
 

 

Årsmelding 2016 

A. Organisasjon 

 

1. Kretsstyret har i 2016 bestått av følgende: 

Kretsleder   Bjarne Kristian Sveås  

Visekretsleder  Bente Elton Jacobsen 

Styremedlemmer  Torstein Grav Aakre 
Bente-Elise Monsen (permisjon fra høst 2016) 

    Erik Mattias Steinvik 
    Hanna Johnsen 
    Dina Margrethe Berg (vara, fast medlem fra høst 2016) 
 

Vararepresentanter  Lars Ivar Refseth Fridtjofsen  

 

2. Andre tillitsvalgte: 

Roverkontakt  Johanne Bakken Moe 
 
Regnskapsførere/  Alf Egil Aaberge 
Økonomiutvalg  John Tore Andersen 
 
Revisor   Hilde Ely-Aastrup    
 
Ledertreningskomite Inger Teodora Kværnø 
    Bjarne Kristian Sveås 
    Bente Elton Jacobsen 

 
Kløverhyttekontakt Bente Elton Jacobsen 
 
Ansvarsgruppe   
Kløverhytta  Strinda  
 

Valgkomite  Erling Daae Forberg  
Hans Christian Høen 
Kristine Bakken  



Liv-kurs komiteen  Karen Holen  
 

Materialforvalter  Bjarne Kristian Sveås 

Representantskapet for    John Tore Andersen og Bente Elton Jacobsen 
Triangelgården   Kenneth Nesdal, vara 

Samtaleholdere for  Inga Daae Forberg 
Ledersamtale  Gustav Danielsen 
  Astrid Østensen  

  Laila Tøndel  
  Einar Værnes  
  Arnstein Reitan  
 

4.3.  Representasjon 

Roverkongress 2016 i Frøyland i Orstad, Rogaland 12-14.02.16 
Guri Fløttum (Singsås) deltok 

Ungdomsting på Nordtangen 11-13.03.16 
Emma Værnes Pettersen (Strinda) og Vanja Marie Sandø (Meldal) deltok 

 
Kretsforum, Gran på Hadeland 21-23.10.16 
Kenneth Nesdal  
 
Roverkontaktsamling 21-23.10.16 
Erik Mattias Steinvik og Jørgen Martin Syversen deltok 

5.4. Hederstegn 
På årsmøtet i Meldal ble det utdelt hederstegn for 10 år til Øystein Grøvlen (Hoeggen). 

 
6.5. Ansatte 

Kenneth Nesdal har vært engasjert i en stilling som kontormedarbeider på inntil 10 timer pr. 
mnd. også dette året.  Vi har vurdert om vi har kunnet øke stillingen, men foreløpig har vi 
ikke funnet økonomi til det.    

B. Aktivitet 
 

1. Styret 

Styremøter 
Kretsstyret har hatt 6 møter det siste året, 4 i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret.  I tillegg 
har kretsleder og visekretsleder hatt 3 AU møter og ett møte med generalsekretær 6.04.16 
der de også deltok på åpningsgudstjenesten for Kirkemøtet.  
 
Kretsstyret vurderte å invitere til Landsting 2017, men da det ble gitt signaler om at 
lederkonferansen 2017 skulle legges til Trøndelag, valgte styret å ikke ta på seg det ansvaret. 
 



Kontakt med gruppene 
Kretsleder, styremedlemmer og kontormedarbeider har hatt ansvar for å følge opp 
gruppene og ulike saker mellom styremøtene.  Styremedlemmene har hatt kontakt med 
gruppene pr. telefon/e-post i løpet av året. 
 

2. Årsmøte 4.februar 2016 
Årsmøtet ble holdt i Meldal 6.februar med i alt 44 deltakere, som fikk god forpleining av 
verstgruppa. Sammen med årsmøtet ble det også avholdt patruljeførerting og roverting.  
I tillegg til årsmøtesaker hadde vi ei økt der landssjef Anders Østebye informerte om bl.a. 
programrevisjon og nye nettsider, Inger Teodora Kvernø informerte om ny ledertrening og 
Astrid Østensen informerte om landsleir 2018. 
 

3. Kretsleir på Herøy, 30.juli – 6.aug. 2016 

I sommer var kretsen vår med og arrangerte kretsleir sammen med Helgeland og Nordre 
Nordland kretser.  Leiren var lagt til Herøy på Helgelandskysten i tidsrommet 30.juli – 6.aug.  
 
Leirsjef var Simon Slåttøy fra Helgeland, mens Torun Nesse var viseleirsjef. Øvrige 
komitemedlemmer fra vår krets var Arnt Stavset, vakt, Jorunn Bjerkan, sanitet og bjarne 
Kristian Sveås, intendantur.  
 
Nærmere 540 speidere var samlet til leir på vakre Herøy, derav nærmere 150 speidere fra 
Trøndelag. Det var også ca. 100 utenlandske speidere med på leiren. Mange av speiderne fra 
oss hadde tatt på seg oppgaver både i stab og som maur.   

Leiren hadde et rikholdig program, både for speiderne, roverne og lederne.  Av aktiviteter 
kan vi bl.a. nevne kano og sjøaktiviteter, klippe sauer, museumsbesøk, øksekasting, 
bruskasse-klatring, knuter og førstehjelp.  Søndag hadde vi gudstjeneste, hver krets hadde 
ansvar for en bibelsamling i løpet av uka og torsdag kveld var det nattverdgudstjeneste.  

For roverne var det et eget løp hvor de hadde oppgaver fordelt rundt på hele øya og mange 
av lokalbefolkningen var involvert i oppgavene. Haiken var fordelt over to døgn, hvor det var 
tilbud om både krevende og lette turer.  Den mest krevende var nok å gå på Dønnamannen, 
men mange var med på denne.  Fredag ble det invitert til speidermarked, hvor vi samlet inn 
penger til Globalaksjonen.  Her var hele lokalsamfunnet invitert, og vi fikk mye besøk.  Det 
ble samlet inn hele 41 000 kr til Globalaksjonen. 

Fra Trøndelag krets var det med ledere og speidere fra følgende grupper: 
Byåsen, Hoeggen, Hundhamaren, Inderøy, Meldal, Strinda, Tanem, Tiller, Ytterøy, Singsås, 
Strindheim og Frosta, i alt 102 speidere, rovere og ledere under 25 år, 44 ledere over 25 år.   

 
4. Kurs 

 
PF-kurs – Oppdrag Sør  
Vårens PF-kurs, Oppdrag Nord ble avlyst pga. for få påmeldte, mens høsten PF-kurs ble 
gjennomført 30.09-02.10 på NSF sin hytta, Helkanseter i Bymarka med 9 deltakere og 4 i 
stab. Kursleder var Inger Teodora Kvernø.  
 



Kortkurs:  
Kortkurs i nytt speiderprogram ble arrangert i Prinsensgt.10A den 05.10.2016. Kursleder var Emma 
Bodman fra forbundskontoret. Kurset hadde 24 deltagere fra kretsen. 
 

5. Samarbeid med NSF 
 
Samarbeidet med NSF om kretskonkurransen har vi nå hatt i flere år, og det ser ut til å 
fungere bra.  Vi har innarbeidet gode rutiner for samarbeid, og det ser ut til at speiderne 
synes det er fint å være mange sammen på dette arrangementet. Det var NSF Sør-Trøndelag 
som arrangerte TSF i 2016. Fra vår krets var Dina Berg representant i småspeiderkomiteen, 
Kenneth Nesdal i administrasjonskomiteen og Lars Ivar Refseth Fridtjofsen i 
programkomiteen, mens Torstein Grav Aakre var hoveddommer. Bente Elton Jacobsen og Alf 
Egil Aaberge samarbeidet om regnskapet. 
 
Kretskonkurransen, TSF 2016 
Leir og konkurranse for vandere i flokk ble arrangert fredag 29. april – søndag 1. mai på 
Sverresborg Folkemusem. Fra vår krets deltok deltok 8 patruljer fra i alt 6 grupper.  
Konkurransen bestod av varierte oppgaver, teorioppgave, orienteringsoppgave- og teori, 
praktisk oppgave, patruljedrift - samhold og miljø, patruljedrift-matlaging, patruljedrift-
område og en rundløype med førstehjelp, naturkjennskap, hemmelig oppgave og pionering 
 
De som gikk videre til NM i Speiding var: 
Ulv, Byåsen (Vinner av kretsbanneret), 6. plass sammenlagt. 
Dovendyr, Strinda, 9. plass sammenlagt. 
Jerv, Byåsen, 10. plass sammenlagt. 
 
Småspeiderkonkurransen 

Leir og konkurranse for Småspeidere/Oppdagere og Stifinnere ble arrangert lørdag 30 april – 
søndag 1, mai på Sverresborg folkemuseum, samtidig som TSF. 

Fra vår krets deltok 3 patruljer fra Byåsen og Hoeggen på leiren og konkurransen. Nytt i år 
var at småspeiderne fikk lov å besøke leirområde til speiderne. De skulle besøke to ukjente 
patruljer og intervjue dem ut fra et utdelt spørsmålsark. Det var flere positive 
tilbakemeldinger fra flokklederne, men det ble vanskelig å bedømme denne oppgaven, så 
den ble derfor strøket som del av konkurransen. Lørdagens patruljeløp hadde 
doble oppgavesett på de 10 postene, noe som ga kort ventetid. Praktisk oppgave på 
søndagen var å lage sverd og skjold. 

I år ble det laget vandretrofeer (felles for NSF og KM): Gullpil til speiderne og Sølvpil til 
Småspeidere/Oppdager og Stifinnere. Kretsene er i tillegg blitt enige om å dele ut ett flagg 
og banner til speiderne og ett flagg og banner til Småspeider/Oppdager og Stifinner. Kretsen 
har derfor kjøpt inn et nytt banner i mindre størrelse til utdeling ved TSF 2017. 

NM i speiding, Røyken, 10.06.2016 – 12.06.2016 
I 2016 bestemte trondheimsgruppene seg for å samarbeide om felles bussreise til NM i 

Speiding, gruppene som deltok på dette var Strinda, Byåsen og Trondheim 8 

Sjøspeidergruppe fra NSF. Kenneth Nesdal deltok i stab. 



Deltakere fra Byåsen var:  
Silje Svendsli Belsås, Ina Valsø Brendryen, Emma Calundan, Tobias Jektvik, Mathilde Langø, 

Astrid Kristine Monsen, Tuva Svenning, Amund Holen Utle og Øyvind Holen Utle, Reiseleder. 

Deltakere fra Strinda var: 
Samund Ertesvåg, Fabian Kolbergsrud Espeland, Kristoffer Gaut, Martin Olai Henøen, Emma 

Værnes Pettersen, Cecilie Rasmussen og Magne Kværnø, reiseleder. 

Plasseringer fra kretsen 

Dovendyr, Strinda, 43. plass av 125 deltagende patruljer 

Ulv, Byåsen 1, 69. plass av 125 deltagende patruljer 

Jerv, Byåsen 1, 71. plass av 125 deltagende patruljer 

Samarbeid med NSF i Trondheim 
Også i år ble flaggborgen 17.mai organisert av NSF, som også inviterte til samarbeid om 
feiring av St. Georgsdagen med bykonkurranse og gudstjeneste i Ilen kirke. Det har også vært 
et godt samarbeid i rovermiljøet i byen.  
 

6. Landsleir 2018 
 

Forberedelse til Futura 2018 (Landsleir) 
Planleggingen av landsleiren Futura 2018 i Lånke er godt i gang og vi har god representasjon 
fra kretsen i hovedkomiteen:  
 
Leirsjef: Astrid Østensen 
Viseleirsjef: Alf Egil Aaberge 
Lokalkomite: Torun Nesse 
 

7. Medlemstall og utvikling 
 

Medlemmer etter gruppe og arbeidsgren i 2016  
(2015-tall i parentes)  
      

    

Gruppe Rover Ledere Voksne Assist. Gruppe     

Byåsen  14 (8) 15 (13) 2 (2) 0 (0) 61 (53)     

Hoeggen 3 (4) 4 (5) 0 (0) 0 (1) 22 (23)     

Hundhamare
n 4 (4) 3 (5) 1 (0) 0 (3) 18 (30) 

    

Inderøy 5 (5) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 27 (29)     

Meldal 6 (0)  5 (5) 0 (0) 1 (1) 21 (22)     

Singsås 7 (4)  4 (3) 0 (0) 4 (5) 36 (38)     

Strinda 4 (4) 4 (5)  0 (0) 0 (0) 16 (21)     

Strindheim 0 (0) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 5 (5)     

Sverresborg 0 (0) 0 (0) 4 (4) 2 (0) 10 (8)     

Tanem 2 (3) 5 (4) 0 (0) 1 (0) 19 (24)     



Tiller 0 (0) 9 (9) 0 (0) 0 (0)  49 (35)     

Ytterøy 9 (13) 5 (4) 3 (3) 4 (6) 52 (6)      

Frosta 0 (0) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 4 (3)     

      
    

Totalt 54(45) 68 (66) 10 (9) 12 (16) 
340 

(351) 
    

      
    

Pr 31.12. 2016 var det registrert 340 medlemmer i kretsen, fordelt på 13 grupper.  
Medlemstallet i kretsen har hatt en nedgang på 11 medlemmer fra registreringen i 
november 2015. Det er registrert ett direktemedlem. 
 
 

8. Informasjon 
Kretsen er registrert på Facebook, og her blir også Kløverhytta presentert.  Vi har også egen 
hjemmeside.  Kontormedarbeider legger ut stoff på hjemmesida, og bruker Facebook og 
mail for å sende ut informasjon til grupper og medlemmer. 
 

9. Kløverhytta: 
Det har ikke lyktes å komme videre med bygging av gapahuk i 2016, men Kløverhytta har 
hatt god utleie i 2016, både av speidergrupper og enheter innenfor KM-sivil: 
 
Strinda, 12 - 14. februar   Byåsen, 4. - 6. mars 
Cafe UV, 15. - 17. april   Strinda, 10. - 11. september 
Candeo Ten-Sing, 23. - 25. september Cafe UV, 28 - 30. oktober 
Hoeggen, 4. - 6. november   Byåsen, 11. - 12. november 
Lightning Tensing. 21 - 23. oktober 

 
10.  Roverarbeidet  

Roverarbeidet i kretsen fungerer godt etter det ble valgt et roverombud på årsmøtet i 2016 

med et medlem fra hvert roverlag. Roverombudet ble også omstrukturert slik at hvert 

medlem fikk mer ansvar, og roverkontakten ble avlastet. Roverombudet har også et godt 

samarbeid med NSF der det blant annet har blitt samarbeidet om følgende arrangement: 

- Felles roverjulebord 

-  MEGA 2016, arrangeres av rovere for vandrere 

- Påskeleir for rovere, arrangeres hver påske på Vassfjellkapellet 

- I tillegg er det invitert til noen vanlige turer på kryss av forbundene 

Aktive roverlag i kretsen er nå: 

- H.Ø.G.G.E.N  - Sprættkønnj 

- Kronos   -  Ørneredet 

- VinsterHøssu  - Fox 

Roverkontakt og leder av ombudet har vært: Johanne Bakken Moe 

 



11.  Studentspeider 
Gråkallbanen Studentspeiderlag har i 2016 forsøkt å få til flere arrangementer, men har ikke 
lykkes med å få opp aktiviteten og interessen rundt tilbudet. På sitt årsmøte i 2017 ble det 
besluttet at gruppa står som aktiv, men uten aktivitet og lodder interessen for et nytt tilbud 
for studenter fra semesterstart 2017.  
 
 

C. Arrangement 
Oversikt over arrangement som har vært felles for flere grupper, først forbundsarrangement 

med deltakere fra Trøndelag, og deretter arrangement som kretsen eller grupper i kretsen 

har arrangert:  

Arrangement Sted og dato Deltagere og gruppe 

Roverkongress Frøyland Orstad, 12.02.16 – 14.02.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Dagskurs førstehjelp Gardermoen, 13.02.16 – 13.02.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Guttetur til Kandersteg Sveits, 18.02.16 – 23.02.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Snøhuletur Meldal,   

Ungdomsting Nordtangen, 11.03.16 – 13.03.16 Emma Værnes Pettersen 
(Strinda) og Vanja Marie 
Sandø (Meldal) 

Vinter-Roland Utsikten (Odda), 18.03.16 – 23.03.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Ekspedisjon vinter Hardangervidda (Finse), 19.03.16 – 
23.03.16 

0 deltagere fra Trøndelag 

Påskeleir for rovere   

TSF 2015 Sverresborg, 29.04.16 – 01.05.16  

Turledelse kano Mangenvassdraget, 05.05.16 – 
08.05.16 

0 deltagere fra Trøndelag 

Banevoktersamling Nordtangen, 05.05.16 – 08.05.16 0 deltagere fra Trøndelag 

KILT Nordtangen, 13.05.16 – 16.05.16 Magnus Alseth og Thorvald 
Hagaseth (Hoeggen) 

NM i Speiding Røyken, 10.06.2016 – 12.06.2016 Deltagere:  
2 patruljer fra Byåsen,  
1 fra Strinda 

Norsk Roland 128 Horve 2, Sandnes, 18.06.16 – 25.06.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Explorer Belt Italia 0 deltagere fra Trøndelag 

Norsk Roland 128 Nordtangen, 25.07.16 – 01.08.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Kretsleir Hærøy, 06.08.16 – 13.08.16 146 fra Trøndelag 

Roverway Frankrike, 03.08.16 – 14.08.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Banevoktersamling Nordtangen, 09.09.16 – 11.09.16 Guri Fløttum fra Singsås 

På bar bakke Vestfolkd 0 deltagere fra Trøndelag 

Rover 5-kamp Skei i Jølster 0 deltagere fra Trøndelag 

Patruljeførerkurs, 
Oppdrag sør 

Helkanseter, 30.09.16 – 02.10.16 9 deltagere fra Trøndelag, 4 i 
stab 

Kortkurs – Kurs i nytt 
program 

Kretskontoret, 05.10.2016 24 deltagere fra Trøndelag 

Patruljeførerveilederkurs Nordtangen, 07.10.16 – 09.10.16 0 deltagere fra Trøndelag 

Veterantreff Drammen, 15.10.2016 – 15.10.2016 Gustav Danielsen fra 
Trøndelag 



Kretsforum Hotell Hadeland på Gran, 21.10.16 – 
23.10.16 

Kenneth Nesdal fra 
Trøndelag 

Roverkontaktsamling Hotell Hadeland på Gran, 21.10.16 – 
23.10.16 

Erik Mattias Steinvik og 
Jørgen Martin Syvertsen fra 
Trøndelag 

 
 

D.  Sluttord 
 
Kretsstyret ser tilbake på et innholdsrikt år i kretsen, med kretsleiren på Herøy som et 
høydepunkt, med stor oppslutning fra speidere og ledere. De aktive gruppene rapporterer 
om stor aktivitet og det er mye som foregår. Vi ser samtidig at kretsen vår er sårbar. Vi er 
ikke så mange å fordele ansvar og oppgaver mellom. Det er derfor viktig at vi kan 
samarbeide med nabokretser om kretsleir, og med NSF om kretskonkurranse og roverarbeid, 
samtidig som vi er bevisste på å bevare eget særpreg og verdigrunnlag. 
 
Kretsstyret ønsker å sette fokus på ekspensjon/vekst i kretsen. Vi gleder oss over at 
Sverresborg, som er en fusjon av tidligere 1. Byåsen KFUM og Sverresborg KFUK, har 
kommet i gang med familiespeiding etter flere år som hvilende. For tiden er Granåsen og 
Levanger hvilende grupper. Kretsstyret, ved hjelp av Torun Nesse, har over tid jobbet for å få 
i gang en gruppe i Levanger / Skogn, men der valgte initiativtakerne å slutte seg til NSF.  
 
Når det gjelder Granåsen, mistet gruppa og vi som krets, en dyktig og engasjert leder da Ketil 
Inderberg døde i juni etter å ha vært alvorlig syk noen år. Han var en støttespiller til det siste 
og familien valgte å gi en minnegave til Kløverhytta ifb med begravelsen.  
Fred over Ketils minne! 
 
Vi tenker at vekst starter med motiverte og engasjerte ledere og vil derfor i 2017 sette fokus 
på lederomsorg. Hvordan kretsstyret kan bidra er også opp til dere. Vi har behov for å få vite 
hva dere trenger av hjelp og støtte i speiderarbeidet, og hva som kan være aktuelle tiltak. Vi 
håper at årsmøtet og økta med Heidi i dag, kan bli en god start på denne prosessen. 
 
Takk for den innsatsen hver og en av dere gjør for speiderarbeidet i Trøndelag krets! 
 
Kretsstyret ved Bjarne Kristian Sveås, kretsleder.  

 

Til slutt minnes det om at grasrotandelen kan gis til Trøndelag 

KM speidere:  

 


