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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 Trond
Engen, Carl Magne Isaksen, Hans Eide, og leder Petter Gulbrandsen. Med god hjelp fra Øyvind
Danielsen, Therese Nilsen og Thomas Lien
18.-19./1

Nasjonal ledertrenersamling Kristiansand. Trond var på denne samlingen med ca 38
ledertrenere for NSF og fikk faglig påfyll.
29/1
Ekstra Lederstart Det var et behov for en ekstra Lederstart, denne ble
gjennomført av Kristina Evertz og Trond. Det var 6stk gjennomførte
31/1
Planleggingsmøte i Mimes Brønn
14/2, 11/3, Trinn 2, modul 1/2/3 Ny runde med Trinn 2, der vi gikk gjennom enhetsarbeid,
27/3
Situasjonsorientert ledelse, planlegging i egen enhet og planlegging i praksis.
Alle modulene i Herøya kirke. En god gjeng som gjennomførte - 27stk
11/4
Trinn 2, modul 4 Siste del av trinn 2, med modul 4 ble litt spesiell, da Carl Magne
serverte pølse og brød til bevertning, noe som falt i smak hos deltakerne. ☺ Dette
var Carl Magnes siste deltakelse som ledertrener, da han går av som pensjonist, Carl
Magne har vært Ledertrener siden 1976. Han fikk overrekt blomster av kretsleder
Øyvind. Takk for mange aktive år som ledertrener i NSF ☺
8/5
Livredning i vann Olavsberget. Det var 9 deltakere som møtte opp i strålende sol,
men litt kald vind. Vi trente på livline/kasteline, HLR, hypotermi, kanovelt, redning i
vann, transport. En flott og kald kurskveld i det våte element. Stab var Hans, Øyvind
og Petter, med hjelp av Jon Arne Bratland
3/6-19
Planleggingsmøte i Mimes Brønn For trinn 3, med Øyvind, Trond, Hans og Petter
26/8+
Trinn 3 Herøya kirke og Haukenesodden var arenaene for dette kurset. Vi var
Helg 30/8- gjennom planlegging og faglig økt på forkvelden, før vi møttes til helg ved
1/9
Haukenesodden i flott vær. Vi hadde kano som ramme, og gjennomførte patruljetur.
Mange god økter med patrulje, veiledning, verdiformidling og refleksjon. Det var
18stk som gjennomførte kurs og var da gjennom grunntreningen i NSF. Staben var
Hans, Øyvind, Trond, Therese, og Petter. Samt at vi hadde med kokken Thomas og
ledertrener praktikant Anders fra Vestfold krets.
24/10
Lederstart Ny runde med Lederstart, vi var på Speiderhuset til 1.Heistad denne
kvelden, der det var 25 stk som hadde forberedt seg og gjennomførte Lederstart
og fikk utdelt Lederavtalen til signering. Staben var Hans, Øyvind, Signe, Trond og
Petter.
2/12
Planleggingsmøte i Mimes Brønn Vi begynte forberedelser av Lederstart og Trinn 1
i 2020 ☺
Dette er oppsummeringen av året 2019 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Grunntreningen vi
har kjørt dette året er nyrevidert av Komite Speiding. Så nå har vi kjørt gjennom «Nye» Trinn 1
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og Trinn 2. Trinn 3 er fortsatt slik den har vært. Vi oppfordrer de lederne som melder
på deltakere, til å følge opp sine deltakere, slik at de kommer seg på påmeldt kurs, da det har
vært litt frafall på oppmøte. Det har vært mange unge. Ofte kommer det «gjenger» 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, Øyvind, Trond, Hans og Petter stått på som
veiledere på kursene med veldig god hjelp av Therese og Thomas fra Vestfold. Petter har vært
kursleder på Ledertrenerkurset sentralt i NSF, der har Øyvind deltatt som deltager. Øyvind
gjennomførte LTK kurset i nov 19, vi gratulerer han som ledertrener i NSF ☺
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
12/01-20 P.G
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