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Innledning 
Bjørgvin krets av Norges KFUK–KFUM-speiderne er en barne- og ungdomsorganisasjon som 

er lokalisert i Hordaland og har hovedkontor Bergen sentrum, Marken. Bjørgvin krets strekker 

seg fra Nordhordland i nord til Os i sør og omfatter rundt 20 aktive speidergrupper. Rammen 

for vårt arbeid er friluftsliv. Naturen brukes til lek og læring. Friluftslivet gjør oss i stand til å 

mestre nye utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med, 

ta vare på og sette pris på naturen. I friluft opplever vi glede, avkobling, opplevelser og 

felleskap.  

Personlig utvikling har et stort fokus. KFUK–KFUM-speiderne får opplevelser som gir 

mestring, som igjen gjør at vi utvikler oss. Barn og unge får gradvis større ansvar og 

utfordringer, noe som utvikler den enkelte i trygge rammer. Personlig utvikling handler om å 

hjelpe den enkelte speider til å være bevisst og aktivt involvert i sin egen utvikling. Det gjør 

dem i stand til å utvikle seg på sin egen måte og i sitt eget tempo. Dette gjør dem til gode 

ledere i ung alder og som også har fokus på våre verdier. Verdiene til KFUK–KFUM-

speiderne er: kristen tro, felleskap, friluftsliv, personlig utvikling og samfunnsengasjement.  

Forkortelser:  

Bjørgvin krets av Norges KFUK–KFUM-speidere (Bjørgvin krets) 

Hordaland krins av Norges speiderforbund (Hordaland krins) 

KFUK–KFUM Bjørgvin (Sivilkretsen) 

St. Georgs Gildene (Gildene) 

KLUS: Kurs for ledere uten speiderbakgrunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Benjamin Skare 
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1. Kretsens ledelse og administrasjon 

1.1 Årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt i Åsane kirke 8. mars 2020. Totalt 32 stemmeberettigede ved åpning av 

møtet, samt 3 observatører. (Det varierte mellom 29-32 stemmeberettigede gjennom møtet). 

1.2 Kretsstyrets sammensetning 
Etter årsmøtet 2020 bestod kretsstyret av: 

Kretsleder:  Julie Andrea Taule Nordli, Rolland               

Visekretsleder: Håvard Norstrand Østigård, Flaktveit  

Styremedlem:  Morten Ormberg, Morvik  

Styremedlem:  Astrid F. Jacobsen, Laksevåg               

Styremedlem:  Harold Trellevik, Tofterøy   

Styremedlem:             Ingrid Theminda Larsen, Nordås Steinsvik 

Vara:   Sara Tezera, Birkeland 

Vara:    Martine Akse, 41. Bergen 

Ingrid Kvamme har vært til stede på styremøtene som leder for kretsens roverombud, jf. 

organisasjonsbestemmelsene § 2.2.  

De som ble valgt til valgkomiteen på årsmøte 2020 var Harold Trellevik, Amalie U. Bjerk og 

Ingeborg Aarbø. 

1.3 Kretsstyremøter 

Det har i perioden januar - desember 2020 vært avholdt 12 kretsstyremøter for Bjørgvin krets 

i tillegg til 1 felles styremøter med Hordaland krins (NSF). 

1.4 Ansatte 
I 2020 har Kine Nyhammer har vært ansatt i stillingene kretssekretær (40%).   

1.5 Lager  
I løpet av 2020 har kretsstyret jobbet med å kjøpe inn det siste utstyre som gikk tapt i 

lagerbrann i 2018. Morten Ormberg har også blitt utnevnt til lageransvarlig. 

1.6 Torbjørg Hauge / Bergen Senior 1’s legat  
Legatets virksomhet består i tildeling av midler i henhold til legatets vedtekter til lokale 

speidergrupper i Bjørgvin krets. Fondets formål er (forkortet) å bidra til gode 

speideropplevelser for jentespeidere. 
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Legatstyrets sammensetning 2020: 

• Linda Odland - leder 

• Anette Skålnes - nestleder  

• Margit Johnsen - styremedlem 

• Lise Strøm Nilssen - styremedlem         

Det har i 2020 vært avholdt ett styremøte der det ble vedtatt utdeling til Loddefjord 

speidergruppe som var eneste søker i 2020. I forbindelse med dette vedtaket ble Margit 

Johnsen erklært inhabil.  

1.7 Prosjekt- og ledertreningsfondet 

Utdeling fra dette fondet gjøres av kretsstyret. Ledertreningsfondet hadde ingen utdeling i 

2020. 

 

 

 

 
 

2. Arbeid i kretsen 
2020 har vært et utfordrende år for speiderkretsen. Den 12. mars 2020 ble landet stengt ned på 

grunn av Covid 19 viruset, heretter kalt korona. Pandemien skulle prege landet og 

speiderarbeidet hele 2020, og vi har måtte avlyse mange av våre arrangementer, men har også 

klart å få gjennomført noen. Speiderne har vært oppfinnsomme og ressurssterke, og gjort 

endringer i arbeidet slik at det har vært mulig å gjennomføre speiderarbeid i 2020. Både på 

krets- og gruppeplan har pandemien skapt utfordringen, men vi har klart å gjennomføre 

speiderarbeidet på nye måter, med digitale leirbål, hjemmeleir, hjemmefres, speidermøter i 

nye plattformer som Minecraft, Zoom, Teams, Skype og Google Meet. Speiderne har stått 

sammen gjennom året og skapt nye speiderminner i en krevende tid.  

Foto: Kine Nyhammer 
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2.1 Ung Aktiv Bjørgvin 

Ung Aktiv Bjørgvin er en gruppe engasjerte og unge ledere som arbeider med å arrangere 

patruljeførerkurs og andre arrangement for speidere i vandreralder. Gruppen består 

fortrinnsvis av unge ledere fra 16-26 år. De som har vært med i 2020 er: Martine Akse, 

Morten Ormberg, Magnus Trøften Hagen, Astrid F. Jacobsen, Åsmund Aarvik, Ingrid 

Kvamme, Stina Stene, Hedda Blomvågnes, Mari Benjaminsen, Malin Hammersland, Martin 

Træen og Andreas Abrahamsen. Mentorgruppen pr. desember 2020 er: Herleik Overøye 

Johnsen, Erlend Veland Thorsen, Vanja Seim Flatberg, Wenche Orrebakken og Karen 

Helland Velure. 

Patruljeførerkurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patruljefører Videregående Kurs, 21.-23. august, Kvarven Fort i Gravdal  

Dette kurset skulle opprinnelig vært i april, men ble utsatt på grunn av korona. 

Patruljefører VG er det neste steget på vei for å bli en skikkelig patruljefører. Det er det 

andre av tre patruljeførerkurs som arrangeres i Bjørgvin krets, og du får lære de mest 

grunnleggende tingene du trenger å kunne for å lede en patrulje i det daglige 

Foto: Morten Ormberg 
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speiderarbeidet og på tur. I 2020 ble kurset også arrangert på Kvarven fort i Gravdal. 

Kurset hadde 11 deltakere, fra 5 forskjellige grupper. I tillegg hadde vi en super stab på 

10. Her vi vi lært opp nye ledere som blir med på kurs og turer fremover. Kurset tar opp 

patruljeledelse på tur, sikkerhet på tur, førstehjelp, turferdigheter, mobbing, samarbeid 

og lek, kart og kompass. 

Ungdomsarrangementer 

Vandrerfilmnatt 24. oktober, Sunnfjordheimen i Morvik 

Vandrerfilmnatt ble også arrangert etter bymanøveren i Bergen. Arrangementet hadde 

16 deltakere fra 6 grupper, i tillegg til staben på 6. Vi koste oss masse denne gangen 

også samtidig som vi gjorde det kunne for å opprettholde godt smittevern. 

Avlyste/utsatte arrangementer 

Vandrefilmnatt vår, skulle vært i april. 
Peffkurs 3, prioriterte å ha Videregående kurs den helgen PFK 3 var planlagt. 

Patruljefører Grunnkurs, prøver å få det til før Videregående kurs i april 2021 
Ungdomstur Vinter, mulig vi prøver å få til en sommertur i 2021. 

 

2.2 Roverarbeid 
Medlemmer per 31.12.2020: 

Ingrid Jørdre Kvamme (Leder)   
Kristina Tveitnes Homme (Nestleder)  

Åsmund Bergo Aarvik    
Ingeborg Frigstad Aarbø 

Malin Nikøy Hammersland    
Mikkel Aas 

Andreas Severin Brattebø (vara) 
 

Arrangementer avholdt i perioden 

I løpet av perioden har vi forsøkt å ha ombudsmøter en gang i måneden selv om antallet 

arrangementer dessverre har blitt kraftig redusert. Grunnet varierende smittespredning i 

områdene i og rundt Bergen har det vært utfordrende å planlegge arrangementer lenger frem i 

tid. Endringer i smittesituasjonen har også ført til at flere arrangementer har måttet avlyses. 
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Foto: Ingrid J. Kvamme 

Iscout 7. – 8. mars, Laksevåg 

Roverne i Bjørgvin stilte i år, som i fjor på iScout med felles lag. iScout er en 

internasjonal roverkonkuranse som går ut på å løse kreative oppgaver og utfordrende 

spørsmål om kulturer, land og steder over hele verden.  Arrangementet ble holdt 7 - 8. 

mars på speiderhuset til Laksevåg med 14 deltakere, hvorav 3 var stab. Det ble 

matservering og bli-kjent leker før selve konkurransen startet lørdag kveld. Laget 

endte på en 356 plass, og ble det beste laget fra Norge. 

Sommeravslutning 8. juni, Eidsvåg 

Mandag 8. juni ble det arrangert sommeravslutning i hagen utenfor Eidsvåg Kirke for 

Roverne i Bjørgvin krets. Arrangementet hadde 15 deltakere og det ble god stemning 

med grilling, postløp og diverse aktiviteter. 

Roverkickoff 7. september, Eidsvåg 

Mandag 7. september ble det arrangert Roverkickoff i Eidsvåg kirke. Det ble en 

koselig oppstart på speideråret med quiz, sosiale aktiviteter, god mat, roverting og valg 

av nytt Roverombud. Arrangementet hadde ca. 25 deltakere. 

Bymanøver 24. oktober, Bergen 

Roverombudet stilte med to personer til teknisk team under årets Bymanøver 24. 

oktober. 
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Roverkafe - Avlyst 

I 2019 startet vi opp et nytt kveldsarrangement kallt Roverkafe. Dette har vært en 

sosial kveld med blant annet brettspill, kahoot, Oddbjørns quiz og lett servering. I år 

har vi  planlagt to roverkafeer, en i slutten av mars og en mot slutten av november. Vi 

har allikevel dessverre måttet avlyse begge gangene grunnet økt smittespredning og 

strengere smitteverntiltak i forkant av arrangementene. 

Digitale arrangementer 

På grunn av varierende smitteverntiltak har det vært vanskelig å gjennomføre vanlige 

roverarrangementer. Det har derfor blitt arrangert flere digitale arrangementer i år. I 

vår ble det arrangert en fotokonkurranse på Instagram og to digitale Kahooter. 

Kahootene ble holdt som direktesendinger med ombudet på Facebook. Det ble også 

arrangert en digital juleavslutning over google-meet i desember, da det grunnet høyt 

smittetrykk ikke var mulig å avholde en vanlig juleavslutning. 

 

2.3 Kretsleir 27. juni – 04. juni, Herdla - Avlyst 
I overgangen juni til juli skulle Bjørgvin krets ha arrangert kretsleir på Herdla i Askøy 

kommune. Tema for leiren skulle være grønn speiding med spesielt fokus på matsvinn, motto 

var «Helt grønn». Dette ble dessverre ikke tilfelle på grunn av koronapandemien. Leiren ble 

besluttet avlyst i slutten av mars på grunn av usikkerheter rundt pandemien. Leiren skulle ha 

vart en uke med mye gøye speideraktiviteter, haik og koselige leirbål. Som en erstatning 

sommeren 2020 arrangerte Bjørgvin krets hjemmeleirfres og ulike konkurranse gjennom 

sommeren slik at speiderne i kretsen skulle få oppleve leirfølelse. Hovedkomiteen for leiren 

besto av leirsjef Amalie Ulevik Bjerk, viseleirsjef Julie Andrea Taule Nordli, intendantursjef 

Anders Lie-Nielsen, programsjef 

Håvard Nordstrand Østigård, og 

teknisksjef Tor Erik Talhaug. Kretsen 

har fått korona-kompensasjon fra 

Sparebanken Vest og Statens krisefond 

på grunn av avlyst leir. Arbeid som 

komiteen har lagt ned vil bli brukt ved 

neste kretsleir i 2024. 
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3. Arrangementer i samarbeid med andre 
På grunn av koronapandemien har våre samarbeidsarrangementer enten blitt avlyst eller blitt 

gjennomført digitalt eller lokalt i 2020. Vestlandsmesterskap som skulle vært avholdt i mai 

2020 ble avlyst, mens Bymanøver ble gjennomført i oktober med en digital og lokal løsning.  

3.1 Bymanøver 24. oktober, Bergen 

Bymanøveren gikk av stabelen lørdag 24. oktober. Bymanøveren er en postløype som snor 

seg gjennom gatene i Bergen sentrum. På hver post møter patruljene praktiske og spennende 

oppgaver. Målet er å sanke flest mulig poeng på hver post, og så klare å komme seg til mål 

(Speidersenteret) før Gildene har solgt ut alle vaflene sine. Småspeidere har sin egen løype, 

og her er vaflene ved mål kanskje enda viktigere. Bymanøver er felles for Bjørgvin krets og 

Hordaland krins. På grunn av koronapandemien har det i 2020 ikke vært mulig å avholde 

manøveren på vanlig vis. Det ble isteden gjennomført en digital og lokal versjon som 

gruppene gjennomførte i sin egen gruppe. Gudstjenesten som manøveren starter med ble 

strømmet til alle deltagerne på starten av manøverdagen. Gudstjenesten besto av flere innslag 

fra ulike grupper både fra Bjørgvin krets og Hordaland krins, i tillegg til duoen Øystein og 

Chris. Alle patruljene sendte inn svar i løpet av manøveren til teknisk team på speidersenteret. 

50 patruljer var påmeldt, 30 i speiderløypen og 20 i småspeiderløypen. 23 av patruljene deltok 

fra Bjørgvin krets. 

Resultater: 

Speiderløypen: 

1) Firkløver fra Rolland (KM) og Ulv fra Ekerhovd FA (NSF) 

3) Ørn fra Hetlevik (NSF) 

4) Bjørn fra 1. Øvsttun (NSF) 

 

Småspeiderløype:  

1) Ørnene fra 1. Os (KM) 

2) Ekorn fra Ekerhovd FA (NSF) 

3) Pinnsvin fra Ekerhovd FA (NSF) 

4. Deltakelse på landsplan  
I år har flere nasjonale arrangementer blitt avlyst pga. koronapandemien. Dette er blant annet 

NM i speiding, nasjonale kurs og konferanser som Bjørgvin krets pleiere å delta på. Under er 

det kun tatt med arrangementer Bjørgvin krets deltok på i 2020.  



 

Side 11 av 14 
 

4.1 Roverkongress 7. – 9. februar, Kristiansand 

I 2020 deltok ca. 10 rovere fra Bjørgvin krets på roverkongress. Sandra Ulsmåg og Magnus 

Gullbrå var representanter for kretsen. Roverkongress er stedet roverne kan si sin mening om 

roverarbeidet i Norge. På programmet var roverting med debatter, påvirkningstorg og valg av 

ny nemnd samt arrangører av de nasjonale roverarrangementene for 2021. Roverkongress er 

også en sosial møteplass, der en kan møte gamle og nye venner i hele rovernorge. Årets 

kongress gikk av staben 7. - 9. februar i Kristiansand. Sandra Ulsmåg og Åsmund Bergo 

Aarvik var ordstyrere, Oddbjørn Horn var referent og Ingeborg Frigstad Aarbø var 

protokollunderskriver under kongressen. 

4.2 Ungdomsting 6. – 8. mars, Nordtangen 
Fra Bjørgvin krets reiste Simen Eckhoff Færden og Emma Elisa Orrebakken. Dette var en gøy 

samling der ungdommer fra ulike plasser i landet fikk møtes. Det ble gjennom helgen 

diskutert ulike saker som er viktig for oss. Det var også mye lek, moro og aktiviteter for å 

knytte bånd mellom deltagerne fra ulike steder i landet. Deltagerne fra Bjørgvin krets hadde 

en kjekk og lærerik helg.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ingrid J. Kvamme 

4.3 Kretsforum og Roverkontaktsamling 22. – 23. oktober, Gran 

I år deltok Roverombudets roverkontakt Ingrid Jørdre Kvamme som representant for kretsen 

på roverkontaktsamling (22. -23. oktober) og kretsforum (23. - 25. oktober). Kretsforum er 

arenaen hvor de ulike kretsene møtes for erfaringsutveksling, gode samtaler, ny inspirasjon og 

diskusjon av viktige saker for krets og forbund. Roverkontaktsamling er en tilsvarende arena 

for roverkontaktene i kretsene, og ble arrangert i forkant av kretsforum. Det ble en lærerik og 
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hyggelig helg med mange gode diskusjoner og utveksling av mange nyttig erfaringer fra 

roverarbeidet. 

5. Samarbeidspartnere 

5.1 Speidersenteret: Husstyret 
Bjørgvin krets og Hordaland krins har et felles husstyret for Speidersenteret.  Medlemmer av 

husstyret fra Bjørgvin krets er: Nils Agnar Eldholm og Guri Kaland Sværen. Husstyret har 

hatt møter og diverse samlinger for å utføre vedlikeholdsarbeid på Speidersenteret. 

5.2 Hordaland krins av Norges Speiderforbund (NSF) 
I tillegg til å samarbeide om VM og Bymanøver, har de to kretsene felles kontorlokaler på 

Speidersenteret. Det selges KM-skjorter og andre KM-artikler i speiderbutikken Fritid-Sport 

på Speidersenteret.  

5.3 KFUK–KFUM Bjørgvin 
KFUK–KFUM Bjørgvin og Bjørgvin krets har ulike samarbeidsaktiviteter i løpet av året. Det 

har vært jobbet mye med å få til et tetter samarbeid innen ledertrening og LIV-kurs. Dette 

arbeide vil fortsette i 2021.  

5.4 St. Georgs Gildene 
Bjørgvin krets og St. Georgs Gildene har et godt samarbeid. De hjelpe til på ulike 

arrangementer som Bymanøver og KULtur - familieløype. De stiller alltid opp når det trengs, 

om det er å lage mat til sulten stab på kretsleir eller steike vafler under Bymanøver. På grunn 

av årets pandemien har ikke Gildene fått bidratt like mye som de pleier, da flere av våre store 

arrangementer er blitt avlyst. Vi ser for oss et like sterkt samarbeid som vanlig, og mer når 

dette er tillat igjen. Det er også ønskelig å samarbeid tettere i framtiden, både i forbindelse 

med Fredslyset og eventuelt nye satsingsområder.   

6. Grupper og medlemmer 

6.1 Medlemstall 

Det var 534 registrerte og 488 betalende medlemmer i Bjørgvin krets ved utgangen av 2020. 

Dette er en oppgang i antall registrert medlemmer på 3 % fra 2019, mens en nedgang i antall 

betalende medlemmer på -6% fra 2019. 
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6.2 Nye grupper  

Det har i løpet av 2020 blitt startet ny speidergruppe i Bjørgvin krets som holder til i 

Nordhordland, Radøy KFUK – KFUM - speidarar.  

6.3 Hvilende grupper  
Biskopshavn, Fyllingsdalen, Meland, og Knarvik er hvilende grupper i Bjørgvin krets. 

6.4 Nedlagte grupper 

Gruppene Austerheim, Sund, Florvåg ble lagt ned i Bjørgvin krets i 2020.  

6.5 Annen endring i gruppene 
I løpet av 2020 har gruppene Nordås og Steinsvik slått seg sammen til Nordås Steinsvik. 

6.6 Gruppeoversikt per des. 2020 

Grupper 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alversund 60 49 67 49 51 53 42 25 

Austrheim 12 10 8 8 8 1 1 - 

41. Bergen 45 48 39 25 53 70 69 64 

Birkeland 23 17 17 20 21 20 18 18 

Biskopshavn 43 45 41 35 34 11 1 1 

Bjørgvin Kretsgruppe 5 5 5 (2) 2 2 2 3 2 

Bybanen - - 6 6 7 5 4 3 

Eidsvåg 59 52 61 57 60 66 59 74 

Flaktveit 17 20 9 9 9 4 3 4 

1. Florvåg 37 50 33 19 20 17 0 - 

Fyllingsdalen 26 34 29 25 12 4 2 3 

Hamre - - - - - 9 9 9 

Knarvik 2 2 2 2 0 2 2 2 

Laksevåg 11 10 15 24 22 33 36 38 

Loddefjord 1 34 32 35 30 23 23 33 28 

Meland 19 9 8 8 8 5 3 2 

Morvik 47 45 47 39 38 36 29 23 

Nordås Steinsvik 36 35 37 35 35 29 21 74 

1. Os 81 88 76 90 90 100 76 82 

Radøy - - - - - - - 2 

Rolland 59 58 65 68 72 52 46 64 

Steinsvik 34 37 33 40 34 27 53 - 
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Tofterøy 6 3 3 3 3 3 9 19 

Sum aktive medlemmer 681 675 654 613 602 572 519 534 

Sum betalende medlemmer - - - 610 559 485 519 488 

 

 Julie Andrea Taule Nordli (leder)       Håvard Nordstrand Østigård (nestleder) 

 

 

 

 Harold Trellevik (medlem)                           Ingrid Theminda Larsen  (medlem) 

 

 

 

Astrid Fykse jakobsen (medlem)                            Morten Ormberg (medlem) 

 


