
 

Årsrapport 2018 fra Tasta KFUK-KFUM speiderne 
 
Denne årsrapporten begynner med noe som fant sted i april – for aller første gang var det en 
patrulje fra Tasta KFUK-KFUM-speiderne som var beste KFUK-KFUM speidergruppe på 
kretsbannerkonkurransen!  Blekksprut overtok vandretrofeet og har fått patruljenavnet 
inngravert på kretsbanneret.  Patruljen kvalifiserte seg også til NM i Speiding og ble dermed 
den første patruljen i historien fra Tasta også her.  Dette var et mål patruljen satte for 2018.  
Resultatet i NM ble en fin 53. plass av 123. påmeldte patruljer fra hele landet. 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne hadde 49 speidere og 10 ledere registrert pr. utgangen av 
november 2018 fordelt på Oppdagere, Stifinnere, Vandrere og Rovere.  Det er en nedgang i 
antall speidere fra året før (-9), og nedgangen er størst hos Stifinnerne.  Fast møtedag er 
mandager fra klokken 17.30 til 19, og vi samles i og omkring Tasta kirke. Hvert speidermøte 
begynner med en kort felles samling før de forskjellige enhetene samler seg til sine 
speideraktiviteter. 
 
Tidlig i april var over 50 speidere og ledere på felles gruppetur til favoritt leirstedet vårt, som 
er Horve 2 på Sandnes.  Aktivitetene gjennom helgen er kano, bål og lek samtidig som vi har 
en sporløype hvor vi blander gamle og nye speidere.  Søndagsmorgen har vi en enkel 
speidergudstjeneste med sang og andakt.  Flott vårvær hele helgen.   
 
Ved Stavangers offisielle flaggheising om morgenen den 17. mai i Kleivatrappene, holdt 
Kristoffer Fotland fra Tasta KFUK-KFUM-speiderne appell.  En flott representant for 
speiderne med et budskap til ettertanke.  På ettermiddagen deltok Tasta i folketoget.  Siste 
mandag i mai var det semesteravslutning på Byhaugen. 
 
Årets desiderte høydepunkt var KFUK-KFUM-speidernes landsleir på Lånke i Stjørdal den 
første uken i juli.  Nesten 5000 speidere fra inn- og utland var samlet, og av disse var 23 
speidere og rovere samt 4 ledere fra Tasta.  Det ble en veldig fin uke i nydelig vær der det 
aller kjekkeste for mange var haiken.   Mange har nok også gode minner fra leirbålene.  
 
I løpet av året har noen av våre speidere gjennomført kretsens patruljeførerkurs, og flere har 
også deltatt på kretsens 14+ kurs.  
 
Likedan som i vårsemesteret valgte man denne gang å reise på fellestur også på høsten.  
Turen ble lagt til Hana KFUK-KFUM-speidernes speiderhytte på Madland.  Vandrerne reiste 
inn på fredagskvelden mens stifinnere og oppdagere kom inn lørdag formiddag.  Det ble en 
veldig kjekk tur hvor de små blandet seg med de store til felles lått og løye.  Generelt kan 
man slå fast at det er veldig fin stemning i speidergruppen og slik har det vært i mange år. 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne opplevede stor pågang for å få begynne i speideren for 
alderstrinnet 2.-3. klassetrinn høsten 2018, samtidig som stifinnerne (4.-5. trinn) har hatt en 
nedgang.  Hos vandrerne (fra 6. trinn) har det over mange år vært et solid antall speidere.  
Patruljesystemet som vi innførte for en del år siden fungerer godt.  Tasta KM-speidere har 
mange dyktige ledere, og vi lykkes også i å rekruttere nye.  Uten disse lederne hadde det 
ikke vært mulig å opprettholde det aktive speiderarbeidet som utøves.  Tasta KFUK-KFUM-
speiderne mottok i 2018 driftsstøtte fra Stavanger kommune, og fikk etter søknad også 
tilskudd til kjøp av blant annet stjernetelt og spikkekniver fra bydelsutvalget.  Dette er støtte 
som vi er svært takknemlig for, og som gjør at speideren har et relativt godt økonomisk 
handlerom. 
 
Stor takk til Tasta menighet for lån av lokaler.  Hjertelig takk også til alle som på ulikt vis 
bidrar inn i speideren.  Hver eneste uke møter barn og unge utenfor kirken på Tasta for å ta 
del i et positivt og aktivt miljø med fokus på natur, menneske og praktiske ferdigheter.  Målet 
er å utvikle og veilede barn og unge til å bli den beste utgaven av seg selv – en ubetalelig og 
evigvarende verdi som bevares i hjerte og sinn til hver enkelt speider for resten av livet.   



Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
Siri H. Sandvik  
Truls Hagland 
Anne Mette Gilberg-Råke 
(vår) 
Gudrun Marie A. Salthe 
(høst) 
Kevin Yelenik (høst) 
 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
John Sigve Risanger 
Odd Nielsen 
Tomasz Fass 
Jan Inge Grude (vår) 
Mathilde Ø. Johannessen 
(høst) 

Vandrere/Rovere (6.- 10. trinn +):  
Arvid Gjerde 
Elin Bjelland Forsaa 
 

 
Patruljeførere:  
Borys Fass (vår), Erlend Edland (vår), Kristoffer Fotland, Martin F. Långsveds, William 
Torstensbø, Lina Marie Bjelland Forsaa, Tiril Gjerde, Jakob Sunde Nielsen, Martin 
Oplenskedal 
 
 
Gruppestyre: 
John Sigve Risanger (gruppeleder), Arvid Gjerde, Mathilde Øderud Johannessen 
 
Regnskapsfører:  John Åge Bjørnevik

 

 

 


