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Her kommer en oppsummering av speideråret som har gått,  

i regi av Mimes brønn, ledertrenerpatruljen i Grenland krets. 

 Mimes brønn har dette speideråret bestått av Thomas Lien (Vestfold krets),  

Therese Nilsen (Vestfold krets), Carl Magne Isaksen,  

Kristina Evertz, Hans Eide, og leder Petter Gulbrandsen.  

8.-10./1-2016 Nasjonal ledertrener samling på Sørmarka. Kristina var på denne samling 

sammen med andre ledertrenere fra speidernorge for mye påfyll. Thomas og 

Therese var også på NLTS, da som rep fra Vestfold. 

 
15./2-2016 

Trinn 2, Modul 3, Stridsklev kirke, Egen enhet. 23 ledere. Egen enhet skal gi 

deltakerne en grunnleggende forståelse av egen enhet og gi et godt grunnlag for 

å planlegge aktiviteter i egen enhet. 

 

Mimes Brønn søkte kretsstyret om midler til vester med Grenland krets logo på 

ryggen. Dette for bruk når vi holder kurs. Dette satt vi stor pris på når vi fikk 

ja for dette. 

  
14./3-2016 

Trinn 2, Modul 4, Stridsklev kirke, Planlegging i egen enhet, her var vi 

grendelt, med 22 ledere, Planlegging i enhet – teori og praksis skal gi deltakerne 

erfaring med bruk av planleggingshjelpemidler og treningsprogrammet i 

planleggingen 

 
29./3 og  

1.-3./4 

-2016 

 

Trinn 3, Speiderledelseskurset, forkveld i Stridsklev kirke, med helgen på 

Haukenesodden. Speiderledelses kursets mål er at deltakerne gjennom 

patruljearbeid får innsikt i og erfaring med speidingens ide og blir bevisst på 

veiledning som ledelsesform, speidingens verdigrunnlag og speidermetoden. 

Dette ble en flott helg med mye læring.  

Det var 23 ledere som nå var kommet igjennom grunntreningen, og fikk 

utdelt Bronsjeknappen. Det var en stolt stab som reiste hjem etter denne 

helgen.  

 

Da begynner vi på ny runde med kursrekken i Grunntreningen til Norges speiderforbund  

 
12. og 14./09 

-2016 

Trinn 0, Lederstart, ute ved speiderhuset til 1.Heistad, Når påmeldingsfristen 

var passert, var det 39 påmeldte, dette er litt vell mange på Lederstart, så 

deltakerne ble delt på to dager. Dette gikk veldig greit, takk til smidige 

deltakere  Deltakerne fikk Introdelen hjem på mail i forkant, nytt av året. Vi 

gikk igjennom Velkommen som leder, speidermetoden, hva innebærer det å være 

leder? Alle fikk med seg lederavtalen hjem etter disse kveldene.  

 
28/10-2016 

Trinn 1, Sikkerhet på tur, Speiderhuset til 1.Solum. 33 ledere gjennomførte 

denne starten på Trinn 1. Det gikk i risikoanalyse, hjemmeleder og masse annet 

rundt sikkerhet på tur. Mange gode eksempler kom frem denne kvelden.  

 
28.-29./-10 

Trinn1, Praktisk friluftsliv, Haukenesodden. Helgen startet vi med middag, før 

 det gikk slag i slag med førstehjelp på tur, sikkerhet på tur, sikkerhetsutstyr,  
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2016 overnatting ute, morgensamling, forskjellige kokeapparater, orientering,  

bekledning og mye annet rundt det praktiske med friluftsliv. 32 deltakere   

 
21. og 23./11-

2016 

Trinn 1, Norsk grunnkurs i førstehjelp, Herøya kirke. Det var veldig mange 

påmeldte, så deltakerne er fordelt på to forskjellige dager. 36 ledere     

gjennomførte disse  kveldene, med praktisk gjennomføring av HLR, det å ta av 

motorsykkelhjem, samt en praktisk øvelse som var to biler som hadde kollidert, 

sikring av ulykkesstedet.  

Dette er oppsummeringen av året 2016 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Den nye 

grunntreningen begynner vi å få gjennomført på en flott måte. Vi oppfordrer de lederne som 

melder på deltakere, til å følge opp sine deltakere, med at de kommer på kurs, da det har vært 

litt frafall på oppmøte. Det har vært mange unge og ofte grupper med deltakere fra de påmeldte 

gruppene, dette syntes vi er veldig flott, og håper dette kommer gruppene til gode når deltakerne 

bruker det de har lært på kurs i egne grupper.  Ved gjennomføring av årets kursrekke har Carl 

Magne, Kristina, Hans og Petter stått på som veiledere på kursene med veldig god hjelp av 

Therese og Thomas fra Vestfold. Caroline og Øyvind har vært med på Nyingen og NGF som 

veiledere i år. Kristina er med i stab på Ledertrenerkurset sentralt i NSF, der er Trond Engen 

deltaker, så Trond er med i stab på kurs våren 2017 for å få praksis.   

 Vil med dette takke alle dere som har vært på et kurs eller arr. som Mimes brønn 

 har hatt ansvaret for og velkommen tilbake på et annet kurs. 

 

Speiderhilsen  

 

Petter Gulbrandsen     

Leder Mimes Brønn 

ledertrener patrulja i  

Grenland krets 

07/01-17 P.G 
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Dagens grunntrening: 
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