Peffkursstaben Årsmelding 2019
Peff 1
Peff 1 2019 besto av to samlinger og en mellomliggende øvelse i februar‐april.
Samling 1:
Øvelse:
Samling 2:

8.‐10. februar. Overnattingstur, Fjordglimt leirsted i Bamble.
Fullt patruljemøte. Hjemme i egen patrulje.
Torsdag 3. april 18.00‐21.00, Heistad speiderhus.

20 speidere var påmeldt, 18 deltok. alle fullførte, 8 jenter og 10 gutter. Fordelt på grupper og fødselsår:
Årskull:
2004
2005
2006
Totalt/
Gruppe:
gruppe
Kragerø
2
1
3
3. Skien
1
1
1. Gulseth
2
2
1. Skotfoss
1
1
2
Porsgrunn FSK
3
1
4
Siljan MSK
2
4
6
Totalt/årskull
1
9
8
18
Kursstab
Trond Engen (kursleder)
Hanne Lene Olsen
Geir Andreassen fra 1. Heistad bidro med innkjøp og utstyr. Signe Forsberg og Lars Ødesneltvedt fra
roverlaget Troll i 3. Skien deltok i gjennomføringa. Jorid Dannemark Opsahl fra 1 Gulseth var deltakende
leder.
Oppsummering
Etter tilslutning fra kretstinget høsten 2018 hadde vi tatt bort forkvelden og øvelse 1 til fordel for lengre
helgesamling. Kursstaben (Trond, Mari og Martine) hadde prøvd ut konseptet på Peff 1 i Molde våren 2018
med gode resultater, og det ble bare gjort små tilpasninger til Grenland.
Hjemmeøvelse 1 med rammer for patruljemøte er nå bytta ut med en øvelse der hver patrulje planlegger
alle elementene i et forkorta speidermøte og fordeler ansvaret for gjennomføring av delene mellom
medlemmene. Så bytter medlemmene patruljebord før gjennomføring av møtet. Dette er mye mer vellykka
enn en hjemmeøvelse som deltakerne har slitt med å forstå og gruppene med å få gjennomført.
Vi valgte vi å bruke Fjordglimt til helgesamlinga igjen. Enklere atkomst gjør at vi får mer ut av fredagen og at
det er mer fleksibelt for ledere. Etter rekordmange deltakere i 2018, ble imidlertid deltakertallet i 2019
uvanlig lavt, og vi gikk på en økonomisk smell.
Å ha deltakende ledere på helgesamlinga under Trinn 1 er verdifullt, og vi ønsker å markedsføre det bedre.
For det første gir det gruppene forståelse for hva som foregår på peffkurs og hvordan vi presenterer
speiderprogrammet og patruljesystemet. For det andre får deltakerne andre innspill og perspektiver enn
fra den faste peffkursstaben. For det tredje bidrar lederne aktivt til gjennomføring av kurset og avlasting av
kursledelsen.

Peff 2
Peff 2 2019 besto av forkveld og haikehelg i september.
Forkveld:
Øvelse:
Haikehelg:

Onsdag 18. september 18.00‐21.00, «Huset» i Holbergs gate 3, Skien.
Praktiske turforberedelser. Hjemme.
27.‐29. september, Speiderglimt.

5 speidere var påmeldt, alle deltok, alle fullførte, 4 jenter og 1 gutt. Fordelt på grupper og fødselsår:
Årskull:
Gruppe:
3. Skien
1. Gulseth
1. Skotfoss
Porsgrunn FSK
Totalt/årskull

2005

2006
1
2
1
1
3

2

Totalt/
gruppe
1
2
1
1
5

Kursstab
Trond Engen, 3. Skien (kursleder)
Hanne Lene Olsen, 1. Heistad
Roverne Signe Forsberg fra 3. Skien, Thea Rinde Oterkiil fra 1. Skotfoss og Håvard Nybø fra Porsgrunn FSK
deltok i gjennomføringa.
Oppsummering
Peff 2 2019 hadde virkelig lavt antall deltakere.
Kursformatet fungerer fortsatt bra. Kurset er grunnleggende praktisk og gir speiderne både en fin tur og
nye venner. Vi gjorde denne gangen ingen vesentlige endringer i opplegget. Få deltakere ga mer tid til hver
post på programmet og ingen kriser å løse med nytenking.
Så lenge vi har hatt forkveld, har denne blitt holdt torsdag 8 dager før kurshelga på Heistad speiderhus. På
grunn av Skiensspeidernes «Høstkveld ved Hjellevannet» ble den i 2018 flytta til onsdag og Herøya kirke.
Slik ble det også planlagt i 2019, men etter påmelding ble den flytta til 3. Skiens lokaler i Holbergs gate 3 i
Skien, siden de var store nok og lå mer sentralt enn Herøya for de fem deltakerne.

Peffkursstaben
Faste medlemmer
Trond Engen, 3. Skien (leder)
Hanne Lene Olsen, 1. Heistad
Geir Andreassen, 1. Heistad (teknisk støtte)
Kapasitet
2019 fortsatte med staben fra 2018 og 2017. Behovet for styrking begynner å bli påtrengende, særlig med
medlemmer som kan gi kontinuitet. Rovere er en uvurderlig ressurs i peffkurs, men de kommer og går,
naturlig nok. Lederdeltakelse er verdifullt for både kvalitet og kapasitet, og det burde etter hvert også gi
mulighet for rekruttering til den faste kursstaben.

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.

