Peffkursstaben Årsmelding 2021
Aktiviteten i 2021 ble prega av Covid-19. Peff 1 ble utsatt til høsten og gjennomført med små endringer i
opplegget. Peff 2 2021 er utsatt til våren 2022.

Peff 1
Peff 1 2021 besto av to samlinger og en mellomliggende øvelse i september-november. Regler mot
arrangementer på tvers av gruppene gjorde det umulig å holde kurset på våren. På høsten kunne vi kjøre
nesten som normalt, og det var også mulig for gruppene å holde møter med hjemmeøvelse.
Samling 1:
Øvelse:
Samling 2:

24.-26. september. Overnattingstur, Haukenesodden i Skien.
Fullt patruljemøte. Hjemme i egen patrulje.
Torsdag 18. november 18.00-21.00, Heistad speiderhus.

21 speidere var påmeldt, 12 jenter og 9 gutter, alle fra Grenland krets. 20 deltok. 14 fullførte. Dette er et
uvanlig stort frafall, som nok skyldes koronaåret. Eget tilbud for de siste vil bli gitt våren 2022. Fordelt på
grupper og fødselsår:
Årskull:
Gruppe:
1. Gulseth
1. Solum
1. Stathelle
1. Herøya
1. Heistad
1. Sannidal
Totalt/årskull
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14

Kursstab
Trond Engen (kursleder)
Hanne Lene Olsen
Jørn Otto Haffenbrädl
Thea Rinde Oterkiil
Tobias Tollefsen fra 1. Heistad og Simen Evensen, Mathilde Nedberg og Guri Forsberg fra 3. Skien deltok
som rovere under gjennomføringa. Odd-Gunnar Pettersen og Ole Andreas Øverland fra 1. Stathelle og Anja
Gustavsen fra 1. Sannidal var med som deltakende ledere.
Oppsummering
Vi måtte denne gangen gjennomføre med ny ramme. Valget falt på kano. Patruljeaktiviteter i snøen ble
bytta ut med padling og bygging av huk med kanoer og årer som skjelett. Dette fungerte bra, men vi
undervurderte tidsbruken.
Organisasjonsmessig videreførte vi opplegget fra 2019 og 2020 med helgesamling, mellomliggende øvelse
og kveldssamling, og med aktiv bruk av deltakende ledere.
Å ha deltakende ledere på helgesamlinga under Trinn 1 er verdifullt, men tilbudet er for lite brukt. 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 er lett å tilpasse smittevernregimet og kunne derfor godt vært holdt høsten 2021. Det ble likevel
utsatt til våren 2022 som følge av utsettelsen av Peff 1.

Peffkursstaben
Faste medlemmer
Trond Engen, 3. Skien (leder)
Hanne Lene Olsen, 1. Heistad
Jørn Otto Haffenbrädl, 1. Gulseth
Thea Rinde Oterkiil, 1. Skotfoss (rovergeneral)
Kapasitet
De fire faste medlemmene ble alle med videre fra 2020 og fortsetter i 2022. Blant roverne er det naturlig
nok litt utskifting fra år til år, men de fleste er med i flere år.
Kompetanse
Her må vi melde som i fjor: 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.

