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ÅRSMELDING FOR TROPPEN 2009: 
Dette året har vi hatt et jevnt bra aktivitetsnivå. Vi har vært med på tre kretsarrangementer, et arrangement i regi av 
kommunen og en god del turer vi har arrangert selv, bl.a. deltok mange av oss (som heiagjeng) på NM på ski på Vind. 
 
Møter: i år har vi fortsatt vår gode erfaring fra 2008, med 4-delt møtesystem. Ett førerpatruljemøte hvor peffene og 
assene har møttes for å planlegge patruljemøtene sine, samt prøvd ut nye aktiviteter de kan lære videre til patruljen sin. 
Ett patruljemøte hvor peffene og assene har ledet selv, uten å bli forstyrret av ledere. Ett aldersdelt stifinner-
/vandrermøte hvor opplegget har vært lederstyrt og tilpasset alderen speiderne er i. Til slutt; ett troppsmøte hvor vi har 
møttes alle sammen. Vi har stort sett arrangert patruljekonkurranser på troppsmøtene. Vi er fornøyde med dette 
systemet og hvordan det fungerer, men vi innser at vi nok med fordel kan drive mer med actionpregede aktiviteter. 
 
Turer: i januar var vandrerne på planleggingstur på Vestersetra på Nordre Land vestås og deltok som heiagjeng med 
lavvu og overnatting på skistadion på Vind i forbindelse med NM på ski. Noen av speiderne ble til og med intervjuet av 
NRK TV og ble kringkastet til hele landet, om enn med noe bålrøyk i øya. I februar var en del av vandrerne med på 
Peffkurs 1, arrangert av Hedmark Krets, mens stifinnerne var på tur til Vesterås på veståsen. I mars var de fleste av 
speiderne med på vinterhaik på Vardalsåsen, en knallfin tur hvor mange nye erfaringer ble gjort. I mai deltok vi på 
Kretsbannerkonkurransen arrangert av 1. Brandbu speidergruppe. Arrangementet ble avholdt i Lunner. 
Plasseringsmessig gjorde speiderne det beste resultatet Gjøvik har gjort på mange år. Fjerde, femte og syvende plass på 
våre patruljer. Patruljen som kom på fjerde var kun få poeng unna NM-deltakelse. I juni deltok vi på Naturens dag-
arrangementet på Øverby. Denne turen var i samarbeid med Vestre Toten og Nordlia speidergrupper. I august var alle 
speiderne på kanotur på Totenåsen. Knallvær hele helga. I september var aspirantene på tur på Vesterås på veståsen, 
mens førerpatruljen var på tøff fjelltur på Vikerfjell. I oktober deltok vi på JOTA/JOTI på Høgskolen, et arrangement 
arrangert av lederne i gruppa vår. I november var vi på tematur på fiskeforeningens hytte ved Osbakken. I år har vi hatt 
et meget høyt aktivitetsnivå. 
 
 
Sommerleir: 2009 var landsleirår. Landsleiren, Utopia, ble denne gangen arrangert på Devold ved Åndalsnes. På 
landsleiren deltok alle medlemmene våre. En kjempesuksess. Vi brukte mye tid på forhåndsoppgaver i forkant av leiren. 
Både speidere og ledere. Vi delte troppsområde med Vestre Toten og Nordlia speidergrupper på leiren. Det var 
kjempevellykket. Lederne på leiren var: Nils-Fredrik, Kim, Martin, Heidi og Bjørn Roger. I tillegg til Tore som var 
landsleirsjef. I tillegg deltok Brage, Oda og Andreas på roverleiren; Utoppilia. 
 
Andre aktiviteter: vi deltok som vanlig på St. Georgsdagen i april, denne gangen arrangert av lederne i vår gruppe. På 
17. mai deltok vi på morgentoget i sentrum og flaggheisingen på Kopperud Skole. I vår og sommer hadde vi som vanlig 
ansvaret for søppelrydding langs mjøspromenaden. Juleavslutningen ble holdt på Kopperud Skole. Som en del av 
forhåndsoppgavene før landsleiren ble vi invitert til både Biri og Nordlia for å delta på deres møter. 
 
Foreldrekontakt: ingen foreldrekontakter i år. Mona Jørandli, mor til Martin har vært kasserer. 
 
Ledere: Tore, Heidi, Andreas, Kim og Bjørn Roger var faste ledere i troppen i år. Martin og Runar har også deltatt en 
del, spesielt på høsten. I tillegg har Oda og Brage hjulpet til når de har kunnet. 
 
Medlemssituasjonen: pr. 31. desember 2009 var det 28 speidere i troppen. 5 av disse er jenter, mens 23 er gutter. En 
ganske stor prosentandel gutter altså. 5 speidere har sluttet i løpet av 2008, mens 15 har begynt, av disse 6 rekruttert fra 
egne rekker. Etter nyttår 2010 har 3 speidere til sluttet. 
 
 
Bjørn Roger N. Jensen 
Troppsleder i Gjøvik Speidergruppe 2009 
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