
 

Årsrapport 2017 fra Tasta KFUK-KFUM speiderne 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne hadde 58 speidere og 11 ledere registrert pr. utgangen av 
november 2017 fordelt på Oppdagere, Stifinnere, Vandrere og Rovere.  Dette er en liten 
nedgang i antall speidere fra året før (-6).  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 for hele gruppen før de forskjellige enhetene samler seg til sine speideraktiviteter. 
 
For vandrerspeiderne ble det også dette året arrangert vintertur til Hunnedalen.  
Overnattingen er i telt og speiderne får nye erfaringer i snø og kulde som de må lære seg å 
håndtere. I tillegg til skiturer og skihoppkonkurranse så ble det holdt kurs i hvordan man tar 
en snøprofil for å sjekke faren for snøskred i området.  Det ble også trent på søk med 
letestang. 
 
2017 ble året da en av våre patruljer etter mange tidligere forsøk endelig vant Aftenbladets 
øks.  Den andre av våre to konkurrerende patruljer tok dessuten en hederlig femte plass i 
konkurransen.  Førerpatruljen fra Tasta KM-speidere som senere i april deltok i 
kretsbannerkonkurransen klarte seg også meget godt, og vår bare noen små poeng unna for 
å kvalifisere seg for deltakelse i NM i speiding. Målet for 2018 for denne patruljen er nok å 
klare nettopp denne kvalifiseringen.  
 
Første helgen i mai var vi over 40 speidere og ledere på felles gruppetur til Horve 2 på 
Sandnes.  Dette er blitt speidernes favorittreisemål, og det henger kanskje sammen med at 
vi alle år er velsignet med et godt vær.  Det hjelper selvfølgelig også at leirstedet har et stort 
og godt område å aktivisere seg på i tillegg til muligheter for padling i kano.  Denne turen 
sammen med avslutningen på Dyrsnes markerte avslutningen av vårsemesteret. 
 
Tasta KM-speidere deltok ikke på leir dette året, men to av våre rovere deltok sammen med 
kretsen på Spejdernes lejr i Danmark.  To av våre patruljeførere deltok også på Norsk 
Roland i juni.  I 2018 er det landsleir i Stjørdal som Tasta KM skal delta på første uken i juli. 
 
Også dette året gjennomførte fem av våre speidere kretsens patruljeførerkurs.  Disse har nå 
alle sammen ansvar for sine speiderpatruljer. Flere av speiderne har ellers deltatt på 
kretsens 14+ kurs.  
 
I høstsemesteret reiser enhetene hver for seg på tur. Oppdagerne (2.-3. klassetrinn) reiste til 
Iglå speiderhytte i Hommersåk. Stifinnerne (4.-5. klassetrinn) hadde planlagt telttur til Bru, 
men på grunn av svært mye regn ble det hastige endringer i planene, og Stifinnerne reiste 
derfor sammen med Oppdagerne. Samme helg reiste Vandrerne til speiderhytten Baroniet 
ved Revsvatnet (like ved Preikestolhytten).  En kjekk helg for alle speiderne hvor det å være 
tett sammen inne på hytte skaper en god anledning for prat og moro. 
 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne opplevede stor pågang for aldersgruppen 4.-5. trinn høsten 
2017, mens vi opplevde for første gang på mange år en nedgang i antall speidere på det 
yngste trinnet.  Verdt å merke er at Tasta har en dyktig og stabil lederstab hvor vi også klarer 
å rekruttere nye inn.  Uten ivrige og villige ledere hadde det ikke vært mulig å opprettholde 
det aktive speiderarbeidet som utøves.  Tasta KFUK-KFUM-speiderne mottok i 2017 
driftsstøtte fra Stavanger kommune, og fikk etter søknad også tilskudd til kjøp av 
gassbrennere fra Lyse Spirer.  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.  I sum er det viktigste i vårt speiderarbeid at vi får være med på å gi 
barn og unge i bydelen sunne verdier og gode holdninger som de tar med seg videre i livet.  
Tasta KM-speidere lever etter mottoet: É de’kje kjekt - é de’kje speiding! 



Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
Siri H. Sandvik  
Kenneth Johansen  
Truls Hagland 
Anne Mette Gilberg-Råke 
Adam Henrik Berge 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
John Sigve Risanger 
Odd Nielsen 
Anne-Kristin Gangenes 
Tomasz Fass 

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

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

 

 

 


