dårlig vær om vi ikke benytter de
innvendige fasilitetene.

Økonomi og kontingent.
Det koster mye penger å drive en speidergruppe. Vi prøver å skaffe oss midler gjennom ulike tiltak
gjennom året. Håpet er at vi kan benytte mindre tid av ledernes tid på å skaffe midler og heller
fokusere på speider arbeid. Som alle organisasjoner har vi en kontingent. Den er satt (2018) til 890 kr.
Av disse går 450kr til Forbundet, 225kr til Kretsen og 215 kr til Mastra Sjøspeidergruppe. Det sier seg
selv at dette ikke er nok til å drive alt det vi ønsker å gjøre. For de som starter på høsten er det halv
kontingent.
Uniform
Speidere vil etter prøveperiode bli avlegge Speiderløfte under en seremoni. Da vil speideren få
utdelt speiderskjerf- som skal benyttes på alle speideraktiviteter. Ellers har vi ingen uniformsplikt,
men de aller fleste ønsker nok å skaffe seg en speiderskjorte. Det kommer en del merker som skal på
skjorta. Den benytter vi når vi skal på offisielle tilstelninger og når speider selv ønsker å benytte den.
Denne kan kjøpes på https://www.speidersport.no . Etter hvert som speideren blir eldre, kan en
leirbålskappe være kjekt å ha. Vi har egen oppskrift på hvordan denne lages på nettsiden vår.
Klær og utstyr
En trenger ikke mye utstyr for å være med i speideren. Gode uteklær har de fleste. Vi er stort sett ute
hele året og da må vi kle oss etter forholdene. Vi følger skolenes refleks krav- når benyttes refleks på
skolen, gjør vi det også. Dette er spesielt viktig med tanke på trafikken ved ankomst og avgang. Her
er noen av nødvendighetene- se tipps.
•
•
•
•
•

Godt regntøy- dette er noe de fleste har. Det er viktig å kunne holde seg tørr når vi er på
turer.
Godt fot tøy- gode sko er også viktig for en god opplevelse.
Sekk- Sekk som passer til alder / kroppen.
Liggeunderlag
Sovepose - en god tre sesongs sovepose bør være godt nok. Vi ønsker primært å reise på
turer hele året. Men en sovepose for ekstrem kulde er ikke mulig å benytte om sommeren.

Vår oppfordring er ikke å kjøpe inn dyrt utstyr med en gang. Lån heller om dere kan og se an behovet
etter hvert. Alle kjenner noen med turutstyr liggende 😊

Elektronikk
En ting er sikkert og det er at tiden endrer seg. Helt greit at en speider har med seg mobiltelefon på
møtet, men den skal ligge i sekken – ikke benyttes. Når vi reiser på turer- skal det ikke medbringes.
Patruljefører vil ha med seg telefon av sikkerhetsårsaker.
Foreldre innsats
Som i alle andre organisasjoner vil det også i speideren kreve noe foreldre innsats. Vi har noen
innsamlinger hvor vi har behov for litt hjelp til å kjøre speiderne rundt. Vi har også en liten
dugnadsgruppe som hjelper til med å løfte opp nivået i speiderkjelleren. Hvis det er noen som kunne
tenke seg å bidra litt- er det bare å gi beskjed til gruppeledelsen. Vi setter pris på all hjelp vi kan fåslik at vi kan fokusere på speiderarbeidet
Registrering
Vi gjennomfører prøveperiode for alle nye frem til høstferien. Da har vi opptaks seremoni og
registrering blir gjort i NSF. Flott om registreringsskjema allikevel blir fylt ut og levert leder raskt.
Dette er viktig for å ha korrekt informasjon om alle til enhver tid.

Velkommen til Mastra Sjøspeidergruppe
Til slutt vil vi bare ønske dere velkommen inn i speideren. Vi skal ta godt vare på speideren. Det blir
en spennende tid- kanskje det er første gang en skal ligge ute under åpen himmel uten foreldre i
nærheten. Dette har vi vært igjennom mange ganger. Dette kommer til å gå kjempe fint. Vi er fortsatt
en «litt» ny gruppe selv om vi har fått på plass et passe grunnfundament etterhvert. Vi vet det er et
stort ansvar å drive en barne- og ungdomsaktivitet- vi gjør så godt vi kan.

Vi håper på god støtte og et godt forhold frem over.

