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Årsrapport 2021 
1 Innledning 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe som har tilholdssted i friområdet Melshei i 
Sandnes, men medlemmene våre kommer fra så å si hele kommunen. Vi ble etablert i 
1914 og er den eldste speidergruppen i kommunen, og blant de eldste i Norge. Vi er 
også en av svært få speidergrupper 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. 
 
Speidergruppa drives godt og har en stor gjeng med voksne og ungdommer som er 
ledere og medhjelpere, vi har jevn vekst og teller ved slutten av 2021 178 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 
 
For utvalgte aktiviteter deler troppene seg i stifinnere 5. – 7. klasse, og vandrere 8. – 
10. klasse 
Gruppa hadde 178 medlemmer ved slutten av 2021.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Småspeidere 16   2  24   21 35 29 22 28 28 27 

Speidere 56 60  52  60 60 79 78 67 89 84 

Rovere 12 15  12  12 20 22 27 34 28 39 

Ledere 14 14  15  16 15 22 25 23 24 22 

Andre 
voksne 

  9    4    4  3  6 6 7 7 6 

Til sammen 98 100 107 113 133 158 158 159 176 178 
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3 Ledelse 

3.1 Gruppeleder:  
Ingrid Nordbø  

3.2 Gruppeassistenter:   
Lars Atle Andersen 
Hanne Beth Bratland  
Lars-Martin Bøe 

3.3 Småspeiderne. 
Enhetsleder:   Nils Lindaas 

3.4 Speidertroppene 
Troppsleder Ragnhildnuten:  Nina Lewin 
Troppsleder Pålsberget:   Maren Grødem Larsen til oktober 2021 

Ole Sværen fra oktober 2021 

3.5 Roverlaget 
Enhetsleder:   Even Åkesson (frem til høst 2021) 
   Idunn Lewin (fra høst 2021) 

 

3.6 Andre tillitsvalgte. 
Melshei drift:   Ola Helgeland, Geir Åge Høiland, Kristine Robberstad, Nina Lewin 
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Våre medlemmer i speiderverv utenfor gruppa: 

Kretsstyret: Tor-Børge Salvesen (Kretsleder), Maren Grødem Larsen og Cato Bjerkeli 

Ledertrenere krets:  Inga Wirowski, Cato Bjerkeli og Nils Lindaas 

Roverkomite krets: Maren Grødem Larsen og Johan Nordbø Visnes  

Valgkomite krets:  Hanne Beth Bratland 

17. maikomiteen i Sandnes, speidergruppenes representant (fra desember 2021): Heidi 
Bratland  

Leder av Valgkomiteen i Norges speiderforbund: Lars Atle Andersen 

 

4. AKTIVITETER 

 
GJENNOMFØRTE TURER, KURS OG LEIRE I 2021:  
 

 Mars 2021:  Vintertur (stifinnere) og vinterkurs (vandrere) til Solheimsdalen. 
 April 2021:  Vandrertur til Ådneram. 10. klassingene planla og gjennomførte tur 

for de andre vandrerne. 
 Mai 2021:  Kretsbannerkonkurranse.  Ble gjennomført som patruljehaik med 

innlagte oppgaver. 8 patruljer deltok fra 1. Sandnes. 
 Juni 2021:  Rovertur til Melshei. 
 Juni 2021:  NM i speiding. To patruljer, Elg og Jerv, kvalifiserte seg til NM i 

Speiding gjennom å bli blant kretsens 5 beste patruljer. NM i speiding ble avholdt 
desentralisert. Våre to patruljer gjennomførte på Camp 773 ved Jørpeland. 

 Juli 2021: Sommerleir på Rjukan. Vi hadde rekordmange 77 deltakere. Se eget 
avsnitt under.   

 Juli 2021: Rovertur, en ukes fjellvandring fra hytte til hytte fra Haukeliseter til 
Ådneram, de tilbakela tilsammen ca 150 km på 8 dager. 

 September 2021: Oppstartstur for begge troppene og roverlaget i Melshei.  
 Oktober 2021: Førerpatruljetur til Madland. Føerpatruljen består av 

patruljeførerne og -assistentene og noen ledere, og det ble bl.a. laget terminliste 
for våren 2022. 

 November 2021:  Småspeidertur til Melshei 
 November 2021:  Nyingnatt ved Gramstad for begge tropper og roverlaget.  Den 

tradisjonsrike overnattingsturen natt til første søndag i advent. 
 
SOMMERLEIR RJUKAN 2021 
 
Sommerens store opplevelse for speiderne fra troppsalder og oppover var sommerleiren 
på Rjukan. Leiren ble planlagt med fokus på aktiviteter som ville gjøre det motiverende 
og spennende å være speider, og gi barn og unge en større, positiv opplevelse i et 
utfordrende år. 
Selve leiren ble avholdt på et lokalt campingområde, men med speidernes telt og utstyr. 
Allikevel gjorde tilgangen på toalettfasiliteter og rennende vann at det var enklere å 
gjennomføre leiren midt i en pågående pandemi. 
I tillegg til tradisjonelle leiraktiviteter, så var noen av høydepunktene: 
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- Vandretur opp til Gaustadtoppen, og tur med banen inni fjellet ned igjen 
- Besøk på Vemork for å lære om tungtvannsaksjonen 
- Patruljetur langs sabotørruta (redusert fra overnattingstur til dagstur pga 

værmelding med store mengder nedbør). Speiderne måtte bl.a. passere tyske 
vakter og stjele med seg «dynamitt» som skulle brukes til sabotasjeaksjonen. 

- Besøk i det lokale svømmeanlegget 
- Tur med Krossobanen og klatring i klatrepark 

 
Leiren var en del av desentraliseringen av den planlagte landsleiren til Norges 
speiderforbund. Av den grunn var mange av rammene fra landsleiren med tema 
«Agenda 21» tatt med i de lokale leirrammene, inkludert både noen programaktiviteter, 
merker, særpreg og eget Agenda leirskjerf. Vi hadde også besøk av landsleirens 
reiseteam, som var med oss på turen opp til Gaustadtoppen, og som dokumenterte med 
bilder og film.  
 
Deltagerantallet på leiren var rekordhøyt, men arbeid i mindre patruljer gjorde at dette 
kunne gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler.  
Vi er godt fornøyde med å også ha kunnet levere en sommerleir som en del av tilbudet 
vårt til våre medlemmer i et krevende år. 
 
KORONAEPIDEMIEN 
 
Koronaepidemien fortsatte å prege 2021, og har krevd at vi stadig har måttet gjøre 
løpende vurderinger av våre aktiviteter opp mot de til enhver tid gjeldende restriksjoner.  
 
Gruppestyret besluttet tidlig i pandemiperioden at gruppa skulle prøve å gjennomføre 
alle de speideraktivitetene som var mulig innenfor de til enhver tid gjeldende 
smittevernreglene. Myndighetene har lagt vekt på at barne- og ungdomsaktiviteter skal 
skjermes mest mulig fra smitteverntiltak, og det er et mål at barn- og unge skal bære så 
lite av byrdene ved koronarestriksjoner som mulig.  
 
Vi oppfatter ut fra dette at vi har 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. På turer med overnatting i telt eller innendørs, har 
matlaging, overnatting og bruk av toaletter vært organisert utfra smittevernhensyn.   
 
Det har så langt ikke oppstått smitte på våre arrangementer.  Vi har likevel i hele 
perioden vært tydelige på at vi ikke kan garantere at smitte ikke oppstår på våre 
arrangementer. Smittetilfeller på en speidertur ville i praksis ha medført at et stort antall 
barn, unge og ledere må i ventekarantene i påvente av testresultat, selv om vi skulle ha 
lykkes i å begrense selve smittespredningen. 
 
Vi har siden pandemien brøt ut vinteren 2020 fått mange bekreftelser fra foreldre på at 
det er 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. 
 
Vi er en av fritidsaktivitetene i Sandnes som har gjennomført størst andel av vår vanlige 
aktivitet i koronaperioden, og vi har hatt svært stor oppslutning om våre turer og 
arrangementer. 
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Arrangementer avlyst pga koronaepidemien i 2021:  
 Nyttårstreff for ledere og rovere i januar utgikk pga restriksjoner for voksne.  
 Lagsamling for ledere og roverer planlagt på Frikvarteret i april utgikk for andre 

år på rad pga restriksjoner for voksne.  
 Landsleir 2021 i Askim utgikk som felles leir for hele landet, og ble avholdt som 

desentraliserte gruppeleire i stedet. Se omtale av vår leir på Rjukan. 
 Årsfest for speiderne med familier i november utgikk for andre år på rad på grunn 

av antallsbegrensning.  
 Lysmesse i Høyland kirke i desember utgikk for andre år på rad, pga tiltak ifm ny 

virusvariant, omikron.  
 
5. VERALANDHYTTA – SALG AV 1. SANDNES SIN EIERANDEL 
 
Gruppetinget besluttet i ekstraordinært møte 23. februar 2021 å godkjenne en 
fremforhandlet avtale om salg av 1. Sandnes sin eierandel i Veralandhytta til Sandnes FA 
speidergruppe for 270 000 kr.  Speiderhytta på Veraland, gnr 78 bnr 7, var inntil 2021 
eid av et sameie bestående av Sandnes FA speidergruppe, 2. Sandnes sjøspeidergruppe 
og 1. Sandnes. Eiendommen var tidligere eid av Stiftelsen Speidernes hus i Sandnes som 
opphørte i 2014, og gruppene bak stiftelsen opprettet deretter et sameie for å ivareta 
eierskap og drift av eiendommen.  
 
I 2017 ble det inngått en avtale mellom Sandnes FA speidergruppe og 1. Sandnes/2. 
Sandnes som ga Sandnes FA speidergruppe bruksrett til hytta. 1. Sandnes og 2. 
Sandnes hadde fortrinnsrett til bruk av hytta tre helger hver årlig, og ellers ved ledig 
kapasitet. Avtalen hadde en varighet på 45 år, frem til 2062.  
 
Bakgrunnen for at avtalen ble inngått var et ønske fra Sandnes FA om å ta et større 
ansvar for vedlikehold og utvikling av eiendommen enn de to andre eierne. FA-speiderne 
ville gjennom avtalen få handlingsrom og langsiktighet til å utvikle eiendommen, mens 
de andre to gruppene fikk fortrinnsrett på bruk til ellers samme vilkår som andre 
leietakere.  
 
Samarbeidet om hytta har vært krevende, der omfanget av, og planlegging og 
gjennomføring av investeringer på eiendommen har vært gjenstand for uenighet mellom 
eierne. Hytta har, bl.a. som følge av langvarige byggearbeider, heller ikke vært 
tilgjengelig for bruk verken for sameierne eller andre i mesteparten av avtaleperioden.  
 
Årsmøtet i 1. Sandnes speidergruppe vedtok derfor 12.oktober 2020 å gi gruppestyret 
mandat til å jobbe for salg av eiendommen. Utdrag fra årsmøteprotokollen:  
 
7.2 Veraland speiderhytte 1.Sandnes har tidligere signalisert at vi ikke ønsker å benytte 
denne eiendommen. Vi har nå konkludert med at det beste er om noen overtar 
eiendommen fullt og helt. Frelsesarmeen menighet ønsker å overta eiendommen og 
detaljene er gjenstand for forhandling.  
 
Gruppetinget gir gruppestyret mandat til å jobbe for salg av eiendommen.  
 
Det ble fremforhandlet en avtale om salg av 1. Sandnes og 2. Sandnes sjø sine 
respektive eierandeler til Sandnes FA speidergruppe for 270 000 kr hver. Det ble lagt til 
grunn en verdi på eiendommen på ca 1,3 mill kr. Det ble dokumentert at det var påløpt 
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vesentlige kostnader ifm diverse byggearbeider på eiendommen. Etter forhandlinger kom 
en til enighet om at av disse kostnadene kunne ca 490 000 kr anses å ha bidratt til 
eiendommens verdi.  Disse kom dermed til fratrekk før fordeling av verdiene ved 
eiendommen.   
 
 
6. MELSHEIHYTTA OG UTEOMRÅDET 
I forbindelse med at leietakere uteble som følge av pandemien, ble det satt i gang en 
storstilt renovering av Melsheihytta.  Hytta fremstår som totalrenovert, og særlig har 
samtlige soverom og stue blitt oppgradert. Soverommene hadde standard fra byggeår, 
og var ikke hensiktsmessig innredet. Det er lagt ned et svært omfattende 
dugnadsarbeid, og resultatet har blitt veldig flott. Arbeidene er i hovedsak utført på 
dugnad av Kristine Robberstad, Nina Lewin, Ola Helgeland og Geir Åge Høiland. Det er 
brukt profesjonelle til bytting av stuevinduer og kledning, sliping og lakking av stuegulv, 
murarbeid knyttet til vedovn og felling av tuntre.  
 
Utgifter til oppussing av selve hytta summerte seg i 2021 til ca 312 000 kr, hvorav ca 
130 000 kr er nye vinduer og ny ytterkledning på en side. Det er i tillegg brukt ca 
34 000 kr på oppgradering av uteområdet, inkludert nye benker. Utover dette ble det på 
slutten av året brukt ca 30 000 kr på bytte av pumpa i brønnen pga slitasje/havari.    
 
Vedlikeholdsfondet var på ca 116 000 kr ved inngangen av året, og vi mottok et 
vedlikeholdstilskudd på 70 000 kr fra Sandnes kommune. Det var i tillegg noe 
leieinntekter i 2021, selv om utleieaktivteten var redusert pga pandemi.  Oppsparte 
midler og tilskudd ble oppbrukt ca halvveis i oppussingen. Gruppestyret vurderte det 
likevel som fornuftig å fullføre hele oppussingen for å utnytte tilgjengelig 
dugnadskapasitet og at hytta var ledig og tilgjengelig for oppussing i forbindelse med 
pandemien. Dette ble vurdert å være forsvarlig gitt at gruppa har en god del oppsparte 
midler utover det som var avsatt til vedlikehold. Dette innebærer at årets 
regnskapsresultat viser et samlet underskudd på om lag 116 000 kr som må dekkes av 
tidligere års oppsparte midler. Salgsinntektene for salg av Veraland på 270 000 kr er 
dermed ikke disponert, og kan avsettes til fremtidig vedlikehold.  
 
Uteområde 

 Dødt tuntre fjernet. 
 Terrengheving for bedre drenering, og etablering av gressplen fra inngangen til 

depoet mot vedboden.  
 Grusing av parkeringsplass 
 6 nye piknik benker 

 
 
Fasade 

 Vindu på fire soverom byttet 
 Tre store stuevinduer og to små er byttet.  
 Kledning på vestvegg byttet. 

 
Innendørs 
 

 To soverom mot nord slått sammen. (tidligere lederrom) 
 Alle soverom har fått nye stedbygde køyesenger. 
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 Vegger på alle soverom er malt.  
 Ny laminatparkett på alle soverom og i gang oppe. 
 Gulv i stue slipt og lakket. 
 Peis revet og erstattet med rentbrennende vedovn. 
 Mønevegger i stue malt. 
 Vegger i gang er malt 
 Vegger kjøkken malt. Nye fliser i sprutsone. Ny glassplate bak komfyr. 
 Nye taklamper i hele hovedetasjen 
 Nye panelovner på alle soverom 
 Ny takhengt prosjektor og TV skjerm på flyttbart stativ 
 Vannpumpe brønn byttet.  

 
 
 
Sluttord:  
 
1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, stabilt høyt medlemstall og en 
stor stab av engasjerte ledere. 
 
I 2021 har våre to tropper vært jevnstore med over 40 medlemmer hver. Speidere i 
troppsalder utgjør 84 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 
25 år.  
 
Melsheihytta med uteområde har vært base for mesteparten av vår aktivitet også i 2021. 
Oppussingen som startet før jul i 2020 er i all hovedsak ferdigstilt i 2021. Hytta er 
totalrenovert, og fremstår som et attraktiv og koselig alternativ for lag og foreninger og 
andre leietakere.  
 
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.  
 
Økonomien vår er god. 


