
Peffkursstaben Årsmelding 2018 

Peff 1 
Peff 1 2018 besto av tre samlinger og to mellomliggende øvelser i februar-april. 

Samling 1: Mandag 12. februar 18.00-21.00, Herøya kirke. 
Øvelse 1: Ramme for patruljemøte. Hjemme i egen patrulje. 
Samling 2: 10.-11. mars. Overnattingstur, Fjordglimt leirsted i Bamble. 
Øvelse 2: Fullt patruljemøte. Hjemme i egen patrulje. 
Samling 3: Torsdag 12. april 18.00-21.00, Gulset kirke. 

48 speidere var påmeldt, 46 deltok. 40 av dem fullførte, 13 jenter og 27 gutter. Fordelt på grupper og 
fødselsår: 

Årskull:
Gruppe: 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totalt/
gruppe

1. Langesund sjø 2 1 3
1. Herre 1 1 2
3. Skien 1 1 2 4
1. Gulseth 2 2 2
1. Solum 3 3
1. Stathelle 1 1
1. Skotfoss 1 1 2 5 9
1. Heistad 4 1 5
Porsgrunn FA 5 5
Porsgrunn FSK 2 1 3
5. Skien MS 3 3
Totalt/årskull 1 3 3 17 16 2 40  

Peff 2 
Peff 2 2018 besto av forkveld og haikehelg i september. 

Forkveld: Onsdag 19. september 18.00-21.00, Herøya kirke. 
Øvelse: Praktiske turforberedelser. Hjemme. 
Haikehelg: 28.-30. september, Speiderglimt. 

30 speidere var påmeldt. 29 deltok, 28 av dem fullførte, 10 jenter og 18 gutter. Fordelt på grupper og 
fødselsår: 

Årskull:
Gruppe: 2003 2004 2005 2006

Totalt/
gruppe

1. Langesund sjø 1 1
1. Herre 1 1 2
3. Skien 2 1 3
1. Gulseth 1 2 3
1. Stathelle 1 2 3
1. Skotfoss 1 5 6
1. Heistad 4 1 5
Porsgrunn FA 3 3
5. Skien MS 2 2
Totalt/årskull 2 15 9 2 28  



Staben 
Peffkursstaben har bestått av følgende:  

Vår: 
Trond Engen (leder) 
Hanne Lene Olsen 
Geir Andreassen 
Mari Madsø Engen 
Martine Heimdal Elseth 

Rovere fra roverlagene Troll og Varg m.fl. og speidere i førerpatrulja i 1. Heistad deltok i planlegging og 
gjennomføring av Peff 1. 

Peff 1 hadde denne gangen rekordmange påmeldte, og vi måtte flytte både kveldssamlingene og kurshelga.  
Flyttinga fra Skautvedt til Fjordglimt gjorde at gåturen inn til hytta lørdag morgen utgikk, og vi lot isteden 
patruljene begynne med å bygge snøborg. Dette var svært vellykka – både morsomt for deltakerne og 
effektivt for patruljesamholdet. Nok en gang førte nød til forbedring av kurset. 

Vi hadde ambisjoner om et eget lederprogram den første kvelden med tema førerpatruljedrift og hva 
gruppene må legge til rette for under kurset. Det store antallet deltakere førte til at vi ikke hadde kapasitet 
i staben til noe eget opplegg, så lederne ble isteden delt i to patruljer som gjennomførte samme opplegg 
som deltakerne. Deltakelsen var mindre, men verdifull, under kurshelga. På siste kurskveld samla vi de 
tilstedeværende lederne til et evalueringsmøte som ga gode innspill. 

Et ønske fra evalueringsmøtet var bedre tid til å gjennomføre hjemmeøvelsene. Et forslag om en 
prøveordning med å erstatte forkvelden i februar, første hjemmeøvelse og helgesamlinga i mars med ei 
lengre helgesamling andre helg i februar ble formelt framlagt på kretstinget høsten 2018. Forslaget ble 
vedtatt. 

Høst: 
Trond Engen 
Hanne Lene Olsen 
Rovere fra roverlaget Troll i 3. Skien og Sirius i 1. Herøya deltok i gjennomføring av Peff 2. 
Praktisk hjelp ved forkvelden fra 1. Heistad. 

Også Peff 2 hadde rekordstort antall deltakere. 

Kursformatet fungerer fortsatt bra. Kurset er grunnleggende praktisk og gir speiderne både en fin tur og 
nye venner. Vi gjorde likevel som alltid noen justeringer i opplegget. Som planlagt la vi mer vekt på 
rapporten etter haiken, så speiderne skjønner hva som kreves ved Peff 3, og økta «sikkerhet på tur» ble 
gjennomført som rundløype med diskusjon av caser. 

Utenfor kretsen: 
Trond Engen, Mari Madsø Engen og Martine Heimdal Elseth ble invitert til å holde Peff 1 i Molde for 
Romsdal og Nordmøre krets og Sunnmøre krets helga 6.-8. april. I og med at kurset skulle gjennomføres 
uten forkveld, kunne vi bruke det til å eksperimentere med det nye kursopplegget. Dette var svært vellykka. 
 



Styrking av peffkursstaben 

Tall 
2018 fortsatt i hovedsak med staben fra 2017, med intern styrking gjennom at rovere tok større overordna 
ansvar for planlegging og gjennomføring. Vi ser at det er behov for ny styrking i 2019-20. 

Å ha deltakende ledere på helgesamlinga under Trinn 1 har vært verdifullt. For det første gir det gruppene 
et verdifullt innblikk i hva som foregår på peffkurs, for det andre får deltakerne andre innspill og 
perspektiver enn fra den faste peffkursstaben, og for det tredje bidrar lederne aktivt til gjennomføring av 
kurset og avlasting av kursledelsen. 

Kompetanse 
Trond Engen er ledertrener i NSF og medlem i Mimes brønn. De andre «gamle» lederne i kursstaben har 
både formell kompetanse og lang erfaring med ledelse i tropp. Roverne i kursstaben har fullført eller er i 
gang med grunntreninga. Dette fungerer godt, men det er likevel ønskelig å styrke kursstaben med flere 
ledertrenere. 
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