
 

Årsrapport 2014 fra Tasta KFUK-KFUM speidere 
 
Tasta KFUK-KFUM speiderne hadde 67 speidere og 11 ledere registrert pr. 17.11.2014.  
Dette er en økning på 20 speidere og 3 ledere i forhold til 2013. Fast møtedag er mandager 
fra klokken 1730 til 19.  Vi samles da i og omkring Tasta kirke til speideraktiviteter. Hver 
enhet har ca 15 møter hvert halvår og oppmøtet har vært stabilt godt gjennom hele året. Vi 
har hatt 2 fellesmøter i vår- og høstsemesteret. 
Oppdagerne har i 2014 hatt to turer til henholdsvis Horve 2 og Iglå. Stifinnerne har også 
avviklet to turer; til Horve 2 sammen med resten av gruppen og deltakelse på 
Stifinnerekspedisjon i Alsvik ved Lutsivatnet i september. Vandrerne og roverne hadde 
foruten fellesturen til Horve 2 sine turer til Iglå og Baroniet. Vårsemesteravslutning ble holdt 
på Midtholmen i Byfjorden. Årets desiderte høydepunkt var imidlertid KFUK-KFUM-
speidernes landsleir i Asker i august. Tasta deltok her med en rekordstor gjeng på totalt 25 
speidere og rovere samt 7 ledere. På leiren var Tasta vertskap for fire blide jentespeidere fra 
Finland. Det ble en veldig fin uke med stort sett bare pent vær. Leirens høydepunkt ble for 
mange av våre speidere haiken. For mange en helt ny erfaring, men alle gjennomførte med 
stil. 
Med et ønske om å innføre patruljesystem i Tasta gjennomførte fire av våre Vandrerne 
kretsens todelte patruljeførerkurs i 2014. Høsten 2014 ble derfor Vandrerne delt inn i to 
patruljer. Evalueringen etter første semester med denne ordningen forteller at dette har 
fungert godt. 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne har i mange år opplevd jevn pågang av nye speidere og har 
også gjennom mange år opparbeidet en stabil lederstab. Dette er vi takknemlig for, og vi ser 
at speideren med sine typiske aktiviteter som turer, fisking, bål, m.m. fortsatt favner bredt 
blant barn og unge. 
Tasta KFUK-KFUM-speiderne mottok i 2014 driftsstøtte fra Stavanger kommune, og fikk 
etter søknad også tilskudd til nye telt fra Tasta Bydelsutvalg. I tillegg mottok vi sponsorstøtte 
fra E.ON. 
 
Ledere:  
Oppdagere (2.- 3. trinn):  
John Sigve Risanger 
Elin Bjelland Forsaa 
Jone Andersen (vår) 
Arvid Gjerde (vår) 
Tomasz Fass (høst) 
Kenneth Johansen (høst) 

Stifinnere (4.- 5. trinn):  
Fridstein Bjerga 
Thor Magne Wasbø (vår) 
Tonje Øderud (vår) 
Jone Andersen (høst) 
Odd Nielsen (høst) 
 

Vandrere/Rovere (6.- 10. trinn +):  
Kjell Wold 
Geir Egil Markussen 
Jon Andreas Edland 
Tonje Øderud (høst) 
Arvid Gjerde (høst) 

 
 

 


