
MADLASPEIDERNE 2020

VELKOMMEN TIL



Madla speidergruppe ble stiftet 14.desember 1975. Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste
mennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er
kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer.

MADLASPEIDERNE

2020 

DETTE ER

Venner, friluftsliv, mestring og glede.
Vi elsker det!



Bli med!
Vi trenger frivillige som ønsker
en meningsfull fritid som
leder eller tillitsvalgt i
Madlaspeiderne.

Ta kontakt på telefon 916 57 010 
eller post@madlaspeiderne.no

Organisasjonen
Speiderbevegelsen er verdens største barne- og
ungdomsorganisasjon. Det er et verdensforbund
for gutter og et verdensforbund for jenter. I tillegg
er det et nasjonalt forbund - Norges speiderforbund-
for både gutter og jenter. Norges speiderforbund er 
delt opp i kretser – vi er medlem av
Vesterlen krets. Madlaspeiderne har i flere år vært
Norges største speidergruppe.

Styret
Madlaspeiderne har et styre på 5 frivillige.
Styret har ansatt Jane Dorner til å være daglig leder.
Hun veileder og legger til rette for at frivillige voksne 
skal ha gode arbeidsforhold til å gjøre den frivillige 
innsats de har sagt ja til å delta på.

MADLASPEIDERNE
Styret (frivillige)

Daglig leder (ansatt)

MADLA SPEIDERGRUPPE: 
Bevere, Flokk,

Stifinnere, Vandrere,
Rovere

EIENDOMMER:
Frikvarteret, Oltesvik, Speider-
marka, Speiderbrygga, Brekko,

Speiderhuset



LIVET

FOR

SPEIDER

Engang speider -
alltid speider, 
er det noen som sier...

Neste side viser en oversikt over 
aldersnivåene i Madla speidergruppe.



• Stifinner troppene har mellom 20 og 25 gutter 
og jenter i 5. til 7. klasse.

• Ukentlige møter (uke 2 til 22 og uke 35 til 49) 
med normal møtetid fra kl. 18.00 – 19.30 (kan 
utvides til kl. 17.00 – 21.00 på noen møter). 

• Overnattingsturer. I februar/mars til Frikvarteret 
i Sirdal.  I april patruljetur.

• Fredag 5. juni - søndag 7. juni reiser alle Mad-
laspeidere på gruppeleir til leirstedet vårt 
i Oltesvik.

• Sommerleir ved Frikvarteret i Sirdal fra 24. til 
28. juni 2020.

• Lørdag 5. september markerer vi #nattinaturen 
ved å sove i Speidermarka

STIFINNER

• Vandrertroppen har mellom 20 og 25 gutter og 
jenter i 8. til 10. klasse.

• Ukentlige møter (uke 2 til 22 og uke 35 til 49) med 
normal møtetid fra kl.18.00 – 19.30(kan utvides til 
kl.17.00 – 20.30 på noen møter). 

• Overnattingsturer. I februar/mars skitur til en tu-
risthytte. Patruljehaik eller patruljetur i april/mai.

• Sommerleir ved Frikvarteret i Sirdal fra 24. 
til 28. juni 2020.

• Lørdag 5. september markerer vi #nattinaturen 
ved å sove i Speidermarka.

VANDRER

• Beverkoloniene har ca. 20 gutter og jenter i 1. 
og 2.klasse veiledet av 4-5 ledere.

• Ukentlige møter (uke 2 til 22 og uke 35 til 49)
med normal møtetid fra kl.17.30 – 19.00  
(kan utvides til kl.17.00 – 20.30 på noen møter).

• Overnattingsturene er med en overnatting. 
Fortrinnsvis i hytte.

• Fredag 5.juni - søndag 7. juni reiser alle 
Madlaspeidere på gruppeleir til leirstedet vårt 
i Oltesvik.

BEVERE

• Roverlaget er for 1. videregående til 25 år. 
Velger selv leder.

• Arrangerer og deltar på turer og arrangement 
sammen med rovere fra andre roverlag.

• Fredag 5.juni - søndag 7. juni reiser alle Mad-
laspeidere på gruppeleir til leirstedet vårt i 
Oltesvik.

• Lørdag 5. september markerer vi #nattinaturen 
ved å sove i Speidermarka

• Tilbud om å delta i Rovernes beredskapsgruppe. 
Mer om Rovernes beredskapsgruppe kan du lese 
på www.roverspeiderne.no

ROVERE

FLOKK

• Flokkene har mellom 20 og 25 gutter og jenter i 3. 
og 4. klasse veiledet av 4-5 ledere

• Ukentlige møter (uke 2 til 22 og uke 35 til 49)med 
normal møtetid fra kl.18.00 – 19.30 
(kan utvides til kl.17.00 – 20.30 på noen møter).

• Overnattingsturer fra fredag til søndag. En tur om 
våren og en om høsten.

• Fredag 5.juni - søndag 7. juni reiser alle Madlas-
peidere på gruppeleir til leirstedet vårt i Oltesvik.

• Lørdag 5. september markerer vi #nattinaturen 
ved å sove i Speidermarka.

Neste side viser en oversikt over 
aldersnivåene i Madla speidergruppe.



Seremonier er en del av det å være speider. På speideraktiviteter 
er det en fast åpning og avslutning. Alle som vil bli speidere (barn 
og voksne) deltar i en opptagelses seremoni og avlegger speider-
løfte: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og 
leve etter speiderloven. Opptagelsen skjer på et møte hvor dette er 
annonsert som en del av aktiviteten. På våre hjemmesider 
finner du en beskrivelse av de faste seremonier. 

Speiderskjorten er et fest- og representasjonsplagg.
Aktive speidere, rovere og ledere vil ha bruk for 
speiderskjorte og anskaffer dette selv hos Intersport Madla. 
På møter og turer bruker alle Madlaspeidere skjerf.  
Alle bør ha en liten ryggsekk som blir din Speidersekk. 
Speidersekken skal være med på alle møter. Husk å merke sekken 
med ditt navn. Fast innhold er drikkeflaske, sitteunderlag, hode-
lykt, refleksvest, speiderkniv, kopp og 2 tau til knuteknytting.

Det er flere som har spesielle behov som, diagnoser, allergier og 
andre ubestemmelige utfordringer. Vi forventer at foresatte til alle 
som har spesielle behov, informerer om dette til administrasjonen 
før oppstart. Så lenge det er en utfordring og ikke et problem går 
det bra!

Madlaspeiderne tar og bruker mange bilder i sin eksterne 
kommunikasjon og interne informasjon. Vi bruker kun bilder hvor 
de som er avbildet blir fremstilt positivt. Bildetekst inneholder kun 
fornavn til speideren (hvis annet ikke er avtalt). Foresatte som ikke 
ønsker at vi bruker bilde av deres sønn/datter må gi skriftlig 
beskjed om dette til post@madlaspeiderne.no 

SEREMONIER

UNIFORM

BILDEBRUK

BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV



ARRANGEMENTER

2020



• Foreldreinformasjon ved oppstart hvert 
halvår.

• Speiderjobben. Alle speidere gjør små-
jobber hjemme mot betaling. Midlene 
går til et ulandsprosjekt.

• 17. mai går vi i folketoget i Stavanger 
sentrum.

• Madlaspeidernes dag arrangeres for 
hele befolkningen i Stavanger søndag  
6. september.

• Utlodnings- og årsfest for hele fam-
ilien på den Internasjonale skolen                     
– begynnelsen av desember

Sommerleirtilbud 2020
• Speidere i stifinner og vandrertropp drar 

på fjell-leir i Sirdal 24.-28. juni.

Vårens speideraktiviteter har fokus på: 

VÅR = VENNSKAP
Høstens fokusområde er:

HØST = FILUFTSLIV
Vil du vite mer om speidernes fokusområder se
www.speiderbasen.no

ARRANGEMENT FOR ALLE SPEIDERNE ÅRETS HOVEDFOKUS



BIDRA

ALLE MÅ



Kontingent
Medlemskap i speider organisasjonen koster 
kr 855,- pr. kalenderår. De som starter etter 
sommeren betaler 50% kontingent. Brev og 
giro med informasjon om kontingent sendes 
ut av vår hovedorganisasjon Norges speider-
forbund i Oslo. 

Andre betalinger
Alle møter er gratis. 
Arrangement, turer og leirer blir fakturert 
med den summen som står i invitasjonen 
etter arrangementet. Påmelding etter 
påmeldingsfrist gir et administrasjons gebyr 
på kr 100,- ekstra. Frafall etter 
påmeldingsfrist gir kr 100,- i adm. gebyr. 

Foresatte må ringe ansvarlig leder før 
arrangementstart ved sykdom. 

Faktura blir sendt på e-post. Faktura 
inneholder KID som skal brukes. Du kan bli 
og vi anbefaler at Madlaspeiderne blir 
registrert med e-faktura. Da får du faktura 
direkte inn i nettbank. Det blir sendt ut 
faktura både på dugnadsinnsats (som ved 
innsats blir kreditert frem til forfall) og for 
pengene som følger med loddsalget.

Våre forventninger i 2020 er at hver speiderfamilie bidrar med 
16 timer dugnad i året og salg av 1 loddbok. 
Ordningen er slik at alle ved oppstart vår og høst får en 
”Dugnadsfaktura” på kr 1.200,- (8 timer x 150,- pr. time). Ved å 
delta på dugnad utover halvåret vil dette beløpet krediteres og 
ved forfall vil beløpet for dere som gjør 8 timers innsats være 
0,-. Dugnad som blir utført av speidere blir ikke registrert 
men det er flott at speiderne deltar sammen med voksne. 
Dere som velger å ikke delta på hele eller deler av dugnaden 
betaler beløpet/restbeløpet.

Her er et utvalg av dugnadene du kan delta på:

• Stifinnere/vandrerfamilier: Vask av speiderhuset
• dugnad 1-2 ganger i løpet av våren.
• Salg av kakelodd ved kakeutlodning. 
• Maling og vedlikehold av våre bygninger og 

uteområder.
• Kiosk på Madlaspeidernes dag i september. 
• Deltakelse i forskjellige arrangementskomitéer. Hvis du 

ønsker å gjøre dugnadsjobben i en komité så ta kontakt på 
post@madlaspeiderne.no

• Svømmetrener. Hvis du ønsker å gjøre dugnadsjobben 
som svømmetrener så ta kontakt på  
post@madlaspeiderne.no

Hver vår har Madlaspeiderne salg av lodd i loddbøker. 
Her kan speiderne selv bidra med å få inntekter til speider-
arbeidet. Pengene fra loddsalget brukes til utstyr som brukes 
på de vanlige speidermøtene. Loddboken sendes ut med egen 
faktura (kr 500,-).

Madlaspeiderne samarbeider med næringslivet. Gjennom 
avtaler bidrar vi med det vi kan, samtidig som næringslivet 
gir materielle og økonomiske midler tilbake. Intersport Madla 
er vår samarbeidspartner på speider- og friluftsutstyr. Våre 
øvrige samarbeidspartnere er synlige på nettsidene.

DUGNAD / FAMILIEINNSATSBETALINGER

LODDBOK

SAMARBEIDSPARTNERE



BASER

I speideren snakker vi ikke om eiendommer, 
men om å ha en base. 
For egentlig vil vi ut ut ut............



Madlaspeiderne i samarbeid med Madla sanitetsforening har finansiert og bygget både brygge og uværskur litt 
vest for Møllebukta ved Hafrsfjord. Alle aktiviteter som blir lagt til Speiderbrygga starter ved P-plass Mølle-
bukta. Det vil si at foreldre IKKE skal kjøre til selve brygga – men sette av speiderne ved Møllebukta. Hvis du
ønsker å bruke uværskuret for eksempel til et skolearrangement, tar du kontakt på post@madlaspeiderne.no  

På Krossberg ved Store Stokkavatnet har vi bygget uværskur på det som nå heter Speidermarka. Hvis du ønsker å 
bruke uværskuret, for eksempel til et skolearrangement, tar du kontakt på post@madlaspeiderne.no    

Madlaspeiderne disponerer et større leir område i Oltesvik i Gjesdal. 
Det er Stavanger kommune som eier området og vi har en avtale om å disponering mot at vi holder området og 
bygg vedlike. Hvert år før sommerferien samles hele speidergruppen til helgeleir i Oltesvik. Leirplassen leies 
forøvrig ut til speidere, skoleklasser og andre organisasjoner. 

Madlaspeiderne disponerer et område med patruljehytte og toalettbygg i Brekko Friområde i Gjesdal. 
Leirstedet leies ut til speidere og speiderfamilier. Se www.speiderutstyr.no/hytter 

Speiderhuset på Madla er hovedbasen for våre aktiviteter. Her har vi møterom, festsal, kjøkken, kontor til ansatte 
og ikke minst lager til alt utstyret som brukes i våre aktiviteter. Kretsen leier kontorplass på speiderhuset og 
Madla sanitetsforening har også base her. Madla speiderhus kan for kr  500,- lånes av medlemmer til bursdager, 
konfirmasjoner og lignende. Skoleklasser betaler også kr 500,- til klasse arrangement. Ikke medlemmer betaler 
kr 800,-. De som ønsker å låne, må ta huset slik det er akkurat da. Speiderhuset vaskes på dugnad av speider-
familier hver mandag ettermiddag. Forespørsel om lån sendes til post@madlaspeiderne.no 

Madlaspeiderne i samarbeid med Rovernes beredskapsgruppe og Madla sanitetsforening har bygget speiderhytta 
Frikvarteret på Ådneram i Sirda. Hytta er bygget for å være en base for friluftsliv og beredskap. Hytta er i 
vinterhalvårets helger og ferier base for fast beredskap i regi av Rovernes beredskapsgruppe. Hytta leies ut 
kommersielt til skoler og bedrifter i ukedagene. Det er 9 rom med hotellstandard (dusj og toalett på rommet) med 
totalt 38 sengeplasser. Frikvarteret er godt utstyrt med moderne kjøkken og kurslokaler. Peisestuen har alt som 
skal til for å dekkes opp til storsamling og fest. Se www.frikvarteret.no 

Madlaspeiderne har inngått samarbeid med Turistforeningen og Friluftsrådet og opprettet Frilager.no.
Vårt utstyr vil der være tilgjengelig for skoler, frivillige organisasjoner og speiderfamilier som ønsker å leie.   
Se www.frilager.no

SPEIDERBRYGGA

SPEIDERMARKA

OLTESVIK LEIRSTED

BREKKO LEIRSTED

MADLA SPEIDERHUS

FRIKVARTERET

UTSTYR



Speidermetoden er det mest unike med speiderbevegelsen og er en sentral del i treningsprogrammet i 
Norges speiderforbund. Mye av speidernes trening ligger i selve metodene som brukes, altså i hvordan vi 
gjør tingene. Baden-Powell nevnte en gang at det ikke egentlig var så viktig hva speideren gjorde, så lenge 
de benyttet seg av speidermetoden. Speidermetoden, slik vi forstår den i Norges speiderforbund, ble vedtatt 
av Speiderstyret i 2003.

Speidermetoden består av 8 elementer:
• Forpliktelse gjennom lov og løfte 
• Læring gjennom erfaring 
• Bruk av patruljesystemet 
• Friluftsliv 
• Samfunnsengasjement 
• Symbolikk, rammer og lek 
• Progresjon i aktiviteter og ferdigheter 
• Medbestemmelse og ansvar

Hvert av disse elementene kunne godt stått alene, men for å forstå Speidermetoden, er det viktig å se 
hvordan elementene arbeider sammen. Det er også viktig å verdsette forbindelsen og prosessen som 
foregår mellom de enkelte elementer. Nettopp fordi alle elementene er koordinert og avstemt mot 
hverandre er dette Speidermetoden. Elementene er som instrumentene i et orkester, dersom noen 
instrumenter blir borte, vil ikke orkesteret høres like harmonisk ut lenger. Speidermetodens elementer er 
ofte blitt benyttet hver for seg og det kan hindre oss i å forstå hvordan helheten fungerer. 

“Ved å kun bruke enkeltelementer fra Speidermetoden kan dette gi gode aktiviteter men det kan ikke kalles 
speiding”

Når vi forstår sammenhengen mellom de forskjellige elementene, vil vi også gradvis bli kjent med og forstå 
viktigheten av at disse henger sammen. Resultatet blir at metoden “sitter i ryggraden” og dette blir den 
naturlige måten å drive speiderarbeidet på.

SPEIDERMETODEN



Fordi det er 
helheten som teller!
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Madlaspeiderne
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

post@madlaspeiderne.no

Telefon 916 57 010
Beredskapstelefon 09123

Organisasjonsnummer 968 99 6053 MVA
SR-Bank kontonummer 3206.30.17972

Daglig leder:
Jane Dorner
Telefon 916 57 010


