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Forord

2020 skulle bli et fantastisk speider år der feiring av 10 års 
jubileum skulle være høydepunktet. Men vi ble i mars truffet 
en pandemi som påvirket dette året veldig. Vi har likevel klart 
å gjennomføre gode speideraktiviteter og vokst som gruppe, 
både fysisk og organisatorisk. 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:  Stig Even Olsen enhetsleder 
Småspeiderflokk: Tore Vareberg- enhetsleder. Rein Bjarte 
Hakestad, Per Stian Larsen og Mads Thime leder assistenter. 
Stifinner Tropp: Kjetil Roalsvik- enhetsleder. Rannveig Mjelde 
Vareberg leder assistent.
Vandrer Tropp: Einar Jørgensen- enhetsleder.

Gruppestyret: 
Etter gruppetinget i mars 2020 ble det følgende 
sammensetning:

Gruppeleder- Tore Vareberg
Nestleder – Kjetil Roalsvik
Kasserer– Solveig Qverneland
Styremedlem og speider representant- Arne Rusten

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 2021 (da det er flere som deltar Bever sporadisk).



Medlemmer

Vi har hatt en jevn og flott vekst i gruppen, selv om 
medlemstallene varierer litt igjennom året har 2020 vært 
rekord år i antall betalende medlemmer i Mastra 
Sjøspeidergruppe. Ved utgangen av året var vi 87 medlemmer!

Utvikling siste fem år:
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Fordeling mellom kjønn og enheter. Vi har god plass til flere 
jenter i speidergruppen vår. Gledelig utvikling i Stifinnertropp 
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Definerte mål og satsingsområder:
Vi har gjort vedtak i gruppetinget om langtidsmål 2019-
2025 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 jobbet godt i 2020 er å få Mastra 
Sjøspeidergruppe attraktiv for ungdomsskole elever. Selv 
om ikke rekruttering har vært god, er det et langsiktig mål. 
Se mer under Vandrer Tropp.

Langtidsmål 2020-2025 - oppdateres
• 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 - oppdateres

• 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 2020 

Bever koloni

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den 
enkelte speider:

• Oppleve vennskap og tilhørighet

• Få et positivt forhold til naturen

• Få et positivt forhold til speiding

Januar / februar –Tidlig oppstart 8 januar. På dette 

tidspunktet var det to ledere i Bever Kolonien- Marita & 

Stig Even. Startet opp med bruk av primus 

(gasskjøkken)- ble laget noe godt. Speiderne fikk laget

Stig Even er en ivrig klatrer og dette smitter over på 

Beverne. Takk til Kulturbruket på Bru for lån av 

klatrefasilitetene. Kjekt å prøve oss i den 8 meter høye 

siloen.  Noen syntes det var skummelt, andre tok det som en

lek. Det som var viktig og gøy er at alle fikk prøve seg og 

kjenne på begrensingene sine, samt det å stole på andre 

(sikring med tau).

Bålferdigheter- her ble fokuset på regler og oppførsel rundt 

bålet. Samt litt kunnskap om oppbygging og hvorfor det 

brenner. 

pannekaker på 
gasskjøkkenet- dette var 
gøy og smakte godt.

Vi fikk oss en tur til Mastra 
Varden i januar. Det var en 
lysløypetur. Stikkord som ; 
kaldt, vått, mørkt, sørpete 
–men alle koste seg.



Mars april / mai- Vi i Bever Koloni ble 

truffet ekstra hardt av Korona 

pandemien. Der de andre enheten 

klarte å omstille seg til digitale møter, 

ble valget å avlyse møtene helt for 

Bever Kolonien dessverre eneste 

mulighet. 

Juni- Endelig oppstart igjen. Kom oss i gang med litt 
kanopadling ved Sokn Camping. Spennende i våre 
nye kanoer. Fikk også repetert litt om pionering og 
spikking i juni. Fin avslutning med kanopadling og 
konkurranser på Sokn.

Pionering og kart og kompass- speideren 

handler om progresjon og dette skal skje over 

tid. Bevere starter med de elementære tingene 

innen kart og kompass. 

Foreldremøte i Bever – ikke noe stort oppmøte, 

men vi kommer til å forsøke dette igjen senere. 



August / september – Oppstart etter en annerledes 
sommerferie. Nye Bevere er kommet inn og andre forlatt 
Kolonien til fordel for Småspeider Flokken. Benyttet litt tid på å 
bli kjent og snakket om forventinger til beverspeiding. Opptak av 
nye speidere, bli kjentleker. Ble litt bålfyring og speidere fikk 
smake på S`more- veldig godt…

Kano er noe som speiderne syntes er 
gøy, men på samme tid litt skummelt. 
Brukt tid på samtale rundt sikkerhet ved 
vann, padleteknikk og redning. 

En speider er en god venn – dette er en del av speiderloven. 
Bruker en del tid på etikk; vennskap, ærlighet konfliktløsning. 
Dette gjennom samarbeids erfaringer. Gjennomført 
fordypningsmerke om dette tema. 

Knivmerket dreier seg om hvordan en behandler kniven og 
respekterer den.

Oktober / november- Vi jobber med våre program 
merker, som for eksempel samfunnsengasjement. Det å 
være samfunnsengasjert er å engasjere seg og bidra i de 
samfunn du ferdes i/tilhører på en positiv måte. 
Speiderloven gir gode retningslinjer for hva speidere kan 
gjøre. Hensikten med dette merket er å gi speiderne 
trening i medbestemmelse, ansvar og bevisstgjøring, og 
motivasjon til å arbeide for et rettferdig samfunn og 
bærekraftig utvikling. 



Desember- I år samarbeider Mastraspeiderne med 
Frelsesarmeen sitt arbeid for de som "virkelig" trenger det i 
Stavanger kommune. Midler som samles inn hjelper blant annet 
barnefamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister, ensomme 
eldre og mennesker med rusproblemer. 

Mange bevere var med å utgjorde en forskjell i dette arbeidet da 
i form av det å stå noen vakter ved julegryta til Frelsesarmeen. 
Speideren handler om det å være hjelpsom og forståelsesfull. 

Fikk samlet inn og levert mange gaver fra Bever og Flokk til de 
som virkelig trenger dette (lokalt) i det spesielle 2020 som har 
satt verden på prøve. 



Småspeider Flokk: 

Januar / februar – Tore & Pernille har ansvaret for Flokken 

dette semesteret. Vi startet med fordypningsmerket for 

knuter. Alle laget sin egen knutetavle. Dette er noe vi jobber 

med dette halvåret. Lære seg knutefamiliene ; pålestikk, dobbel 

halvstikk, båtmannsknop, flaggstikk & åttetallsknuten. 

Vi fikk også gjennomført fordypningsmerke i brannvern ved 
Ørnhaug aktivitetstun. Her fikk speiderne stifte bekjentskap til 
ulike slukkemidler og prøve disse ut. Samt hvilke 
fareforebyggende aktiviteter en kan gjøre i hjemmet. 

Vi fikk også jobbet godt med 
båtvedlikehold. Pusset ned 
slitte årer og lakket disse opp 
igjen. Båtvedlikehold er en 
viktig del av det å være 
sjøspeider. 

Det ble også litt dugnad 
med å ordne til 
Fastelavnsris sammen 
med Mosterøy 
Sanitetskvinner- flott 
aktivitet.



Mars–Vi dro i begynnelsen av mars ut på en aldri så liten 
speidertur.  Det ble en tur til 4 H skogen på Hodnefjell. 
Overnattingen ble i gapahuk denne gangen. 

Noen sov på gulvet og andre 
hang i egne hengekøyer.

Ble laget mye god mat på 
bålet.  Eplekake gikk også an. 

Flott tur i «svartahåla» var også en gøy opplevelse. Det var ikke 
alle som hadde vært i denne tidligere. Kjempeflott tur med 
mye gøy rundt leirbålet. 

Ble ellers en del arbeid med knuter i mars –
Både maritime knuter og overlevelses 
armbånd.



April / mai- 12 mars kom pandemien over oss som et sjokk. Dette 
medførte straks endringer som vi ikke var 100% klar på hvordan vi 
skulle takle i Speider regi. Vi innførte begrepet «hjemme 
speiding». Prøvde å gi   speiderne gode aktiviteter og merker som 
kunne gjennomføres hjemme – da det ble en midlertidig stopp i 
speideraktiviteter (som resten av landet også for øvrig).

Korona dugnadsmerke gjennomførte vi i 
sammen. Dette gikk ut på det å forstå hva 
som skjer rundt oss og faktisk gjøre 
aktiviteter hjemme i tråd med 
smittevernreglene, samt det å bry seg om de 
som satt i isolat.

Hjemmeleir var også et merke som vi introduserte. 
Dette var et forsøk på å få alle med. Noen lå i telt i 
hagen, andre lå i hengekøye på terrassen, samt et 
par tilfeller om overnatting i sovepose under 
stuebordet. Godt å få gjøre litt aktiviteter selv om vi 
var «fast» hjemme.

Det ble også en del nettspeiding i april / mai. Dette var ikke annet 
enn imponerende. Speidere som holdt fokus i 120 minutter i 
strekk med ulike aktiviteter. Noen avlyste møter også, når Tore 
var offshore (var alene leder fra mars). Men vi fikk til noen kano 
og båtaktiviteter.

Padling på Vestre Åmøy ble en 
utfordring da det var mye 
strøm. Spesielt da det var de 
færreste som kunne padle.

Gikk veldig fint med ro 
aktivitet ved Finnesand. 
Det var flere som ble 
flinke til å ro – selv om det 
var vanskelig til å begynne 
med. 



August – Oppstarten av speideraktiviteter gjorde vi måtte tenke nytt i 
Flokken – med veldig stort antall. Vi fikk introdusert begrensninger på 
20 speidere  for hver speidermøte (NSF / FHI anbefalinger. Delte oss 
inn i kohorter (Rennesøy / Mosterøy) med hver sin respektive dag. 
Kjekt med nye ledere som kom inn og tok ansvar for møtene. 

Mye av høsten har Vennskap 
og patruljebygging vært 
fokusområder. Det å kunne 
samarbeide og gjennomføre 
problemløsning. Samt 
rammer og disiplin på 
møtene. Lek ble introdusert 
som en naturlig og fast 
aktivitet i møtene. Knivregler 
er også et emne som har blitt 
jobbet mye med i august / 
september.

September – Vi var på besøk i skogen ved Ørnhaug Aktivitetstun. 
Der lærte speiderne å sette sammen gapahuk for overnatting. No 
som skulle benyttes senere. Vi fikk oss en fin Flokktur i 4H skogen 
der det ble overnatting i gapahuk. Tre Vandrere ble med som leder 
aspiranter og hjalp litt med veiledning.

Ble en gapahuk pr patrulje. Disse ble veldig bra, selv om ingen var 
like. Fikk demonstrert at det ikke er noen fasit på dette. 
Overnatting var litt blandet, noen gikk inn i gapahuken i løpet av 
natta- og noen kapitulerte. Men slik er det ved første overnatting. 
Maten ble laget etter strenge hygiene regler. Alle laget hver sin 
innebakte pizza (Calzone). De aller fleste fikk dette veldig bra til 
over bålet. Ble padling på vannet – i flott omgivelser. God trening i 
det å etablere en sikker bålplass. 



Oktober / november / desember – Vi fikk terpet enda mer på 
bålregler og hvordan etablere en sikker bålplass. Vi fikk 
gjennomført flere fordypningsmerker i denne perioden (det vil si 
et dypdykk i emnet).  

Lek- Her lærte vi viktigheten i det å ha det gøy. Hver 
speider måtte forberede sin egen lek for Flokken.

Hinderløype – Flokken deltok på en hinderløype på 
Hodnefjell hvor de fikk utfordret grensene sine.

PMR- Speiderne ble bekjent med bruken av walkie talkie 
og fonetisk alfabet. Trent mye på det å sende og motta 
en beskjed og forstå viktigheten i det å være tydelig.

Juleglede - Desember hadde vi fokus på å bry oss om 
andre og skape «jule glede». Det å gjøre noe uselvisk 
for andre.  Flokken samlet inn gaver til Frelsesarmeen 
sin utdeling før jul, samt de som ønsket fikk stått med 
julegryta ved butikkene i kommunen.  

Tusen takk til Stig Even som var 
primus motor for dette flotte 
arbeidet. En hverdagshelt i sammen 
med resten av Flokken.

Tusen takk til Ommund & Klaudia 
på Ørnhaug aktivitetstun for at de 
laget til en flott juleavslutning for 
oss.



Stifinner  Tropp:  Oppdateres

Januar –



Vandrer Tropp:

Januar/  februar – Einar er Troppsleder for Vandrere. 
Startet året med båtpuss i en låve på Vestre Åmøy. Der har 
vi Draken SeaCub. Prosjektet ble satt litt på hold grunnet 
utfordringer. 

Patrulje  Ørn tok ansvaret for karusellen som skulle bygges 
på Fjøløy Fort i forbindelse med feiring av ny kommune.  
Skaffet til veie raier som skulle bli benyttet på byggverket.  

Mye arbeid som ligger bak noen 
timer med gøyale aktiviteter. 

Simen & Vetle deltok på speiderforum i en kretspatrulje. Flott 
initiativ der speiderne fikk bli kjent med andre speidere samt 
det å få felles briller på speiderarbeidet. 

Patrulje Ørn fikk seg også en haik på Fjøløy fort. Mye læringer 
gjennom «learning by doing», hvor det å ha en plan A, B og 
faktisk C kommer til nytte. 



Mars / april – Korona gjorde sitt inntog i Vadrer troppen. Det 
ble også her veldige restriksjoner og en bråbrems i fysiske 
aktiviteter. Både leder og speidere fikk seg en ny digital 
hverdag – ikke helt enkelt alltid. Valgte i denne forbindelsen å 
rykke opp 7 klassingene til Vandrer Tropp for å gjøre 
Troppene mer koronavennlige i størrelse. Fornøyde med å 
etablere to patruljer –Falk & Ørn. 

I slutten av april kom vi i 
gang med litt fysisk aktivitet 
igjen, under strenge krav. 
Padling i våre nye kanoer var 
en flott aktivitet. Padlet mye 
rundt Finnesandbukta og 
klosteret.

Vi fikk i 2019 på plass flytebrygge 
nedenfor speiderkjelleren. 
Vandrerne tok på seg oppgaven 
å bygge opp landgangen slik 
tilgangen ble bra.  Mye stein som 
ble flyttet på for å få dette til. 



Mai / juni – Speidere benytter en del tid på båtstell. Walker Bay 
jollene fikk kyndig og godt stell. Andre fikk opplæring i 
motorvedlikehold. 

Tusen takk til Per 
Stian som lærer 
speiderne hvordan 
ta vare på 
motorene. 

Ble en del tid til 
seiling også. De fleste 
vandrere mestrer 
jollene veldig bra. 
Satte seg tidlig et mål 
om å få en større 
patruljebåt. Slik de 
kan dra på haik via 
sjøen. 

Speiderloven : En 
speider kjenner 
naturen og verner 
om den.  Satt av tid 
til rydding av 
søppel på Nordre 
Lamholmen. Fikk 
ryddet et betydelig 
lass med plast og 
søppel. 



Speiding er gøy. Patruljene i 
Vandrer har forsøkt å 
kombinere læring med kjekke 
aktiviteter når sjansen byr 
seg. 

August /september - Oppstart av høst semesteret. Ble litt 
frafall av speidere etter overgangen til ungdomsskole. Satt 
igjen med kun patrulje Ørn. Vår eldste Speider Julie deltok på 
en bretur til Folgefonna i Vesterlen regi. Flott opplevelse. 
Mange gode patruljemøter med ulike tema; båtvedlikehold, 
førstehjelp med mer. 

Oktober / november / desember – Oktober ble det en 
sykkelhaik til Sjernarøy. Speiderne la ned 50 km på 
sykkelsetet samt en god overnatting i hengekøye. 

Igjen ble det nye restriksjoner og nye 
nettmøter- dette ble vi gode på til 
slutt ☺.

De fleste speiderne fikk deltatt ved 
julegryta til Frelsesarmeen. Dette er 
gode gjerninger å gjøre i en 
vanskelig tid for mange. 

Juleavslutningen med grøt på bål ble vel et minne som 
patruljen legger langt ned i patruljekassa. Men fint å gjøre 
noe kjekt i sammen. Ikke alle speidere som tok juleferie- flere 
av dem jobbet flittig på Restaurationen. Dette blir spennende 
i 2021. 



Felles arrangementer i gruppe regi:

Heile kommunen på tur- Vi startet året 2020 med et flott 

arrangement på Fjøløy Fort. Dette var en markering at vi er 

blitt en større og bedre kommune. Alle innbyggerne ble 

invitert. Vi i Mastra var sentrale i mye av aktivitetene denne 

dagen. Vi fikk veldig god hjelp fra speiderforeldre til å drifte 

kaféen i «befalsmessa» - fikk inn 8960 kr til 

speideraktiviteter. Speiderne var med å rigget leir i forkant av 

denne dagen.  Mest oppmerksomhet fikk nok 

«Speiderkarusellen» (kan ses på youtube). 

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 Det ble 

dessverre en del rot med innbetalingene, men det 

ordnet seg til slutt. Skal bli bedre på organisering i 2021 

om dette blir en mulighet.

https://www.youtube.com/watch?v=-JWo1C0HPEI


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 
2020, men grunnet korona ikke i så 
stort omfang som tidligere år.. 
Speiderne gjorde småjobber eller   
andre aktiviteter i hjemme til inntekt 
for aksjonen.

Familiepadling Linesundet – Som et tiltak til å få speidere ut på 
tur uten å utsette dem for smitte risiko hadde vi ved flere 
anledninger i april / mai familiepadling i helger. De som ønsket 
å låne en kano med utstyr, var dette tilgjengelig. Flott aktivitet 
som ble benyttet.



Sommerleir 2020 – fra  26.06-5.07 gjennomførte vi en kjempe gøy 
sommerleir. Da for både Flokk & Tropp, da dette var noe vi 
fortjente etter en tøff start på året (Covid). 

Vi kalte den 58 grader Rogaland ☺ Her er litt av 
bevegelsesmønsteret.

1. Startet ved 
Lauvik og tok 
turen til Flørli. 

2. Vi gikk opp 
Flørli trappene, 
kjempe 
opplevelse.  Flott 
overnatting i 
området –
masse mygg ☺

3. Flott fottur i 
fjellet. Gikk i 
Frafjord heiene 
til Vinddalen via 
Skåpet (hvor vi 
overnattet 
også). 

4. Vi flyttet oss 
til Preikestolen 
og Vann 
Campen. Var 
noen dager med 
masse 
vannaktiviteter.

5. Da var det på 
tide med litt 
kanopadling – et 
par flotte dager 
på Lutsi.

6. Til slutt benyttete vi 4 dager i Line 
holmene med fiske, seiling, bading, lek 
og moro. 



Høsttur – Vi har en flott tradisjon i Mastra der vi prøver å lage 
til en langhelg i høstferien til de som ønsker å være  med på 
hyttetur. Denne gangen bestemte speiderne selv at de ønsket 
å reise til Vann campen ved Preikestolen. 

Her ble det overnatting for 
Flokken i KFUM speidernes 
hytte «Baroniet». Og Troppen 
lå i hengekøyer på Campen.

Ble flere gøyale aktiviteter og 
ferdighetsmerker som ble 
gjennomført.

For flere var overnattingen en 
utfordring i seg selv. Men turen 
opp til Preikestolen var nok en 
skikkelig flott opplevelse- både 
for ledere og speidere. 

Campen ligger flott og 
usjenert til. Her ble det 
mye høylytte leirbål på 
kveldstid. Flott tur for 
alle som deltok. Zorb 
baller var veldig 
morsomt for alle (baller 
en kan gå inne i på 
vannet). 

Preikestolen vann camp 
kan virkelig anbefales. 



Flåten

Lettbåter – vi har to 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

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 har 

vi satt inn i www.frilager.no slik 

at det er tilgjengelig for alle som 

ønsker å benyttes disse fra 

Finnesand (Hotellet).

http://www.frilager.no/


Mackinaw kano

Vi gjennomførte kjøp av 

en henger med 7 

komplette Mackinaw 

kanoer i 2019. Denne 

hengeren er utstyrt med 

vester og padleårer. Vi 

kommer til å være veldig 

fleksible med tanke på

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.

hvor vi kan gå ut å padle. Dette tilbudet har hele 
speidergruppen benyttet mye i 2020. I et år med Korona har 
padling vært en fin aktivitet som faktisk har latt seg 
gjennomføre. 



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.

Av den årlige medlemskontingenten går kun en brøkdel 
tilbake til Mastra og det lokale arbeidet (23 194 kr på 87 
betalende medlemmer), derfor må vi finne alternative 
inntektskilder. Utstyr til sjøaktivitet er dyrt.  Vi har likevel 
klart å løpet av 2020 og utvide gruppen med masse utstyr. 

Vi er tilknyttet Grasrotandelen, noe som gjør at vi i løpet 
av året har blitt tilført 5 707,- 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 11 775 kr! Takk til alle som 
var med å bidro.

Salg  av Rana 480 SL m.30 hk påhengsmotor / med henger er 
gjort for å finansiere seilbåt,  35000kr.

Drift av kaféen på Fjøløy under arrangementet «heile 
kommunen på tur gav oss netto 9000kr

Batteri dugnad ble gjennomført i 2020. Vi samlet inn 7000 kg 
gamle batterier som vi leverte til gjenvinning. Dette ga oss 
28145 Kr!!! Som går til ny seilbåt til Vandrer Troppen.

Gruppen har en sunn 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.  (Mye av 
dette er knyttet opp mot innkjøp av seilbåt som skal 
gjennomføres våren 2021) 240 803 ,- Kr 



Tilholdssted / fasiliteter  - Oppdateres

Vi har fulgt arbeidsplanen vår i flere år nå og 
begynner å få resultater av et funksjonelt tilholdssted  
i kjelleren på Mosterøy Aktivitetshus. Dette har tatt 
tid, men det det er virkelig verdt det. 

Vi har normalt hatt høye strømutgifter og driftsutgifter 
(vår andel 34% største leietaker). Ny kommune med 
nye krefter har vært et betydelig løft for oss i Mastra 
Sjøspeidergruppe. Tidligere har vi benyttet store deler 
av driftsbudsjettet vårt på driftsutgifter av lokalet (ca
30 000kr).  Takk til Stavanger kommune som jobber 
med å få på plass en ny avtale for oss brukere av 
Mosterøy Aktivitetshus. Dette blir det et bedre tilbud 
til barn og unge av – håper på en formell ordning i 2021.



Sluttord:
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. 

Det som har vært kjekt er dugnaden som ble gjort av foreldre 
for å muliggjøre den flotte turen i sommer – mye kjøring, 
henting, frakting av utstyr. 

Tusen takk! Vi må bli flinkere å involvere foreldre i det videre 
arbeidet med gruppen

Speiding for alle – vi har fått støtte fra speidersport til å bygge 
opp et lager av utstyr som vi kan låne ut til de som ønsker å være 
med i speideren, men gjerne ikke har alt en trenger (tar litt tid å 
bygge seg opp). 

Vi har også en flott ordning i Frilager hvor vi / og enkeltpersoner 
kan leie alt mulig til en rimelig kostnad. Det er veldig fornuftig å 
bruke dette. Vi har også gode ordninger for kontingentstøtte i 
Stavanger kommune – gi beskjed (vi kan ikke hjelpe om vi ikke får 
muligheten til det). Ikke la bagateller som penger stoppe barna 
for å ta del i verdens største vennegjeng.



Takk til våre gode
støttespillere i 2020. 


