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Årsrapport 2022 
1 Innledning 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe som har tilholdssted i friområdet Melshei i 
Sandnes, men medlemmene våre kommer fra store deler av 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 2022 186 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 186 medlemmer ved slutten av 2022.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Småspeidere 16   2  24   21 35 29 22 28 28 27 27 

Speidere 56 60  52  60 60 79 78 67 89 84 83 

Rovere 12 15  12  12 20 22 27 34 28 39 41 

Ledere 14 14  15  16 15 22 25 23 24 22 22 

Andre voksne   9    4    4  3  6 6 7 7 6 13 

Til sammen 98 100 107 113 133 158 158 159 176 178 186 
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3 Ledelse 

3.1 Gruppeleder:  
Marianne Hov 

3.2 Gruppeassistenter:   
Ingrid Nordbø  
Hanne Beth Bratland  
Lars-Martin Bøe 

3.3 Småspeiderne 
Enhetsleder: Nils Lindaas 

3.4 Speidertroppene 
Troppsleder Ragnhildnuten: Nina Lewin til august 2022 

     Kirjan Krågeland fra august 2022 
Troppsleder Pålsberget:  Ole Sværen til august 2022 

     Simon Pedersen fra august 2022  

3.5 Roverlaget 
Enhetsleder: Idunn Lewin  

 

3.6 Andre tillitsvalgte 
Melshei drift: Ola Helgeland, Geir Åge Høiland, Kristine Robberstad, Nina Lewin 
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3.7 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: Johan Nordbø Visnes og Maren Grødem Larsen 

Valgkomite krets: Hanne Beth Bratland 

17. maikomiteen i Sandnes, speidergruppenes representant: Heidi Bratland  

Leder av Valgkomiteen i Norges speiderforbund: Lars Atle Andersen 

 

4 Aktiviteter 

4.1 Gjennomførte turer, kurs og leire i 2022:  
● Januar 2022: Vandrertur til Frikvarteret, Ådneram. 10. klassingene planla og 

gjennomførte tur for de andre vandrerne. 
● Januar 2022: Vintertur for stifinnere til Solheimsdalen. 
● Januar 2022: Rovertur til Frikvarteret. 
● April 2022: Førerpatruljetur til Totembu med hemmelig oppmøtested som måtte 

finnes ved å løse en kode 
● April 2022: Rovertur, Jotunheimen. Opprinnelig plan var Høgruta, men pga lite 

snø ble det toppturer med Leirvassbu som base.  
● Mai 2022: Kretsbannerkonkurranse i Maudlandsområdet som ble gjennomført 

som patruljehaik med innlagte oppgaver. 3 patruljer deltok fra 1. Sandnes, og 
Elg, Drage og Rev, kvalifiserte seg til NM i Speiding gjennom å bli blant kretsens 
7 beste patruljer. 

● Mai 2022: deltagelse i flaggborger, folketog og æresvakt ved Sandnes kirke. 
● Mai 2022: Rovertur til Melshei. 
● Juni 2022: Sommeravslutning for ledere og rovere i Melshei. 
● Juni 2022: NM i speiding i Levanger. Elg, Rev og Drage deltok og ble nr 29, 65 og 

94.  
● Juni 2022: Furenesdager på Camp 773 for småspeidere og noen fra troppene som 

ikke var på NM. 
● Juli 2022: Rovertur Lysefjorden rundt, 125 km og 6000 høydemeter på 5 dager. 
● Juli 2022: Sommerleir i Danmark, Spejdernes lejr ved Roskilde. Vi var 74 

deltakere fra 1. Sandnes. Se eget avsnitt under.   
● September 2022: Oppstartstur for begge troppene og roverlaget i Melshei.  
● September 2022: Superlørdag for Førerpatruljen med Via Ferrata i nærheten av 

Månafossen. 
● September/oktober 2022: Rover- og ledersamling på Frikvarteret med 

tilbakeblikk på aktiviteter og tanker framover for videre arbeid. 
● November 2022: Småspeidertur til Melshei 
● November 2022: Årsfest for hele gruppa med familier 
● November 2022: Nyingnatt ved Gramstad for begge tropper og roverlaget.  Den 

tradisjonsrike overnattingsturen natt til første søndag i advent. 
● Desember 2022: Lysemesse i Høyland kirke for speidere med familier. 
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4.2 Sommerleir SPEJDERNES LEJR, Roskilde i Danmark 
 
Sommerens store opplevelse for speiderne fra troppsalder og oppover var sommerleiren 
i Danmark sammen med 32.000 andre speidere fra 51 land. Temaet for leiren var 
«Fælles om Fremtiden» og den ble arrangert i Hedeland Naturpark. Temaet var valgt 
fordi speidere tar ansvar for kloden, menneskene på den og vår felles framtid. Dessuten 
samarbeider speidere både på tvers av aldersgrupper, speiderforbund og land. 
 
Vi var en stor gjeng på 74 speidere, rovere og ledere som fikk en god internasjonal 
opplevelse i et stort speiderfellesskap. Mange gode aktiviteter, store avstander, litt 
annerledes mat med vekt på bærekraft, variert vær med høye temperaturer og fallvind 
med påfølgende styrtregn. 
 
Krevende og lang reise med egen buss til Kristiansand der speiderne så måtte bære 
bagasjen av og på ferja før det var ny buss arrangert fra leiren fra Hirtshals til Roskilde. 
På veien hjem hadde hvert kokelag en søppelsekk med mat for en 17 timers dag. 
 
Patruljene bygget bord for matlaging og oppvask, men mest oppmerksomhet fikk 
portalen vår, en hyperbolisk paraboloid som var lyssatt på nattestid. 
 
Vi hadde 9 patruljer på leiren, og alle hadde sin lederkontakt som hadde ansvar for 
patruljen på reisen, som fulgte patruljen til aktivitetsområder og hadde den daglige 
oppfølgingen av hver enkelt speider. Det fungerte veldig bra. 
 
Leiren hadde over 300 aktiviteter, og et eget roverprogram. Noen aktiviteter var hele 
gruppa sammen om, andre var patruljevis eller som drop-in for enkelt speidere. Så i 
tillegg til tradisjonelle leiraktiviteter, så var noen av høydepunktene for oss: 

- Utekino sammen med 5000 andre 
- 2 verdensrekordforsøk; verdens lengste pinnebrød og verdens største piknik. Vi 

bidro i kommunen med å lage deig av 28 kilo mel, av totalt 180 kg mel som ble 
et 125 m langt pinnebrød. Pikniken ble arrangert foran hovedscenen før 
avslutningsleirbålet og vi hadde som flere av de andre 32 000 speiderne valgt 
danske pølser. 

- Aktiviteter i Futuretown, Makerspace med laserskjæring, skateboard og 
rulleskøyter, internasjonal matlaging, gammeldags smiing av jern. 

- Besøk i lokal svømmehall slik at vi fikk vasket oss litt før vi skulle ta danskebåten 
hjem sammen med turister og andre feriereisende. 

- Roverne stilte lag i dansk Pind mesterskap og kom på topp 10 i  en for dem helt 
ny aktivitet. 

- Bytting av merker og skjerf med speidere fra ulike land.  
 
Vi hadde på forhånd en dansk vennskapsgruppe, men siden vi var så mange fikk vi en 
vennskapskommune, alle speidergruppene i Høje-Taastrup. 
 

4.3 1. Sandnes har hatt deltagere på følgende arrangementer i 
regi av Vesterlen krets: 

● Temakveld: Bærekraftig speiding 
● Peffkurs 1 
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● Peffkurs 2 
● Snøhuletur for 9. og 10.klassinger 
● Rovere: Chill hyttetur på fjellet 
● Rover kick-off 
● Bretur for 9. og 10. klasse i kretsen 
● Rovere og ledere: Brattkort 
● Lederkurs: Speidermetoden 
● Rovere: Ledertrening trinn I unge ledere 
● Ledertrenersamling 
● Rovere: Nyttårsfest på fjellet 

4.4 Deltagelse nasjonalt Speiderting 
● Tor-Børge Salvesen 
● Cato Bjerkeli 
● Lars Atle Andersen 
● Johan Nordbø Visnes 

4.5 Deltagelse Eldorado : nasjonal roverleir 
● Sara Melbye Solbakken 
● Tarjei Nordbø Braut 

4.6 Deltagelse nasjonalt roverstevne 
● Idunn Lewin 
● Sara Melbye Solbakken 
● Tarjei Nordbø Braut 
● Jonas Haaland Lagori 

 
 

5 KORONAEPIDEMIEN 

Koronaepidemien satte sitt preg på starten av 2022. Nyttårssamlingen for rovere og 
ledere ble flyttet fra januar til juni. Vinterturen til Solheimsdalen ble gjennomført med 
bare stifinnere, for å ha færre deltagere og bedre plass inne i hytta. 
 
Gruppestyret besluttet tidlig i pandemiperioden at gruppa skulle prøve å gjennomføre 
alle de speideraktivitetene som var mulig innenfor de til enhver tid gjeldende 
smittevernreglene, og det har vi stort sett klart.  
 
Det var lenge uklart om reisen til Filippinene og deltagelse i hjelpeprosjekter der kunne 
gjennomføres i februar 2023. Men gruppestyret valgte å starte detaljplanlegging høsten 
2022 for de som hadde vist interesse og meldt seg på vinteren 2022. 
 
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. 
 
Vi kunne igjen feire 17. mai på vanlig måte, og 1. Sandnes bidrog aktivt med æresvakt 
ved Sandnes kirke, organisering og stor deltagelse i flaggborgene i barne- og folketoget 
og deltagelse i folketoget. 
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Årsfest for speiderne med familier i november kunne vi nå gjennomføre på Julebygda 
grendehus etter et par pauseår.  Det samme med Lysmesse i Høyland kirke for alle 
medlemmer med familie i desember med vekt på fred og fredslyset. 
 
 

6 MELSHEIHYTTA OG UTEOMRÅDET 

 
Etter at hytta innvending ble omfattende oppgradert i 2020 og 2021,  har nå uteområdet 
fått et vedlikeholdsløft.  1. Sandnes mottok 100.000 kr fra Sparebankstiftelsen til å 
oppgradere og renovere uteområdet rundt hytta, også til glede for byens befolkning. 
 
Området mellom flaggstanga og gapahuken hevet for å få bedre drenering, og  for å 
gjøre det bedre egnet til teltplass.  Det er etablert trafikkhinder langs hytteveggen for å 
unngå bilkjøring til gapahukområdet.  Hinderløypa er utbedret.  Slitt tauverk er byttet ut, 
og alle fallsoner er barket.  Arbeidene er i hovedsak gjennomført fra april - november.   
 
Et betydelig antall dugnadstimer er lagt ned i prosjektet.   Ola Helgeland har vært 
prosjektleder, og har hatt en stor timeinnsats.  En foreldredugnad lørdag 11. juni hadde 
godt oppmøte, og fikk tatt mye av arbeidet med hinderløypa.  
 
I tillegg er det reist portstolper til en inngangsportal.  
 
Brannsentralen sluttet å virke før jul, og ble forsøkt reparert av leverandør uten å lykkes.  
Ny brannsentral er bestilt.  
 
 
Sluttord:  
 
1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, stabilt høyt medlemstall og en 
stor stab av engasjerte ledere. 
 
I 2022 har våre to tropper vært rundt 40 medlemmer hver, men nå er Ragnhildsnuten 
som er den nye troppen blitt større enn Pålsberget som er den gamle troppen. Speidere i 
troppsalder utgjør 83 medlemmer.  
 
Vi har mange ledere i et bredt aldersspenn og med variert erfaringsbakgrunn. 
Lederteamene består av ledere mellom 16 og 67 år.  
 
Melsheihytta med uteområde har vært base for mesteparten av vår aktivitet også i 2022.  
 
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. 


	1 Innledning
	2 Enheter og medlemmer
	3 Ledelse
	3.1 Gruppeleder:
	3.2 Gruppeassistenter:
	3.3 Småspeiderne
	3.4 Speidertroppene
	3.5 Roverlaget
	3.6 Andre tillitsvalgte
	3.7 Våre medlemmer i speiderverv utenfor gruppa:

	4 Aktiviteter
	4.1 Gjennomførte turer, kurs og leire i 2022:
	4.2 Sommerleir SPEJDERNES LEJR, Roskilde i Danmark
	4.3 1. Sandnes har hatt deltagere på følgende arrangementer i regi av Vesterlen krets:
	4.4 Deltagelse nasjonalt Speiderting
	4.5 Deltagelse Eldorado : nasjonal roverleir
	4.6 Deltagelse nasjonalt roverstevne

	5 KORONAEPIDEMIEN
	6 MELSHEIHYTTA OG UTEOMRÅDET

