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ÅRSRAPPORT GJØVIK SPEIDERGRUPPE 2009  
 
I tillegg til denne delen, består gruppas årsrapport av rapportene til hhv. flokk og tropp. 
 
Ledersituasjonen 1.1.2010: 
Tropp: Bjørn Roger (TL), Tore, Kim, Heidi, pluss roverne Oda, Andreas, Martin og Runar 
Antall registrerte speidere i troppen: 27 
Flokk: Nils-Fredrik (FL), Chaneth, Bjørn Erik 
Antall registrerte ulvunger i flokken: 7, men vi fikk 3 nye ved juletider og håper de fortsetter. 
Antall medlemmer totalt pr 1.2.2010: 46, dvs økning på 2 totalt fra i fjor, og vi er spesielt glade for 
økningen i troppen og for at vi har fått inn en ny rover uten speiderbakgrunn fra før. Tallet i fjor inkluderte 
en del som vi ikke hadde fått strøket fra listene enda.  
 
Årets små vedlikeholdsprosjekter er gått i orden; Vi har hjulpet til på Kløverstua, Eirik og Christoffer har fått 
lagt gulv i ”ulvehula” på Speiderhytta, vi har fått solgt takskiferen og fått planert hagen på Speiderhytta. En 
varmeovn på stua var blitt ødelagt, men den er nå reparert. 
 
Neste utfordring på hytta er rydding i skap og lagre inne En annen ting vi bør sjekke er wc og vanninntaket 
der samt at vi bør bytte vinduer i ulvehula. 
 
Gruppas enheter har gjennomført sine ”vanlige” aktiviteter utover møter og turer i enhet; dvs deltakelse på 
kretsens superhelg, St. Georgsdag, Kretsbannerkonk/Småspeiderdag (der vårt kull vant SMUL-trofeet) og 
17. mai (Kopperud og Minneparken), Naturens dag og Jota/joti. Troppen deltok på landsleir Utopia med 
speiderne og ikke minst med Tore som landsleirsjef! I år gjennomførte dessuten vi ledertur til Rondvassbu og 
juleavslutning på Bowlingen som ledermiljøtiltak. 
 
Vi tjener gode penger på Mjøsstrandavtalen og vi må jobbe for å få fornyet den framover. I 2009 fikk vi for 
første gang penger via Grasrotandelen, og der har vi fått veldig mye, over 8.000,- utbetalt i 2009, men totalt 
har vi fått ”spilt inn” ca 14.000,- til gruppa! Om det er et typisk år er vel noe usikkert, men det har bidratt 
mye til årets overskudd i regnskapet. Vi har også fått god uttelling av Frifond, men har ikke klart å bruke opp 
alt i år. Noe er flyttet over til 2010, i håp om at vi ikke må betale tilbake, men kan bruke det bl.a. på Naturens 
dag til for eksempel bueskytteropplæring. 
 
Speidergruppas største utfordring framover vil fremdeles være å øke medlemstallet noe. Vi burde kunne 
bygge opp gruppa til ca 60 medlemmer totalt, når vi har både flokk og tropp og så gode møtelokaler som 
Kløverstua og Speiderhytta. Samtidig er det fortsatt viktig å holde på roverne våre og ikke minst nye ledere, 
slik at vi har nok voksne til å drive enhetene bra og til å gi lederne de utfordringene de ønsker seg.  
 
Gjøvik, den 2. februar 2010 
Speiderhilsen 
Nils-Fredrik Pedersen 
Gruppeleder 


