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Gruppa i 2018 
Ved Gruppeleder Ola Furuhaug, med gode innspill og tilføyinger fra gruppas årsmøte 2.mars 

2018 

 

Hjemmeside    www.gådegvill.no 

Dato for siste årsmøte 12.mars 2018 

 

Vi har lokaler i kjelleren på Charlottenlund kirke, Jakobsliveien 51, Jakobsli. Vi låner lokalet 

gratis fra kirka.  

 

Ledere siden årsmøte 2018 

Gruppeleder:      Ola Furuhaug 

Gruppeassistent:     Kim Ivar Andersen  

Enhetsleder Beverkoloni Marthe Hellum 

Enhetsleder Ulveflokken Torbjørn Rian 

Enhetsleder Tropp  Eivind Smørgrav  

Enhetsleder Roverlaget  Marthe Hellum 

 

Medlemmer 

Gruppa har 101 medlemmer pr. 24.02.2019.  

 12 i Beverkolonien, 

 21 i Ulveflokken 

 35 i Troppen 

 14 Rovere  

 20 ledere (En av lederne er Rover) 

 

 

 

http://www.gådegvill.no/
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Figure 1 Charlottenlund Speidergruppe er den speidergruppa i Trøndelag krets som har flest 

medlemmer.(Kilde: Trøndelag krets av NSF) 

 

Økonomi 

En del ekstra inntekter førte til at gruppa gikk med 67kkr i overskudd i 2018. Saldo pr 

31.12.2017 var ca. 67kkr mot 145kkr pr 31.12.2018. Årsaken til disse ekstra inntekten er i stor 

grad en aktiv foreldre forening som har stått på og fått inn penger.  

 

Vipps ble introdusert til gruppa i løpet av 2018 som en betalingsmulighet og dette har hatt en 

vellykket innføring.  Muligheten for digital levering av bilag og kvittering har ledet til en 

raskere og mer systematisk bokføring med mer begrenset forsinkelse av betalingene. 

 

Charlottenlund speidergruppe har i dag er sunn økonomi. 

 

Ubudsjetterte utgifter og inntekter er assosiert med  

1. Leirutgifter med ubudsjetterte inntekter (11235kr) og utgifter (63800kr). Den enkelte 

speider betaler inn til gruppas konto og gruppa betaler inn samlet. Reelle utgifter er 

noe større siden en del felles driftskostnader ifm med leirene også dekkes. 

2. En dugnad (salg av spekemat) med ubudsjetterte inntekter (53900kr) og utgifter 

(34600kr).  
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Figure 2 Sammenligning mellom budsjett og regnskap 
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Høydepunkter fra våre speider aktiviteter i 2018 

   

- Aasne Troøien i Troppen har oppnådd Speidersjefens 

topputmerkelse 

- Generelt stor og kontinuerlig aktivitet i alle enheter 

 

- 23. april  Løvepatruljen arrangerte St. Georgs dag. Opptok gjennom Trondheim by til  

                          Ilen kirke. Godt oppmøte fra Charlottenlund. Gapeflyndre vant  

  Løvepatruljens diplom. 

- 27.-29. april TSF - Trønderspeidere i friluft (kretsbannerkonkurranse). Patrulje  

  Gapeflyndre kvalifiserte seg til NM med en 4.plass. Flere av våre Rovere 

   deltok i stab. Flokkpatrulje Tiur vant småspeiderkonkurransen. 

- 17.mai  Vi gikk i borgertoget sammen med Sør-Trøndelag Krets. 

- 8.-10.6  Jubileumshelg på Kristiansten Festning. Sør-Trøndelag krets 100 år.  

- 30. 6-8.7 KM landsleir FUTURA for speidere. Vi deltok i Haikestab. 

- 15-17.juni Patrulje Gapeflyndre deltok på NM i Speiding og kom på 13.plass. 

- .  Vi hadde 3 deltakere på Roverway i Nederland 

- 7.-9. sept Roverombudet arrangerte MEGA på Helkansetra i Bymarka. Vårt Roverlag  

  var hovedansvarlig for arrangementet 

- 29.-30.9 Charlottenlund speidergruppe arrangerte småspeidermanøver på Helkansæter. 

   Vår Flokkpatrulje Tiur vant. 

- 19.-21.10 JOTA/JOTI Gimse Skole i Melhus. 

- 21.okt  Kretsting på Melhus (siste i Sør-Trøndelag Speiderkrets). Deltok med 12 

    delegater 

 

 

Ny speiderkrets  

Den 1.jan 2019 ble Trøndelag Krets av Norges Speiderforbund stifte, og samtidig ble Sør- og 

Nord-Trøndelag krets lagt ned. De tidligere to kretsene inviterte høsten 2018 alle gruppene til 

å komme med navneforslag til den nye kretsen. Charlottenlund Speidergruppe hadde en 

prosess der ulike navneforslag ble diskutert.  

 

Charlottenlund speidergruppe i media 2018 

Reportasjon om vår Beverkoloni i Strinda bydelsavis i forbindelse med vår sommerfest. 

Fokus på rekrutering. 

 

Repotasje i Bladet (Lokalavis for Stjørdal/Malvik) om landsleiren Futura. Bilder av våre 

speidere. 

 

Speiderbladet – Portrettintervju av Marthe Hellum 

 

Instagram -  Både Roverlaget og våre Vandrer har oppretter egne offentlig Instagramkontoer 

@cha.rover  

@action_pa_tur 

@cha.speider 
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Møter i gruppa 

Vi har hatt disse ledermøtene siden siste årsmøte: 

12.april ledermøte på lokalet 

7.mai  ledermøte på lokalet 

19.augst  ledermøte hos Lise og Bjørn Olav, inkl god mat 

14.okt  Gruppeting på lokalet 

 

Ledersosialt 

Vårt planlagte ledersosialt før jul ble flyttet til fredag 14.jan 2019. Alle ledere og 

foreldreforeningen var invitert på Sentrum Bowling og etterfølgende middag på spisestedet 

Phu Yen. Vi var 17 stykker som deltok og hadde noen hyggelige timer sammen.   

 

Ledere / Rovere som var engasjert på krets-/forbundsplan: 

Bjørn Olav Brekken Husrådet Sør Trøndelag krets 

Lise Brekken  Leder Kretsstyret 2018 (Sør Trøndelag krets)  

    Delegat til Speiderting på Stjørdal. 

   Teknisk ansvarlig for Speidertinget. 

Marthe Hellum  Sekretær i Trøndelag Krets 

    Sekretær i Roverombudet Trøndelag 

   Norges representant til Roverway i Nederland 

    Delegat til nasjonalt Roverforum Sola i sommeren 2018. 

   Referent speidertinget     

Emil Mestvedthagen Delegat til nasjonalt Speiderforum. På Sola i 2018. 

Christian Sangereid Kretsens ledertrenerpatrulje 

   Kretsens beredskaps patrulje Trøndelag 

Kim Ivar Andersen Kretsens beredskaps patrulje Trøndelag-operativ leder 

 

Aasne Troøien Stab Speidertinget 

Maiken Horg  Stab Speidertinget 

 

Ledertrening 

Vi har i løpet av året hatt 

 2 deltakere på trinn 2 lederkurs. 

 Lederløft i Mosjøen – 3 av våre speidere i Tropp/Rover deltok. 

 7 deltakere på Peff 1 kurs. 
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Beverkolonien 
ved enhetsleder Marthe Hellum 
 

Antall medlemmer i Troppen 

Per januar 2018 hadde Beverkolonien 15 bevere og 5 ledere. 

Per september 2018 hadde Beverkolonien 16 bevere og 5 ledere. 

Per januar 2019 hadde Beverkolonien 12 bevere og 6 ledere. 

 

Kolonien har over det siste halvåret mistet noen beverspeidere. Vi tror dette har med en del 

bråk og uro blant de nye i gruppa.  

 

Ledergruppa består nå av de samme ungdommene som startet opp beverkolonien og en ny 

rover som har kommet til i løpet av høsten. Per januar 2019 består kolonien av 7 speidere født 

i 2011 og 5 født i 2012. 

 

Aktiviteter 

Beverkolonien har møter på onsdager hver uke. Vi drar også på dagsturer 2-3 ganger i 

halvåret. Turene på vårhalvåret i 2018 har vært isfiske i februar, TSF (Trønderspeidere i 

friluft) i april og en kanotur ved Leirsjøen med Flokken i juni. På denne fikk de eldste beverne 

lov til å overnatte. Turene på høsthalvåret har vært Småspeidermanøver på Helkanseter i 

september og dagstur til Stykket for å besøke Flokken på tur i november. 

 

En annen aktivitet verd å nevne var når beverkolonien deltok på St. Georgsdags feiringen i 

midtbyen den 23. april. 

 

Møteaktiviteter inkluderer førstehjelp, bål, respekt og samhold, trafikk, baking for å nevne 

noen. 

 

Vi jobber mye med førstehjelp for å sikre at speiderne vet hva de skal gjøre for å hjelpe ved 

tilfeller hvor dette skulle være nødvendig. Vi jobber mye med nødnumre, førstehjelp ved 

bevisstløse pasienter, førstehjelp når det er kaldt og små blødninger. Det at lederne har 

bakgrunn fra Troppen og i Røde Kors er hjelpsomt. Mange av beverne tok Utfordringen for å 

fremføre en sang om nødnumrene for foreldrene og de andre speiderne på nyttårsfesten. 

 

Respekt og samhold er også et gjengående tema. Beverne er alltid ved oppstart på høsten med 

på å lage nye regler for Beverkolonien. Vi har Bever reglene og Tur reglene som gjelder for 

når vi er på tur eller ute. Høsten 2018 kom det også et nytt fordypningsmerke som heter 

Omtanke og Rettferdighet som vi har aktivt jobbet med. 

 

Utforinger i Beverkolonien 

Vi sliter en del med bråk og uro blant beverspeiderne fra høsten 2018. En del av de nye 

speiderne er ganske urolig og det blir vanskelig for noen av de stillere mere tilbaketrukne å 

komme frem og å finne plassen sin i gruppa. Dette er noe vi jobber aktivt med for tiden og 

håper vil gi resultater. 
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Flokken 
Ved Torbjørn Rian, enhetsleder flokken 

 
Antall medlemmer i Flokken 
Per 24. februar 2019 har Flokken 24 Ulvunger og 5 ledere, totalt 29 medlemmer. 
Per februar 2018 hadde Flokken ca 22 Ulvunger og 4 ledere. 
 
Flokken er stort sett fylt opp til det antall vi har satt som maksimum, 24 ulvunger. Det er 
venteliste, men alle 4. klassinger (siste år som ulvunge) på lista har fått tilbud om plass. 
 
På ledersiden har 2 sluttet i Flokken, Tanja og Ola. Lise og Torbjørn er fortsatt med, og vi har 
fått 3 nye foreldre med som ledere; Nicola, Siri og Hilde. 
 
Aldersfordelingen i flokken er slik: 

Fødselsår Antall 

2009  11 

2010  13 

 
Flokken er fordelt på 4 patruljer med 6 ulvunger i hver, og med følgende patruljeførere: 

Patruljenavn Patruljefører 

Falk  Isak 

Tiur  Magnus 

Hakkespett  Oscar 

Ugle  Julia 

 
Aktiviteter 
Flokken holder et høyt aktivitetsnivå med møter hver mandag og tur nesten en gang i 
måneden. Siden mars 2018 har vi hatt følgende turer: Vintertur på Stykket, TSF på 
Midtsandtangen, felles kanotur med beverne på Leirsjøen, tur til Bjørneparken på 
Namsskogan, oppstartstur med kano til Follsjøen, Småspeidermanøver på Helkanseter, 
høsttur til Stykket, opptakstur på Helkanseter og isfisketur februar 2019. 

 

Av møteaktiviteter kan nevnes nattorientering, ekskursjon til Sentrum Brannstasjon, besøk i 

synagogen og et Buddhisttempel, svømmetrening i Husebybadet, baking, førstehjelpsøvelse, 

tenning av bål og pakking av sekk. 

 
Utfordringer for flokken 
Hver høst går halve flokken over til tropp, og erstattes av bevere og inntak fra ventelista. Det 

gir nye gruppesammensetninger hver høst, og nye patruljeførere får prøve seg. De fleste 

lederne i flokken har barn i flokken, og det gir et gjennomtrekk av ledere når barna flyttes 

over til troppen 

 

 



 

Side 9 av 12 
 

Troppen  
Ved Eivind Smørgrav, enhetsleder Troppen 

 

Antall medlemmer i Troppen 
 

Per 12 februar 2019 hadde troppen 41 medlemmer, hvorav 34 speidere og 7 ledere.  

Per mars 2018 hadde troppen 46 medlemmer, hvorav 38 speider og 8 ledere.  

 

Troppen har med andre ord hatt et relativt stort frafall i løpet av året. Spesielt savner vi 

02erene som gått over til roverlaget.  

 

På ledersiden har det kommet til en nye leder, Kristina, mens Karoline og Karen har falt fra. 

 

Aldersfordelingen i Troppen er pt slik: 

Fødselsår Antall 

2003 8 

2004 0 

2005 6 

2006 1 

2007 9 

2008 9 

 

Troppen er fordelt på 5 patruljer med følgende PEFFer og fordeling: 

Patrulje PEFF Antall speidere 

Sjøku Ingrid 7 

Chilln Maya 6 

Orakelgeit Lars 6 

Gapeflyndre Emil 7 

Fjellrev Sunniva 7 

 

 

Aktiviteter 
Troppen holder et høyt aktivitetsnivå med møter hver mandag og tur en gang i måneden. 

Siden Mars 2018 har vi hatt følgende turer: vintertur på Stykket, TSF på Midtsandtangen, 

kretsens jubileumshelg på festningen, NM i speiding på Nøtterø, Landsleir på Lånke, 

Planleggingstur Charmrådet, oppstartstur på Foldsjøen, Jota-Joti på Melhus, høsttur til 

Duddelibu, opptakstur på Stykket, planleggingstur Charmrådet og vintertur over Vennafjellet. 

 

Landsleiren til KFUK/KFUM Futura på Lånke var en stor opplevelse for alle som deltok. Vi 

hadde nydelig leirvær og koste oss i sola. 

 

Av aktiviteter på møter kan nevnes at vi bygger Olabiler, pionerer, øver på førstehjelp og 

knuter. Vi har vært på Nidar sjokoladefabrikk og aket i Stokkanbakken. 
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Speidersjefens topputmerkelse 

Aasne Troøien ble æret med speidersjefens topputmerkelse. Dette ble 

begrunnet med god innsats i oppstart Beverspeiding, at hun klarte målsetningen med å få 

patruljen sin til NM i speiding. Vi gratulerer Åsne nok en gang. B-R-A-V-O 

 

NM i speiding 
Patrulje Gapeflyndre ble nr 4 på TSF og kvalifiserte seg til NM i speiding. I NM fikk la de 

ned en fantastisk innsats og kom på 13. Plass av 121 patruljer. B-R-A-V-O 
 

Utforinger for Troppen 
Troppen hadde for stort frafall i 2017 og har hatt fokus på trivsel og at alle skal inkluderes på 

en god måte i troppen. Vi hadde et spesielt fokus på overgang fra flokk til tropp, og det ser ut 

til at dette har fungert godt.  
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Roverlaget 
ved roverlagsleder Marthe Hellum 
 

Medlemmer 
Per januar 2018 hadde Roverlaget 6 medlemmer. 
Per september 2018 hadde Roverlaget 14 medlemmer 
Per januar 2019 hadde Roverlaget 13 medlemmer 
 
Ved oppstart høsten 2018 hadde vi en stor gruppe av 2002-kullet som kom i overgang fra Troppen. 

Det begynte også en tidligere speider som sluttet tidligere i Troppen. Noen flyttet og andre sluttet på 

grunn av mangel på tid. Vi forventer oss en stor økning ved overgang av 2003-kullet i løpet av 2019. 

 
Aldersfordelingen i Roverlaget er pt slik: 
Fødselsår Antall 
1999 1 
2000 1 
2001 1 
2002 10 

 

Aktiviteter 
Roverlaget har opplevd en ganske stor økning i aktivitet over året som har gått. Vi har gått fra møter 

nå og da når det passer og turer arrangert på sparket til regelmessige møter. Ved høsten 2018 ble det 

bestemt at vi skulle møtes onsdager annenhver uke og dra på turer månedlig.  
 
På vårhalvåret dro roverlaget på hyttetur til Selbu i januar. Vi hadde både deltakere og stab på 

Påskeleir på Vassfjellet. Vi dro på TSF i april og jubileumshelg for kretsen i juni. Flere rovere deltok i 

stab. Rovere fra laget deltok også på både landsleir for KFUK-KFUM speiderne på Lånke og på 

Roverway 2018 (europeisk roverleir) i Nederland. Marthe fra roverlaget representerte Norge som 

roverrepresentant i planleggingen av Roverway 2018. 
 
På høsthalvåret har flere av roverne planlagt, organisert og deltatt på MEGA 2018 i september. Noen 

av roverne dro på LØFT 2018 i Mo i Rana og mange var stab på Småspeidermanøveren på 

Helkanseter (begge i september). Flere av roverne var på JOTA-JOTI kretsarrangementet på Melhus 

og Marthe fra laget dro denne helga som delegat for kretsen til Roverforum 2018 i Stavanger. Vi 

hadde opptakstur for 6 av roverne i slutten av oktober hvor alle ble tatt opp som rovere. I november 

deltok 3 av roverne våre som stab på Speidertinget på Hell. På Roverjulebordet i slutten av november 

var det stort oppmøte av både rovere og roveraspiranter (2003-kullet). 

 

Burgunder Roverklaffer 
Marthe Hellum i roverlaget har i løpet av 2018 samlet inn 1001 roverpoeng og dekket alle kravene til 

burgunder roverklaffer. Det er stor entusiasme rundt å samle poeng og ta merker og krav til klaffene 

og vi gleder oss til å se flere av roverne oppnå burgunder klaffer. B-R-A-V-O! 

 

Utfordringer for Roverlaget 
Vi har strevd en del med lavt aktivitetsnivå og lavt oppmøte, men for 2019 nå har vi laget en full 

terminliste og skal møtes ukentlig. Vi håper at dette vil bidra til et stort og aktivt roverlag i gruppa. 
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 Foreldrerådet  
Ved Astrid Kornberg Bjørke, Leder foreldrerådet 
 

Første møtet i foreldrerådet i 2018 ble holdt 24.04.18, og aktiviteten for foreldrerådet i 2018 

har derfor begrenset seg til tiden etter dette møtet. På møtet ble Astrid Kornberg Bjørke ble 

valgt til leder. I tillegg har foreldrerådet bestått av Hege Røst Andersen, Sissel Nervik, 

Monica Reberg Dahle, Kari Finseth, Ole Ketil Hobøl, Anne Dahl, Nutsom Hobøl og Arild 

Fossbak.  

 

På dette oppstartsmøtet fordelte vi også ansvarsområder, slik at noen medlemmer har fokusert 

mest på organisering av sosiale arrangement mens andre har fokusert på koordinering av 

dugnad. Dette har gjort at arbeidet kunne gjøres effektivt, og gjort at behovet for videre møter 

har vært lite.  

 

Sommerfest for gruppas medlemmer og familie ble arrangert 4. juni. Opprinnelig var det 

planlagt grilling i Rotvoll-fjæra, men siden været ikke var på vår side ble festen ble derfor 

flyttet inn til låven på Steinerskolen på Rotvoll, som vi fikk låne. Dette lokalet fungerte veldig 

bra. I tillegg til utdeling av merker og overgang-seremonier for speidere ble det solgt kaker og 

kaffe samt lodd til inntekt for speidergruppa.   

 

Det ble startet innsamling av flasker våren 2018. Det er nå satt opp kasser til innsamling av 

flasker i gangen i speiderlokalet, og medlem av foreldrerådet panter flaskene. Dette har totalt 

gitt over 2000 kr som er overført til gruppas konto, for relativt liten innsats.  

 

På høsten ble det gjennomført en "økonomisk dugnad" som besto av salg av pakker med 

spekemat fra Eidsmo Kjøtt. Pakkene kostet 200kr i i innkjøp, og ble solgt videre for 300kr. 

Totalt gav dugnaden 17300 kr i inntekt til gruppa. Salgs-dugnaden var frivillig å være med på, 

og ble bestilling fra hver speider ble gjort ved innbetaling til speidergruppas konto. Dette 

fungerte fint, og ga ikke noe ekstra jobb med innkreving av penger i etterkant. Pakkene ble 

hentet hos Eidsmo Kjøtt på Kvål og utlevert fra speiderlokalet.  

 

Foreldrerådet har også koordinert dugnader for å vaske / rydde på speiderlokalet. Vasking har 

blitt gjennomført i juni, september og november, stort sett med greit oppmøte fra foreldre. Det 

er også laget en plan for alle dugnadene gjennom året som ble fordelt til foreldre ved oppstart 

i august, for å få mer synlighet rundt de dugnadene som gjennomføres gjennom året. Det er 

også satt opp en liste der foreldre kan melde seg på dugnader.  

 

Vi opplever at det går greit å få foreldre til å stille på dugnader, men at bruk av facebook-

gruppa som vi så langt har basert oss på nok ikke er ideell til formålet. For det kommende året 

er kommunikasjon rundt dugnader noe vi ønsker å forbedre.  

 

 

 


