Årsrapport Mimes brønn 2015
v/Petter Gulbrandsen
Mimes brønn
Her kommer en oppsummering av speideråret som har gått,
i regi av Mimes brønn, ledertrenerpatruljen i Grenland krets.
Caroline Therese Ekeberg Hop og Øyvind Danielsen hjalp til på Trinn 1, NGF.
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.
16-18/1Nasjonal ledertrener samling Haraldvangen, Hurdalen. Kristina og Petter var på
2015
denne samling sammen med andre ledertrenere, med mye påfyll.
26./01-2015 Lederstart, ute ved speiderhuset til 1.Heistad, 27 ledere gjennomførte denne
kvelden ute i lett snøvær.  Vi gikk igjennom Velkommen som leder,
speidermetoden, hva innebærer det å være leder ? Alle fikk med seg
lederavtalen hjem etter denne kvelden.
2/3-2015
Trinn1, Sikkerhet på tur, Stridsklev kirke. 25 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.
12/3 og
Kart og kompass kurs, Hovet skole, 15 speider gjennomført disse to kveldene
19/3-2015 med teori og praktisk bruk av kart tegn, kart og kompass. Den prakstiske
kvelden ble avsluttet ute med varm kakkao og utdeling av diplomer.
24/4-2015 Trinn1, Norsk grunnkurs i førstehjelp, Herøya kirke. 21 ledere gjennomførte
denne kvelden, med praktisk gjennomføring av HLR, det å ta av motorsykkelhjem,
samt en praktisk øvelse som var to biler som hadde kollidert, sikring av
ulykkestedet.
29-30/4Trinn1, Praktisk friluftsliv, Speiderhytta Speiderglimt, Oklungen. Helgen
2015
startet vi med middag, før det gikk slag i slag med førstehjelp på tur, sikkerhet
på tur, sikkerhetsutstyr, leirbål, morgensamling, forskjellige kokeapparater,
orientering, bekledning og mye annet rundt det praktiske med friluftsliv.
16/11-2015 Trinn2, Modul 1 og 2, Stridsklev kirke. Det var 24 deltakere denne kvelden,
med 4 veiledere i staben. Vi var innom Bakgrunn og helhet i
treningsprogrammet, Progresjon i treningsprogrammet fra bever til rover, Hva
er speidermetoden og hvorfor er den så viktig?, Gjennomgang av elementene i
speidermetoden og mye annet 
Dette er året 2015 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Den nye grunntreningen begynner
vi å få gjennomført på en flott måte. Vi har hatt veldig god hjelp av Therese og Thomas på
våre kurs, da vi ikke er så mange i Mimes Brønn er det kjekt med 2 ekstra fra Vestfold,
når vi får mange deltakere på kursene våre.
Vi ønsker oss flere hjelpere/veiledere i Mimes brønn, da vi ikke er så mange. Skulle du ha lyst
til å bli med på et arrangement eller emnekurs, så bare ring Petter Gulbrandsen tlf:90975393,
eller e-post: pet-gulb@online.no
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.
Leder av Mimes brønn: Petter Gulbrandsen
Tlf:35552963/90975393 e-post: pet-gulb@online.no
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