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1 Innledning 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe som har tilholdssted i friområdet Melshei som 

tilhører Sviland bydel, men medlemmene våre kommer fra så å si hele kommunen. Vi er 

den eldste speidergruppa i kommunen og blant de eldste i Norge og er en av svært få 

med sammenhengende drift fra oppstart. 

Vi er tilknyttet Norges Speiderforbund og våre medlemmer er derfor medlemmer av de 

internasjonale speiderorganisasjonene WOSM (World Organization of the Scout 

Movement) for gutter, og WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) for 

jenter. 

http://www.1sandnes.no/
mailto:1sandnesinfo@gmail.com
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Speidergruppa drives godt og har en stor gjeng med en god miks av ledere i ulike 

aldersgrupper. Store deler av roverlaget er engasjert som ledere i enheter eller knyttet 

til ulike prosjekter, og er med det en inspirerende rollemodell for våre speidere. 

Vi har jevn vekst og teller ved slutten av 2020 176 registrerte medlemmer, og holder 

dermed et stabilt høyt medlemstall.  

 

 

2 Enheter og medlemmer 

Småspeider:     3. - 4. klasse 

 Speidertropp Ragnhildnuten:  5. - 10.klasse 

 Speidertropp Pålsberget:     5. - 10. klasse 

 Sandnesgauken Roverlag:   16 – 25  år 

 

 

  201

2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Småspeidere 16   2  24   21 35 29 22 28 28 

Speidere 56 60  52  60 60 79 78 67 89 

Rovere 12 15  12  12 20 22 27 34 28 

Ledere 14 14  15  16 15 22 25 23 24 

Andre voksne*   9    4    4  3  6 6 7 7 

Til sammen 98 100 107 113 133 158 158 159 176 

 

*direktemedlemmer, støttemedlemmer 
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3 Ledelse 

3.1 Gruppeleder:  

Ingrid Nordbø  

3.2 Gruppeassistenter:   

Lars Atle Andersen 

Hanne Beth Bratland  

Erling Evensen (til oktober 2020) 

Lars-Martin Bøe (fra oktober 2020) 

3.3 Småspeiderne. 

Enhetsleder:   Nils Lindaas 

3.4 Speidertroppene 

Troppsleder Ragnhildnuten:  Nina Lewin 

Troppsleder Pålsberget:   Aleksander Evensen til september 2020 

Maren Grødem Larsen fra september 2020 

3.5 Roverlaget 

Enhetsleder:   Ole Sværen (frem til høst 2020) 

   Even Åkesson (fra høst 2020) 

 

3.6 Andre tillitsvalgte. 

Melshei drift:   Ola Helgeland, Geir Åge Høiland, Kristine Robberstad og Cato  

Bjerkeli 

 

4 Aktiviteter 

I 2020 grep koronaepidemien inn i alles hverdagsliv, og dette har også preget aktiviteten 

i 1. Sandnes speidergruppe.   

 

I den første nedstengningen i mars – medio april 2020 ble følgende turer kansellert i 

tillegg til ukentlige speidermøter: Snøhuletur for 9. – 10. klasse og vintertur for 

troppene. På grunn av regler om å ikke blande barn fra flere kommuner ble 

Kretsbannerkonkurranse og Furenesdagene våren 2020 avlyst.   

 

Gruppa hadde planlagt å delta på den engelske storleiren WINGS 2020. Denne ble 

avlyst, og i samarbeid med Vesterlen krets arrangerte vi sommerfjelleir på Ådneram i 

stedet. 37 speidere og ledere fra 1.Sandnes hadde en flott leiruke på fjellet, og fikk et 

kjærkommet tilbud i et spesielt år.  

 

Etter hvert som det kom på plass nasjonale retningslinjer for ulike aktiviteter gjenopptok 

gruppa alle aktiviteter som lot seg gjennomføre innenfor regelverket.  Dette hadde 

forankring i en prinsipiell beslutning i gruppestyret om å prøve og gjennomføre alle de 

aktivitetene som var mulig innenfor de til en enhver tid gjeldende smittevernreglene.   
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Myndighetene har lagt vekt på at barne- og ungdomsaktiviteter skal skjermes mest 

mulig fra smitteverntiltak, og det har vært et mål at barn- og unge skal bære så lite av 

byrdene ved koronarestriksjoner som mulig.  Vi oppfatter utfra dette at vi har hatt et 

samfunnsansvar som innebærer å tilby aktivitet når det er mulig.   

 

Store deler av aktivitetene våre foregår utendørs, og det har gjort det praktiske 

smittevernet enklere.  Når vi har turer med overnatting i telt eller innendørs, har vi 

organisert matlaging, overnatting og bruk av toaletter utfra smittevernhensyn.   

 

Vi har det siste året fått mange bekreftelser fra foreldre på at det er det har vært viktig 

med speideraktivitet i koronatida, både for å etablere og opprettholde nødvendige 

sosiale bånd til andre barn, og for å være i fysisk aktivitet i frisk luft.  

 

Takket være fleksible speiderledere som har trådt til og gjort tilpasninger i henhold til de 

enhver tid gjeldende reglene har vi dermed klart å gjennomføre en hel del aktivitet. 

Gruppas ledere har brukt mye tid på å vurdere smittevern opp mot behovet for aktivitet, 

og vi har heldigvis ikke hatt koronasmitte på noen av våre arrangementer. Gruppa har 

hatt stor oppslutning om alle aktiviteter som har vært gjennomført. 

 

Gruppa gjennomførte disse planlagte aktivitetene i gruppas årshjul:  

vintertur til Frikvarteret for vandrere (før nedstenging), livredningskurs for vandrere til 

Kongsberg, oppstartstur for troppene i august/september og nyingnatt før jul, fordelt på 

to netter.  I tillegg ble det gjennomført dagstur på ski til Stavtjønn i mars.  

 

Sluttord:  

 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, stabilt høyt medlemstall og en 

stor stab av engasjerte ledere. 

 

I 2020 har våre to tropper vært jevnstore med over 40 medlemmer hver, totalt utgjør 

speidere i troppsalder 89 medlemmer.  

 

Vi har mange ledere i et bredt aldersspenn og med variert erfaringsbakgrunn. 

Lederteamene består av ledere mellom 16 og 65 år.  Ca halvparten av lederne er under 

20 år.  

 

Melsheihytta med uteområde har vært base for mesteparten av vår aktivitet også i 2020. 

I november 2020 startet vi en storstilt oppussing av hytta som følge av mange 

kanselleringer fra leietakere og tilgjengelig dugnadskapasitet hos foreldre ifm korona.  

 

Gruppa har fokusert på å beholde speidere i ungdomsskolealder med vekt på egne 

vandreraktiviteter. Dette gjør at vi har holdt oss stabilt store, med en stor andel 

medlemmer i speider og roveralder.  

 

På tross av et utfordrende år, så er 1.Sandnes godt rustet til å møte 2021, 

forhåpentligvis med rammer som tillater mer tur- og leirvirksomhet. 


