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Ikke tilstedet da bildet ble tatt: Camilla Surnevik Kristiansen, Mathilde Øderud Johannessen, Magrete 

Tendenes Ruud. 

 
 
 

Beverpatruljen har 11 speidere, både jenter og gutter, som møtes regelmessig til patruljemøter.  

Patruljefører og ass forbereder programmet i forkant av møtet sammen med mentor – en utpekt 

speiderleder.  Oppgaver som blant annet matlaging og andakt går på rundgang blant speiderne i 

patruljen.  Patruljefører forsøker å passe på at alle kommer til orde på møtene, slik at alles stemme blir 

hørt.  Dette kan være vanskelig fordi det alltid er noen som snakker høyere og mer enn andre.  

Stemningen og oppmøtet på møtene er god.  Alle som ikke kan komme skal gi beskjed til PF’en på 

forhånd.  Det er alltid noen som kommer for sent til møtene (ofte de samme).  Møtested varier litt fra 

gang til gang.  Alle patruljemøtene avsluttes med at vi synger speiderbønnen før vi helt til slutt avsier 

valgspråket og avleverer speiderhilsen. 

 

Kanskje du kjenner noen i Beverpatruljen?  Beverpatruljen er nemlig kretsstyret. PF’en er kretsleder 

og visekretsleder er ass.  Speiderlederen som vi lener oss på er kretssekretæren, og den som ofte 

kommer for sent og den som snakker høyest er …..  

 

Patruljene har alltid vært en viktig funksjon i speideren.  Dessverre er det mange av våre grupper som 

ikke har denne funksjonen i drift.  Kretsstyret ønsker økt fokus på nettopp speiderpatruljen fordi vi tror 

at fra vandreralder så er dette riktig måte å drive speiderarbeidet på.  I patruljen vil speiderne få 

anledning til å vokse med oppgaver og ansvar, og patruljefører og assistent får sin første ledererfaring.  

Det er klart at patruljene, slik som Beverpatruljen, trenger en speiderleder som kan være med å 

veilede.  Voksennærvær og støtte er en nøkkel for å få patruljearbeidet til å fungere.  Man må også 

lytte til speiderne slik at for eksempel vennegjenger ikke splittes som årsak i «den mest 

hensiktsmessige» patruljesammensetning.  Mange av våre grupper er flinke til å sende speidere på 

patruljeførerkurs.  Samtidig hører vi fra speiderne at de ikke blir satt i funksjon som patruljeførere når 

de kommer tilbake etter kurs.  Dette synes vi er uheldig, og vi oppfordrer alle grupper til å få satt 

patruljeførerne i funksjon.  Samtidig er det også viktig at dem som ikke ønsker å bli PF, selv når de har 

evner og alder til det, får slippe.  Dere som ennå ikke har innført patruljesystemet i speidergruppen – 

forsøk det.  De av dere som holder dere orientert om sommerens kretsleir har sikkert sett at det også 

der vil bli fokus på speiderpatruljen, og leirkomiteen har sågar også etablert seg om en patrulje.  De 

kaller seg av alle ting for Sauene, som det fra før er mange av i Bjerkreim. 

 

 

2019 har som tidligere år vært fylt med mye aktivitet i regi av Rogaland KFUK-KFUM-speiderne.  

Gledelig er det å melde at vi dette året, etter flere år med nedgang, kan notere oss en god økning i 

medlemstall (+6%).  Vi håper den positive trenden fortsetter neste år.  Spesielt kjekt er det at vi i 2019 

kunne ønske velkommen til en helt ny speidergruppe, Stokkalandsmarka KFUK-KFUM-speidere.  Vi 

kan melde om at flere nye etableringer er på vei, blant disse en ny sjøspeidergruppe!   

 

Vi kan også glede oss over god deltakelse på alle våre patruljekurs, 14+ kurs, Oppdagercamp, 

Stifinnerekspedisjon og JOTA-JOTI.  For andre år på rad så kan vi notere rekord i antall deltakere på 

 

KRETSSTYRET HAR ORDET: 
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JOTA-JOTI.  Stor takk til den veletablerte arrangørstaben av godt voksne speidere som hvert år påtar 

seg å gjennomføre dette flotte arrangementet på Horve 2.  

 

Lederuken som ble lansert for to år siden har hatt skuffende lav oppslutning og vil derfor utgå fra 

programtilbudet til kretsen.  Det er utfordrende for kretsen å få samlet ledere og rovere til 

fellessamlinger, og kretsstyret sitter med et inntrykk av at ledersamlinger eller -kurs på kretsnivå ikke 

er nødvendig. 

 

Kretsstyret har som foregående år hatt et felles styremøte med Vesterlen krets (NSF) der det er fokus 

på hvordan vi kan forbedre og utvikle samarbeidet mellom forbundene på kretsnivå.   

Landsting ble avholdt på Sola i april.  Både kretsen og Norges KFUK-KFUM-speidere sier seg svært 

tilfreds med lokalkomiteens planlegging og gjennomføring av arrangementet.  Kretsstyret retter en stor 

takk til alle som deltar i utvalg og ombud og som bidrar i stab på våre arrangementer.  Kretsen har 

også i 2019 vært representert styre- og komitéarbeid på nasjonalt plan.     

 

For å vise vår takknemlighet for innsatsen inviterte kretsstyret alle utvalgs- og ombudsmedlemmer 

samt alle som har deltatt i stab på et av våre arrangementer siste år til en sosial samling før 

sommerferien. Denne året ble arrangementet lagt til Bryne kirke.  Alle ble bedt om å møte på Ruten i 

Sandens for så å løse oppgaver for å finne frem til festen. En kjekk kveld med god mat for både kropp 

og sjel.  

 

Kretsens speiderarbeid for barn og unge med spesielle utfordringer er nå 2 år.  Gruppen på Byhaugen 

i Stavanger samler i snitt 5-7 speidere annenhver uke. Oppslutningen er stabil, og vi får 

tilbakemeldinger om at tilbudet er viktig for de som deltar. Kretsstyret er innstilt på å holde i tømmene 

til dette arbeidet videre.  Jevnlig forsøker vi å rekruttere nye ledere til gruppen uten at ønsket respons 

har kommet. Gruppen er helt klart avhengig av nye lederressurser for at arbeidet skal kunne vedvare. 

 

På kretsting 2019 ble ny strategiplan for perioden 2019-2021 vedtatt. Strategiplanen er noe som 

kretsstyret selvfølgelig har fokus på.  Kretsstyret legger fram forslag til revidert plan for kretsting 2020 

hvor blant annet fokus på patruljesystemet fremheves.  

 

Selv om målene innenfor lederområdet stort sett er oppnådd er det fortsatt en jobb å gjøre innenfor 

lederrekruttering.  Vi synes det er flott å se at så mange som 2 av 3 grupper melder at de har rovere i 

lederstaben.  Dette er svar på det som er blitt hevdet lenge, nemlig at mange rovere både vil og kan ta 

lederansvar hvis de vises tillit.  

 

Kretsstyret gleder seg også over samfunnsengasjementet til våre speidergrupper.  Natur og miljø er 

noe som ligger langt fremme i bevisstheten hos dagens barn og unge.  Det er viktig og riktig at 

gruppene er med å bygge oppunder dette engasjementet.  Samarbeid med lokal menighet og 

kirkedeltakelse er viktig for vår religiøse tilhørighet og vi synes at vi lykkes med dette.   

 

Den økonomiske støtten som kretsen mottar fra fylkeskommune og Stavanger kommune har avtatt.  

Det er dessverre å forvente ytterligere reduksjoner i denne støtten i årene som kommer.  Per nå har 

ikke denne reduksjonen større innvirkning på vår virksomhet.  Skulle støtten frafalle i sin helhet så må 

følgelig avpasninger i aktivitetsnivået tilpasses tilsvarende.  

 

Representanter fra kretsstyret har i løpet av året deltatt i lederinnsettelser, utdeling av hederstegn og 

jubileer.  Det er forbundet med stor glede å få sette inn nye ledere samt å få vise heder til de som har 

vært med lenge.  Nytt av året er at kretsstyret har invitert seg ut til speidergrupper i forbindelse med 

våre styremøter.  Takk til alle gruppene som har tatt imot oss og fortalt om gleder og utfordringer i 

deres speidergruppe.  Takk til alle speiderledere, assistenter og foresatte som uke etter uke arrangerer 

speideraktiviteter rundt om i vår krets. Din innsats er av stor betydning for våre barn og unge.   

 

Vi hilser dere med et vers fra første Peters brev, kapittel 2 vers 9. "Men dere er en utvalgt slekt, et 

kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, 

han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys" 

 

Hilsen kretsstyret 2019  
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STRATEGI OG 
FOKUSOMRÅDER 
 

 

Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell 

tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. Vi skal nå ut til nye målgrupper og flere 

føler at de har sin plass i, og tilhørighet til organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne betyr 

en positiv forskjell i samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar 

lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 

 

 

VI BETYR EN FORSKJELL FOR ANDRE 
Vi er samfunnsengasjerte og arbeider for å endre samfunnet i en positiv retning lokalt, nasjonalt 

og globalt. Samfunnsengasjementet er en naturlig del av det å være speider både som 

enkeltpersoner og som fellesskap. 

 

 

 

VI REKRUTTERER OG UTVIKLER FLERE GODE LEDERE 
Ungt lederskap – voksent nærvær 

Vi skal ha gode, utviklende og inkluderende ledermiljø, og et godt ledertreningstilbud som bidrar 

til langvarig engasjement i organisasjonen. Vi skal ha gode løsninger for hvordan vi rekrutterer nye 

ledere og sørger for gode overganger fra speider til leder. Nye generasjoner slipper til og vi sikrer 

god kunnskapsoverføring. 

 

 

 

VI ER ÅPNE OG INKLUDERENDE  
Speiding forandrer liv. Alle unge mennesker skal få muligheten til å bli speidere. Mangfold er en 

styrke vi ønsker at speiderne skal gjenspeile i samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredt, og nå 

nye målgrupper. Derfor vil vi fjerne hindre for deltagelse, samtidig som vi sikrer at speiderne får 

utfordringer tilpasset sitt nivå. 
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Foto: Helen Sola Norland, Hein Arve Aarsand, Katrine Stensland, Karl Inge Tjøstheim  

 

AKTIVITETER 
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Mål: 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere gir gode og varierte opplevelser til barn, unge og voksne. Opplevelser 

skaper fellesskap, stolthet og identitet. KFUK-KFUM-speiderne opplever Gud i naturen og er opptatt 

av å ta vare på skaperverket. Organisasjonen jobber for internasjonal forståelse og gir medlemmene 

muligheten til å oppleve verden. 

 

Oppsummering: 

Hovedfokus i perioden har vært arbeidet med oppfølging av arbeidet med å gjennomføre oppsatte 

aktiviteter. 

 

 

ARRANGEMENT 

Det ble arrangert 23 kretsarrangement i år, hvorav 2 stk ble avlyst. Det kreves en god del 

ressurser fra både frivillige og ansatte. Flere kurs er godt innarbeidet som for eksempel 

Grunnkurs Patruljefører og Videregående patruljeførerkurs. Disse har stabilt god deltakelse og 

får gode tilbakemeldinger. Andre kurs og arrangementer er nyere og krever en større innsats 

for å gjøres kjent i organisasjonen. Alle våre arrangement er åpne for medlemmer i andre 

kretser. Våre arrangement gjennomføres med støtte fra Rogaland fylkeskommune. 

 

OPPDAGER CAMP, STIFINNEREKSPEDISJON 

Høydepunktene for oppdagere og stifinnere er de årlige samlingene; Oppdager Camp og 

Stifinner ekspedisjon. 

 

Oppdager camp er minileir for våre yngste medlemmer opp til og med 2. klasse. En helg med 

mangfold i aktivitetstilbudet og mulighet til å få nye venner. Oppdager Camp er et 

arrangement hvor lederne bruker mest mulig tid på speiderne sine.  

 

Stifinnerekspedisjon er et arrangement for 3.-4. klassinger. Gruppene samler poeng for å 

kunne ta med seg hjem Vandretrofeet. I år var det speiderne fra Gand KFUK-KFUM-speidere 

som fikk trofeet med seg hjem.  

 

PATRULJEFØRERTRENING  

Grunnkurs Patruljefører, gjør deltakerne bedre i stand til å lede en patrulje. De lærer blant 

annet om semester- og møteplanlegging og instruksjon. Grunnkurs Patruljefører ble i 2019 

gjennomført 2 ganger; 1 kurs i mars og 1 kurs i november. Begge kursene ble avholdt på Vier 

leirsted. 

 

Videregående patruljeførerkurs, gjennomføres i sin helhet utendørs. Årets videregående 

patruljeførerkurs ble avholdt på Rennesøy. I løpet av helgen skal patruljene blant annet løse 

oppdrag, lære om sikkerhet på tur, få kjennskap til risikoanalyse. 
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14+KURS 

14+ kurs er en serie kurs som vanligvis varer en helg. Kursene er for dem som er i alder 14 år 

til 17 år (8. klasse til 1. år på videregående). For 2019 ble det satt opp følgende 14+kurs: 

Vinter, Leirliv, Maritim og Verden. Vi har opplevd en grei oppslutning fra speiderne i den 

aktuelle målgruppen til våre 14+ kurs. 14+ Verden ble avlyst. 

 

KRETSBANNERKONKURRANSEN (KBK) 

Under konkurransen, som går over to dager, får patruljene testet sine kunnskaper innen blant 

annet praktiske ferdigheter, førstehjelp, orientering, naturkunnskap og pionering, samarbeid 

med mer. Dette er et felles arrangement med Vesterlen krets. 

KBK 2019 ble avholdt i Vigreskogen, Hå kommune. Vi gratulerer patruljene Jerv fra 25. 

Stavanger og Piggsvin fra Rennesøy som beste patruljer fra KFUK-KFUM-speiderne i 

Rogaland. 

 

NM i speiding 

NM i speiding er en årlig nasjonal konkurranse i ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i 

patruljen og samarbeid er viktig. Dette er et felles arrangement med Norges Speiderforbund. 

Følgende grupper sendte patruljer til NM: 25. Stavanger (2 patruljer), Ålgård, Jørpeland og 

Gand.  

 

LEDERUKA 

Lederkurs skal gi den enkelte kompetanse og verdier i tråd med formålsparagrafen og en 

opplevelse av at speiderarbeidet gir mening, utvikling og et godt fellesskap. Lederuka er for 

rovere og ledere. 

 

ROVERSAMLINGER 

Roverombudet har invitert til 3 stk roverkafe i løpet av perioden; Roverkafe - Buldring, Kreativ 

Roverkafe, Roverkafe - pepperkakebaking. Det er gjennomført ikke gjennomført Roverkurs i 

2019. 

 

 

  
  Foto: Helen Sola Norland  
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ARRANGEMENTER 2019 

  DATO ARRANGEMENT/ STED ANT. 

DELT. + 

STAB 

KURSLEDER, 

ANSVARLIG 

25.-27.01 PF-ting/ Melshei 15 + 5 Helen Sola Norland 

02.02. Kretsting/ Rennesøy 53 + 1 Kretsstyret 

04.-09.02 Lederuka 2019 13 + 4 Kretskontoret 

22.-24.02. 14+ Vinter/ Bjerkreim 14 + 3 Ole Norland 

08.03. Roverkafe – Buldring/ Sørmarka 

Arena 

4 Roverombudet 

16.03. Veilederkurs/ Tjensvoll 2 + 2 Kretskontoret 

22.-24.03 Grunnkurs patruljefører/ Vier leirsted 34 + 15 Johan Andreas Håland 

Thorkaas 

06.04. Roverdøgn/ Ålgård 12 Roverombudet 

26.-28.04 Kretsbannerkonkurranse/Vigreskogen 88 + 2 Geir Tysseland 

31.05-

02.06 

Oppdager camp/ Horve 2 61 + 8 Egen komite 

12.06. Sommeravslutning/ Bryne 23 + 3 Egen komite 

13.06. Strandfest/Emmaus i Stavanger 24 Roverombudet 

14.08. Kick-off, speiderprogram/ Stavanger 52 + 3 Helen Norland 

23.-25.08 14+ Maritim/ Midtholmen 9 + 3 Jan Egil Helgevold 

24.-25.08 Kretsroverting/ Tjensvoll 15  Roverombudet 

14.-15.09 Stifinner ekspedisjon/ Alsvik 139 + 9 Ole Norland 

20.-22.09. Videregående patruljeførerkurs/ Vier 

leirsted 

37 + 11 Jone Surnevik Kristiansen 

27.09. Matkurs for unge kokker/ Tjensvoll 22 + 3 Kretskontoret 

05.-10.10. 14+ Verden – AVLYST 0 + 2 Erika Christie Berle 

19.-20.10 Jota-Joti/ Horve 2 160 + 17 Ole Gabrielsen, Eivind 

Reiersen 

01.-03.11 Grunnkurs patruljekurs/ Vier leirsted 22 + 13 Kristina Auestad 

08.-10.11. 14+ Lek og Nevenyttighet/ Vier 

leirsted 
17 + 4 Katrine Stensland 

23.11. Roverkafè – pepperkakebaking/  10 Roverombudet  

07.12. Kretsroverball/ Vier leirsted 19 Roverombudet  

 

 

 

 

Antall deltakere og stab nasjonale arrangement: 104 + 10 

Antall deltakere og stab på internasjonale arrangement: 15 + 2 
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NASJONALE ARRANGEMENTER I KRETSEN 

 

LANDSTING 2019 

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet. Rogaland KFUK-KFUM-speidere var 

vertskap i 2019. Her drøftes strategi, endringer i lovverket, godkjenning av budsjetter og 

kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. 

Landsting 2019 ble avholdt 5.-7. april på Quality Airport Hotel, Sola.  

 

NORSK ROLAND (NoRo) 

På NoRo er programmet fullpakket med avansert leirbygging, leirplanlegging og kyndig 

patruljeledelse på leir. Planlegging, natur og friluftsliv, kjennskap til speiding i Norge og 

utland, patruljen på haik og mye mer. 

 

Norsk Roland nr 133 ble gjennomført på Horve 2, juni 2019. 

 

 

INTERNASJONALE ARRANGEMENTER 

 

WORLD SCOUT JAMBOREE 2019 

Jamboreeopplevelsen er opplevelsen av å være en del av en stor tropp som i løpet av et års tid 

skal lære hverandre å kjenne og gjøre masse forberedelser før alt ender med reisen til et 

vertsland. Det er mye god speiding som skaper opplevelser for livet. Det var xx speidere som 

reiste fra Rogaland til USA. 

 

JOTA-JOTI 

Jota-Joti ble avholdt på Horve 2 og er verdens største internasjonale speiderarrangement. 

Dette er for mange deres første møte med internasjonal speiding. Det ble for 2019 en 

rekorddeltakelse med 177 deltakere og stab. 

  

Foto: Helen Sola Norland 

Foto: Peach Norman Owen 
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VEKST 
Mål: 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere har god kvalitet på arbeidet, med flere store grupper. Mange 

grupper viser stabilt medlemstall for 2019.   

 

Oppsummering: 

Vi har i perioden 2019 opplevd en oppgang på 6,3 % i medlemstall. Pr 31.12.2019 var det 

2481registrerte medlemmer hvor 2173 var aktive medlemmer. Det var 19 direktemedlemmer 

til forbundet boende i kretsen. 

 

 

ÅRS 

TALL 

ANT. 

GR. 

AKTIVE MEDLEMMER SUM DIFF. 

Familie   Oppd.  Stif. Vand. Rov. Led. MEDL. Antall Prosent 

2007 39 31 431 586 730 198 477 2402 -147 -5,77 % 

2008 39 75 401 543 681 211 438 2301 -101 -4,20 % 

2009 36 63 403 483 718 200 421 2238 -63 -2,74 % 

2010 35 95 445 466 672 200 428 2256 18 0,80 % 

2011 36 114 461 406 620 179 432 2151 -105 -4,65 % 

2012 36 153 491 394 617 131 448 2201 50 2,32 % 

2013 36 147 413 440 602 122 416 2140 -61 -2,77 % 

2014 35 161 454 418 607 176 412 2200 60 2,80 % 

2015 35 134 445 451 680 197 477 2358 158 7,18 % 

2016 35 101 437 494 740 199 410 2381 23 0,79 % 

2017 33 97 350 527 709 172 392 2247 -134 -5,63% 

2018 33 54 357 417 652 190 361 2031 -216 -9,61% 

2019 34 35 304 462 800 173 399 2173 142 6,32% 

 

 

 

PROFILERINGSMATERIELL 

Det jobbes jevnt med å produsere hensiktsmessig materiell til markedsføring. I perioden har 

det blitt produsert flere profilartikler til utlån til grupper.  

 

STARTE NYE GRUPPER  

Kommentar: Det er startet én ny gruppe i 2019. Stokkalandsmarka KFUK-KFUM-speidere 

hadde oppstart september 2019. 
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ARBEIDSGRENER 

Kommentar: Vandrerne er største gruppe med 37 % av alle medlemmer. Fordelingen på 

arbeidsgrenene holder seg relativt stabilt sammenlignet med forrige periode, men vi ser at 

andel vandrere har økt. Antall oppdagere og rovere har hatt en nedgang mens de andre 

arbeidsgrenene er stabile fra 2018 til 2019. Tallene baserer seg på registreringen den enkelte 

gruppen gjør i medlemsregisteret. Det innebærer at det alltid vil være en del feilregistreringer. 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2018 

 

         

Familiespeidere 

Oppdagere  

Stifinnere  

Vandrere 

Rovere  

Ledere 

 

 

 

 

 

18% 

14% 

21% 

37% 

8% 

18% 
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OVERSIKT GRUPPER I KRETSEN  
 

 

 

 

  
KFUK-KFUM 
SPEIDERGRUPPER 

  MEDLEMMER 

sum 
aktive 
medl. 

2019 

sum 
medl.  
2019 

sum  
bet 

medl 
under 
26 år 
2019 

sum 
aktive 
medl. 
2018 

sum 
bet. 

medl.  
2018 

DIFF. 
aktive 
medl. 
2018-
2019 fam. oppd. stif. vand. F-sp.  Rov. Led. 

  Bekkefaret   8 17 58   8 24 115 135 91 88 129 27 

  Bogafjell  4 7 12 37   3 14  77 85 62 91 110 -14 

  Bore   1   24 43   9 14  95 120 82 75 107 20 

  Bryne    31 30 41   3 23  128 139 104 80 105 48 

  Byhaugen       13 7   1  21 25 24 23 24 -2 

  Engøyholmen   8 21 31 16   12 31  119 132 83 115 129 4 

  Flekkefjord – hvilende fra 

høst -19  0 0 11     4  15 17 11 15 23 0 

  Fogn – hvilende         1  1 13  1 11 0 

  Frøyland/Orstad       5   3 5  13 13 10 12 20 1 

  Gand  0 22 26 40   15 27  130 151 107 128 146 2 

  Hana    11 26 60   6 23  126 139 108 118 143 8 

  Hinna   0 6 9     9  24 24 16 20 29 4 

  Hundvåg    17 24   6 7  54 63 47 54 70 0 

  Høle   15 13 6   8 10  52 54 41 44 55 8 

  Jørpeland  10 14 13 25   1 15  78 90 64 73 124 5 

  Kampen    6 14 10   1 6  37 46 32 30 39 7 

  Klepp    1 2 40   4 9  55 73 47 72 93 -17 

  Lura   9 13 13   2 6  43 46 37 37 40 6 

  Madlamark   15 14 12   13 13  67 82 56 80 101 -13 

  Moi - hvilende fra høst -19  4 2 4   2 4  16 20 13 18 24 0 

  Randaberg      1 11   2 4  17 23 14 21 30 -4 

  Rennesøy  1    31   12 8  52 61 44 48 54 4 

  Sokndal 1    51 2 14   1 15  87 97 72 101 130 -19 

  Sokndal 2    39 7     13  59 66 46 49 92 10 

  Sola  3 16 17 31   15 14  96 108 79 96 148 0 

  Stokkalandsmarka   3 22 1    3  29 29 26   29 

  Sunde    3 12 3     5  23 21 16 10 38 13 

  Sørabygdå  0 13 12 12    8 45 52 37 32 37 13 

  25. Stavanger   3 5 12 24  5  13 62 81 49 67 80 -5 

  Tasta   20 12 37   8 15  92 93 77 79 95 13 

  Uburhedleren   3 9 7   2 8  29 31 23 20 24 9 

  Varden  5 6 17 25   11 15  79 84 67 65 79 14 

  Varhaug    0 16 41    3 3  63 91 60 72 101 -9 

  Vigrestad        29   8 7  44 46 36 42 56 2 

  Ålgård    23 24 45   11 27  130 145 111 150 194 -20 

  SUMMER 35 304 462 793 7 173 399  2173 2481 1787 2026 2680 147 
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FORDELING  PÅ ARBEIDSGREN

familespeider oppdager stifinner vandrer rovere

Vandrerne er den mest tallrike enheten. 

Foto: Helen Sola Norland  



ÅRSMELDING 2019 // 15 

KJØNNSFORDELING  

 

   
 

 

  

 

Mange barn og unge over hele kretsen bruker sin fritid på godt speiderarbeid. Vi skal fortsette 

å være en viktig og aktuell organisasjon for barn og unge. 
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Kommentar: Grafen viser 

kjønnsfordeling av medlemmer 

under 26 år. 

Det siste året har andelen 

gutter blitt gradvis større med 

62% gutter mot 38% jenter i 

2018 og 65% gutter og 35% 

jenter i 2019. Utviklingen 

fortsetter gradvis å gå mot en 

lavere andel jenter. 

Man ser den samme tendens 

på nasjonalt plan hvor andelen 

gutter gradvis øker og andelen 

jenter gradvis synker. 

Kommentar: Grafen viser 

kjønnsfordeling av medlemmer 

under 13 år. 
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GRUPPESTØRRELSE  

Antall grupper 35, herav er 3 grupper hvilende. 

Kommentar: Vi gleder oss over at 6 av gruppene våre har flere enn 100 aktive medlemmer.  

• Bekkefaret 

• Bryne 

• Engøyholmen sjøspeidergruppe 

• Gand 

• Hana  

• Ålgård 

 

 

 

 

 2014  2015  2016  2017  2018  2019 

 

Kommentar: Når gruppene når en viss størrelse er det lettere å sikre kontinuitet i 

ledergruppen ved at det stadig rekrutteres nye ledere fra egne rekker. 
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LEDERE 

Mål: 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere har 

mange gode og kvalifiserte ledere. 

Våre ledere er motiverte og 

engasjerte, og skaper gode ledermiljø 

som gir en trygg og god møteplass for 

barn og unge. 

 

Mål: 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere har 

mange gode og kvalifiserte ledere. Våre 

ledere er motiverte og engasjerte, og 

skaper gode ledermiljøer som gir en 

trygg og god møteplass for barn og 

unge. 

Foto: Helen Sola Norland  
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POLITIATTEST FOR LEDERE 

Kommentar: Ifølge retningslinjene skal alle ledere, assistenter, voksne og gruppeledere 

forevise politiattest.  67% av gruppene i kretsen har levert rapport om at alle ledere i gruppen 

har forevist gyldig politiattest. Dette er en økning på 13% 2018. 

 

ANTALL LEDERE UNDER 26 ÅR 

Kommentar: Her måles antall registrerte verv som ledere og assistenter (ikke patruljefører). I 

2019 var det registret 267 ledere med godkjent ledererklæring mot 236 ledere med godkjent 

ledererklæring. 

 

NYE LEDERE 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere har fått 26 nye godkjente ledere i 2019. Vi takker alle ledere 

for den store innsatsen de gjør for at mange barn og unge skal få mange og gode opplevelser i 

Baden-Powells ånd. 

 

ANTALL LEDERE, ASSISTENTER OG VOKSNE 

 

 

Kommentar:  

• Antall ledere og assistenter under 26 år var 49 stk i 2019.  

• For 2019 var antall ledere, assistenter og voksne i alder 26-39 år var 104 stk.  

• Antall ledere, assistenter og voksen over 40 år var 246 stk 

• Antall voksne uten arbeidsgren var 9 stk. 
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Grafen viser hvor mange prosent unna vi er en lik fordeling mellom kjønnene blant våre ledere. 

Kjønnsfordelingen blant våre ledere viser at det i stor grad er en overvekt av menn. 

Tallene viser en utvikling fra 58% mannlige ledere mot 42% kvinnelige ledere i 2018 og 63% 

mannlige ledere mot 37% kvinnelige ledere i 2019. 
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HEDERSTEGN  

10 ÅR SOM LEDER 

Kretsstyret er ansvarlig for tildeling av hederstegn. 

Følgende ledere ble tildelt hederstegn for 10 års lederinnsats i 2019: 

• Kell Krogh Jacobsen 

 

 

25 ÅR SOM LEDER 

Kretsstyret er ansvarlig for tildeling av hederstegn. 

Følgende ledere ble tildelt hederstegn for 25 år lederinnsats i 2019: 

• Eiliv Skomedal 

• Tormod Kvalevåg 

• Henning Dale 

• Kim Kvie 
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DRIFT 
 

KRETSTING 2019 

2. februar 2019 ble kretsens 16. ordinære kretssting avholdt på Rennesøy, med Rennesøy 

KFUK-KFUM-speidere som vertskapsgruppe. Det møtte totalt 49 delegater, 1 ansatte og 3 

gjester på kretsstinget i 2019. Totalt 53 deltakere. 

 

KRETSSTYRET  

John Sigve Risanger ble i 2019 valgt som kretsleder for perioden 2019-2021. Katrine 

Stensland ble samtidig valgt som visekretsleder for perioden 2019-2020.  

Kretsstyret har i perioden hatt stort fokus på hvor vi er på vei, og hva vi må gjøre for å komme 

dit. Det er satt i gang prosjekter, med fokus på fremdrift og ferdigstillelse av pågående 

prosjekter.  

I løpet av perioden har kretsstyret behandlet 61 saker på 9 møter. 

 

Det legges ned utrolig mye bra arbeid i gruppene rundt om i kretsen. Kretsstyret setter stor 

pris på å få møte dem som driver arbeidet lokalt.  

 

GRUPPENE 

Kretsstyret setter stor pris på å få møte dem som driver arbeidet lokalt. I perioden har 

kretsstyret og ansatte møtt gruppene i forbindelse med gruppebesøk. Det er svært viktig for 

kretsstyret å opprettholde denne kontakten gjennom styreperioden, og det gir inspirasjon og 

motivasjon til styrearbeidet. 

 

ROVEROMBUDET 

Kretsstyret har hatt tett dialog med roverombudet, og roverombudets leder har deltatt på 

kretsstyremøtene med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Dette oppleves som en stor 

ressurs, og bidrar til nye og viktige perspektiver til saksbehandling og diskusjoner.  

Roverombudet har hatt 7 møter og behandlet 24 saker. 

 

PF- OG LEDERTRENINGSUTVALGET  

PF- og Ledertreningsutvalget (heretter kalt PLu) har hatt tett samarbeid med kretskontoret i 

2019.  

I løpet av perioden har PLu behandlet 6 saker på 2 møter. 

 

 

Foto: Helen Sola Norland Foto: Helen Sola Norland 
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KRETSKONTORET  

 

Kretsstyrets oppfatning er at administrasjonen har en motivert og engasjert ansatt som gjør en 

god jobb for kretsen. Det er administrasjonen som har det daglige ansvar for blant annet service, 

kommunikasjon, markedsføring, organisasjonsutvikling, arrangementer og økonomi. 2019 har 

kretskontoret hatt bookingansvar av Horve 2. 

 

Kretssekretær 

 

Kretsen har lønnet Helen Sola Norland i 100 % stilling som kretssekretær, med tilskudd fra 

Stavanger kommune. 

Helen er en veldig viktig person for kretsstyret og kretsen. Hun følger opp alle arrangementer, 

PLU og kretsstyret. Når det trengs flere personer til et arrangement, finner hun de nødvendige 

personene. I en del tilfeller stiller hun selv opp. Helen har en bred og lang speiderfaglig 

bakgrunn, som kommer godt til nytte. 

 

 

BEREDSKAPSARBEID  

Rogaland KFUK-KFUM-speidere skal være en 

trygg og sikker organisasjon for våre medlemmer. 

Derfor prioriterer vi høyt beredskapsarbeid i 

forbindelse med alle våre aktiviteter. Vi vil 

fortsette med å ha høyt og kontinuerlig fokus.  

Ale regionale kurs skal ha en økt om beredskap 

og forebygging om grenseoverskridende atferd. 

 

 

SOSIALE MEDIER 

Facebook er en av våre kanaler i sosiale medier hvor kretsen og Roverombudet har hver sin 

profil. Det oppleves at vi treffer mange medlemmer. Nettsiden rogalandspeider.no er også en 

sentral plattform hvor vi treffer medlemmer. Instagram er blitt en viktig kanal hvor flere deler 

bilder av sine speideropplevelser. 

Aktiv tilstedeværelse i sosiale medier er viktig for medlemmers speideridentitet og 

tilhørighetsfølelse. 

 

 

AKTIVITETSKALENDEREN 

Kretsens aktivitetskalender ble ikke produsert i 2019. 

  

 

 



ÅRSMELDING 2019 // 23 

RELASJONER 
 

KRISTNE ORGANISASJONER  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Den norske kirke er en svært viktig strategisk partner i vårt arbeid. De fleste av våre 

speidergrupper har en sterk tilknytning til den lokale kirken og ser på sitt arbeid som 

kontinuerlige tiltak innen trosopplæringen. Vi har en god dialog med menigheter, og opplever 

å være synlige og relevante for Den norske kirke. 

 

K-STUD  

Gjennom K-stud har vi fått tilskudd til vår kursvirksomhet, som er viktig for kretsens 

kompetanseheving og utvikling. 

 

ROGALAND KFUK-KFUM 
 

Det er administrativt et nært samarbeid mellom organisasjonene. Det er ukentlige 

felleslunsjer. 

 

 

SENTRUMSMENIGHETENE I STAVANGER 
 

Kretskontoret administrerte arbeidet med konfirmantspeider 2018-2019. Prosjektet hadde 14 

medlemmer.  

 

 

SPEIDERKRETSER 

 

Vesterlen krets  

Samarbeidet skjer hovedsakelig gjennom  

kretsbannerkonkurransen, felles  

kretsstyremøter og besøke hverandres kretsting.  

Det er blitt avholdt 1 felles kretsstyremøte i 2019.  

Det er avholdt felles temakveld om Narkotika og Barn med  

utrygg adferd. 

 

Haugaland krets  

Vi samarbeider gjennom felles kretsleir og ved å besøke  

hverandres kretsting samt kontakt via e-post.  

 

Vi samarbeider både regionalt og  

lokalt med Vesterlen krets (NSF). 
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ANDRE  

 

Rogaland fylkeskommune  

Gjennom Rogaland fylkeskommune har vi fått tilskudd til våre aktiviteter som er viktig for 

kretsens kompetanseheving og utvikling. 

 

Stavanger kommune 

Gjennom Stavanger kommune har vi fått tilskudd til å lønne kretssekretæren i 100 % stilling. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

FNF er et samarbeidsforum mellom natur og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. FNF skal også være en arena for natur- og 

friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.  

 

 

 

 

 

 

PÅVIRKNING: 

KFUK-KFUM-speiding er 

demokratiopplæring. 
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PERSONER  
1. TILLITSVALGTE I DENNE PERIODEN  

KRETSSTYRET   

Styret har i valgperioden 

bestått av:  

•John Sigve Risanger, 

kretsleder  

•Katrine Stensland, 

visekretsleder  

• Camilla Surnevik Kristiansen  

• Emil Surnevik Kristiansen 

• Kristina Auestad (til  

• Johan Andreas H. Thorkaas 

(permisjon fra sept. 2019) 

• Eiliv Skomedal 

 

Varamedlemmer i kretsstyret: 

• Mathilde Ø. Johannessen  

• Johannes Rettedal 

• Geir Tysseland (fra september 

2019) 

 

VALGKOMITEEN 

Komiteen har i valgperioden 

bestått av: 

• Erika Christi Berle, leder  

• Hugo Eugen Hernes 

• Øystein Johnsrud 

• Magrete Tendenes Ruud 

 

ROVEROMBUDET 

Roverombudet har i perioden 

til august bestått av:  

• Joakim A. Schanche, leder  

• Magrete Tendenes Ruud,    

   nestleder  

• Karna-Krestine Hetland  

• Guro Fuglestad 

• Simon Røberg Ullenes 

• Oddbjørn M. Rønnestad 

• Mathilde Ø. Johannessen 

• Håkon Sola Foss 

 

Roverombudet har i perioden 

fra august bestått av:  

• Magrete Tendenes Ruud, 

leder  

• Oddbjørn M. Rønnestad, 

nestleder  

• Liva Lindtveit 

• Guro Fuglestad 

• Simon Røberg Ullenes 

• Elisabeth G. Tholvsen 

• Kristoffer Fotland 

• Håkon Sola Foss 

 

PF-DELEGATER 

• Karen Helene Skår Nilsen 

• Kristoffer Fotland 

vara: 

• Maren Langeland  

• Jonas Sjølyst 

ENGANG ALLTID 

• Brit Elin Jakobsen 

• Åse Marie Thorsen 

• Ingri Høiland 

 

 

 

2.  ANSATTE  

I deler av eller hele perioden har følgende personer vært ansatt:  

• Helen Sola Norland, kretssekretær 

 

 

3. STYRER, KOMITEER OG PROSJEKTGRUPPER  

PLu; PF- OG 

LEDERTRENINGSUTVALG  

har i perioden bestått av: 

• Ole Norland, leder 

• Hanne Mannes 

• Mathilde Ø. Johannessen 

• Andreas Løvaas 

• Kristian Valen 

• Simen Hersdal 

 

 

 

MATERIALFORVALTER 

• Henning Dale  

 

KRETSBANNER-

KONKURRANSE:  

• Joar Fuglestad, dommer 

• Geir H. Tysseland 

• Helen Sola Norland 

 
KRETSLEIR 2020 

• Johan Andreas H. Thorkaas 

• Kristina Auestad 

• Jone Surnevik Kristiansen  

 

BUK, Stavanger  

(barne- og ungdoms 

organisasjonenes 

kontaktutvalg) 

• Karl Inge Tjøstheim 

• Jone Surnevik Kristiansen 

(fra november 2019) 
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FNF STAVANGER 

(Forum for Natur og 

Friluftsliv) 
• John Ottar Lie Motland 

 

 

FNF ROGALAND 

• Ingvild Kjosavik 

 

K-STUD, ROGALAND 

(Kristelig Studieforbund) 

• Helen Sola Norland 

 

 

 

 

NASJONALT 

LANDSSTYRET 

• Veronica N. Montgomery 

 
VALGKOMITE 

Landsting 

• Marianne Hov 

• Øyvind Øygarden 

 

LOKALKOMITE LT 2019 

• Karen Margrethe Sture 

• Helen Sola Norland 

 

KONTROLLKOMITE 

• Anne Valen 

 

 

VALGKOMITE 

Rovernemda 

• Even Stangeland 

 

REPRESENTANTSKAPET  

for Spf 

• Inger Christine R. Jacobsen 

 

STYRET I KM-GLOBAL 

• Kristian Valen (vara) 

 

REDAKSJONEN  

for Speiderbladet 

• Astrid-Amalie Hetland 

 

ARBEIDSGRUPPE FOR NY 

STRATEGI 2020-2025 

• Trygve Michaelsen 

• Erika Berle 

 

RESSURSGRUPPER FOR 

BEREDSKAP  

• Gunnlaug H. Sigmundsen  

• Berit Øydne Reiersen  

 

JOTA-JOTI 

• Kjetil Vinorum 

 

 

 

 

4. DELTAKERE PÅ UTVALGTE MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 

REGIONALT, NASJONALT 

KRETSTING HAUGALAND 

• Ole Norland 

• Helen Sola Norland 

 

KURSHELG I NORDRE 

NORDLAND 

• Jan Egil Helgevold 

• Ole Norland 

• Helen Sola Norland 

 

KURSHOLDERKURS 

• Kristina Auestad  

 

SAMLING FOR ADMIN. 

LEDERE 

• Helen Sola Norland 

 

PERSONALSAMLING 

• Helen Sola Norland 

 

ROVERSAMLING PÅ 

LEDERKONFERANSE 

• Magrete Tendenes Ruud 

 

JUBILEUM VESTERLEN 

SPEIDERMUSEUM 

• Katrine Stensland 

• Helen Sola Norland 

 

 


