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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), Trond Engen, Carl Magne Isaksen,  

Kristina Evertz, Hans Eide, og leder Petter Gulbrandsen. Med god hjelp fra Øyvind Danielsen 
 

13.-15./1-2017 Nasjonal ledertrener samling på Råholdt. Trond og Petter var på denne samling 
sammen med andre ledertrenere fra hele Norge for mye ledertrener påfyll.  

19./1-2017 

 

Trinn 2, Modul 1 og 2, Herøya kirke, Tema: Speidermetoden/ 
Treningsprogrammet/ Veiledning.  Det var 24 deltakere denne kvelden. 
Vi var innom bakgrunn og helhet i trenings programmet, Progresjon i 
treningsprogrammet fra bever til rover, Hva er speidermetoden og hvorfor er 
den så viktig ?, Gjennomgang av elementene i speidermetoden og mye annet J 

30./3-17 

 

Trinn 2, Modul 3, Herøya kirke Egen enhet. 25 deltakere. Egen enhet skal gi 
deltakerne en grunnleggende forståelse av egen enhet og gi et godt grunnlag for 
å planlegge aktiviteter i egen enhet. 

10./5-2017 

 

Trinn 2, Modul 4, Herøya kirke. Planlegging i egen enhet, her var vi grendelt, 
med 23 ledere, Planlegging i enhet – teori og praksis skal gi deltakerne erfaring 
med bruk av planleggingshjelpemidler og treningsprogrammet i planleggingen 

11./9 og  
15.-17./9 

-2017 

 

 

Trinn 3, Speiderledelseskurset, forkveld i Herøya kirke, med helgen i Farris 
med kano. 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 og moro. 
Det var 12 ledere som nå har gjennomført grunntreningen i NSF, og fikk 
utdelt Bronsjeknappen. Det kunne vært enda flere, men mange rovere reiste til 
Nøtterøy for å vær med på Rover 5-kamp. Det var en stolt stab som reiste hjem 
etter denne helgen. J 

22.-24./9-2017 
Patruljeløft 

Petter var på Patruljeløft i Trondheim. Dette for å få innsikt i nytt i NSF og 
oppdatere seg. På patruljeløft ble Petter spurt om å fortelle om Lederstarten 
som vi holder i Grenland krets, som vi har fått mye skryt for. 

Dette er oppsummeringen av året 2017 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Den 
grunntreningen vi har kjørt på kursene våre frem til nå, er blitt revidert, så nå begynner en ny 
epoke, det er trinn 1 og trinn 2 som er revidert, trinn 3 er fortsatt slik den har vært, sånn vi 

kjørte i høst i Farris. Vi jobber med å gjøre klart den nye grunntrening, slik at den er klar til bruk 
i 2018. 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. J Ved 
gjennomføring av årets kursrekke har Carl Magne, Kristina, Trond, Hans og Petter stått på som 
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veiledere på kursene med veldig god hjelp av Therese og Thomas fra Vestfold. Kristina har vært 
med i stab på Ledertrenerkurset sentralt i NSF, der er Trond Engen deltok, Trond gjennomførte 

LTK helgen før Trinn 3, vi gratulerer.   
 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 

21/11-17 P.G 
 

Grunntrening i NSF fra høsten 2017 

 


