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Tilstede:  Eirik Rugsveen, Gunnar Jervell, Trond Voldmo, Dag Ivar Mortensen,  

Anders Østerberg Johnsen, Roy Arild Rugsveen 

 

Saksliste 
 

a) godkjenning av innkalling - godkjent 

b) valg av ordstyrer - Roy Arild valgt 

c) valg av referent - Roy Arild valgt 

d) valg av to personer til å underskrive protokoll - Eirik og Dag Ivar valgt 

e) årsmelding 

f) regnskap 

g) arbeidsplan 

h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 

i) valg av: 

 gruppeleder for 2 år 

 gruppeassistent for 2 år 

 gruppens representanter til kretstinget 

 regnskapsfører og revisor (for ett år hver) 

 representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue) 

 representant til husstyret for speiderhuset 

 

 

Utdrag fra Jubileumsberetning Mjølner speidergruppe 1917-1992: 
 
Slik begynte det 

Den 5. november 1917 ble guttelaget ”L.S.V.”, som stod for LUFT, SOL og Vann, stiftet på et møte i Glomvang, 

den gang idrettens hus i Elverum, i dag Namibiahuset. Tilstede var lærer Leiv Isaksen og 7 gutter: Asbjørn 

Kjernet, Erling Tøndevold, Frede Gløersen, Oddvar Skyrud, Leif Dietrich-Olsen, Ole Rasch og Kåre Risberg. 

I lagets lov §1 stod det: ”Foreningens formål er ved utflukter, speiderøvelser og møter å utdanne medlemmene 

til patruljeførere for et speiderkorps, som aktes dannet ved Elverum Kommunale Høiere Almenskole.” … 

Den 1. mars 1918 stiftes så ”Elverum Middelskoles Guttekorps”, og fra høsten av fikk gutter fra 4. til 7. klasse i 

folkeskolen adgang til å bli medlemmer. Men da burde også navnet endres. For som Isaksen sa: ”Dette skal 

ikke være en klubb for de få, men et lag for de mange.” Alle guttene kom med forslag, og etter avstemming vant 

Asbjørn Kjernets navn ”Mjølner” med stor margin. … 

I pinsen 1919 fikk Guttelaget Mjølner eiendommene Nordhue og Nordhueteigen som testament-gave fra 

Væringsaasens arvinger, døtrene Ingeborg Svenkerud og Inger Johnsen. Guttelaget hadde fått et sted å være, 

og det er vel ingen tvil om at gaven var et resultat av Isaksens utrettelige virksomhet for stedets ungdom. I 

”potetferien” høsten 1919 kunne guttene for første gang dra opp til Nordhue for å ta eiendommene i bruk. … 

Guttelaget ”L.S.V.” og senere ”Mjølner” hadde i Leiv Isaksens tid ingen tilknytning til Norges 

Speiderguttforbund. Han mente at en 14-åring ikke var moden nok til å avgi speiderløftet. 

Da Isaksen flyttet fra Elverum i 1925 overtok Søren Henni ansvaret for guttene. Han var prest og ansatt ved 

Soldathjemmet på Terningmoen. Henni likte ideen bak speiderbevegelsen og dens internasjonale omfang. Han 

fikk guttelaget Mjølner inn i forbundet, og virksomheten i troppen lagt om med mer vekt på speiderarbeidet. 

Soldathjemmet ble guttenes nye møtested, og Mjølner-navnet fikk fortsette på grunn av eiendomsforholdene på 

Nordhue. 

Den 2. oktober 1926 ble Mjølner I Elverum stiftet, og registrert som speidertropp. … 

I 1972 skjedde en del forandringer. Den gamle og vel kjente speideruniformen ble fornyet, og omtrent samtidig 

fikk jentene adgang til å være med guttene. I 1977 gikk Norsk Speiderguttforbund og Norsk Speiderpikeforbund 

sammen. Regelverket ble forandret og har siden vært under kontinuerlig forbedring. … 

I 1974 fikk speiderne eget hus i Nord-Leiret som nærmeste nabo til Fylkesidrettsplassen. Primus motor for 

tiltaket var Rolf Christensen. Huset ble døpt ”Speiderhuset”, og det ble overlevert gjeldfritt. Senere er det 

påbygget garasje og lagerrom. All møtevirksomhet kunne nå drives i eget hus. Litt av en drøm var gått i 

oppfyllelse. … 
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Årsmelding 2010  
 

Småspeidere: 

Vi hadde med oss 10 småspeidere da 2010 startet. Dette har vært en flott og trofast gjeng (i tillegg har 

Emil og Hanne deltatt som speidere når de har ønsket).  

 

Vi hadde en vinter aktivitetsdag for speidere og foreldre i mars. Der var det mat på bål og pilking som 

sto i fokus. Vi arrangerte ingen egen vintertur denne våren, men deltok på gruppeturen til Nordhue i 

april.  

Også i år var småspeiderne delaktige i speideraksjonen.  

 

Småspeiderne deltok med to lag og 6 speidere under kretsens dag på Helgøya i mai, der de gjorde en 

flott innsats og kunne ta med seg ”Kaa’s skinn” hjem.  

 

Vi var også representert med 10 småspeidere på småspeiderleiren på Hammern i juni. Helga ble veldig 

våt, og alle fikk testet regntøyet sitt. Småspeiderne fikk fiskemerket på denne turen som var full av 

aktiviteter på og rundt vann. 

 

I høst har nok jungeltelegrafen gjort en god jobb, det dukket opp mange nye småspeidere og de har 

blitt trofaste medlemmer. Noe som har ført til at vi har et mannskap på 15 speidere og 3 ledere, og en 

utrolig flott foreldregruppe.  

 

Fredag kveld 29. oktober 2010 møtte 14 småspeidere og to ledere opp utenfor Speiderhuset for 

overnattingstur på speiderhuset. Spenningen var stor blant de små, som hadde mange forslag til hvor 

kvelden skulle brukes. Vi endte opp på Vestad utenfor en kjent bygning for noen. Ragnar Furuli hadde 

lovet oss en time med taekwondo, moro for stor og liten. 

Etter en rolig natt kom flere foreldre for å hjelpe oss med å lage stoler. I løpet av formiddagen fikk vi 

laget 14 stoler og vi har nå hver vår stol til bruk rundt leirbålet. Tusen takk for all hjelp både til 

snekring og saging (spesielt takk til Trond som ordnet alt vi trengte av materiell gratis). 

 

11 småspeidere ble tatt opp på et av de siste møtene før jul (med stolte foresatte til stede), der vi 

serverte egenprodusert bakst og kaffe.  

Alle småspeiderne var med på lysmesse og mange var også på grøtfesten etterpå.  

 

Med så mange nye, har aktivitetene vært knyttet til ”Vær beredt merket” 

 

Torill Rugsveen 

- godkjent 

Troppen: 

Året startet med 11 speidere i troppen og avsluttet med 15 speidere i troppen. Troppsleder har vært 

Roy Arild Rugsveen og med Trond Voldmo og Dag Ivar Mortensen som troppsassistenter. 

 

Fredag 22. januar 2010 reiste 7 speidere og 3 ledere av gårde til speidehytta Borgen på Nordhue. 

Fredagen ble brukt til å fyre opp, lage ved og spille litt. Lørdag var det tid for frokost, skitur og laging 

av mini skileik anlegg. Til lunsj hadde vi gratinerte pølser, dette falt veldig i smak. Middagen ble som 

ganske vanlig taco. Masse spill og moro utover kvelden. 

Søndag ble det en tur ut for å stå noen runder ned lia på ski før vi pakket sammen, vasket og reiste 

hjem. 

 

Helga 19.-21. mars dro 4 vandrere (speidere i u-skole alder) og 3 ledere på tur til Lillehammer 

speidersenter. Helga ble brukt til brettspill, førstehjelpsopplæring og tur på pizzarestaurant. På 

lørdagskvelden ble det en tur til Lekeland på Hafjell, men her var det Lazerland og ikke lekeland :) 
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Patruljen Bjørn kvalifiserte seg på kretsens dag til å være med på NM i speiding, NM foregikk i 

Tysvær 11.-13. juni 2010. Turen startet på speiderhuset fredag morgen klokken 0800 med 2 ledere og 

5 speidere. Omtrent klokken 1900 var vi fremme ved Førre skole etter at vi hadde kjørt over 

Hardangervidda. Det ble konkurrert i mange disipliner, rundløype med 4 forskjellige poster 

(førstehjelp, naturkjennskap, pionering og knuter/livline), praktisk oppgave hvor de skulle lage en 

dampfløyte, patruljedrift med matlaging og inspeksjon av leirområdet, praktisk oppgave med å lage 

fiskestang med snelle, orientering og teoretisk oppgave. Vi kjørte hjem igjen over Haukelifjell og kom 

til Elverum ved midnatt natt til mandag. Patruljen fra Mjølner besto av Lars, Karin, Jørgen, Eirik og 

Stian. Når NM var ferdig så endte patruljen opp på en meget bra 16. plass av 119 patruljer. 

 

Årets sommerleir for Mjølner var i Danmark, en spovalgre (speiding over alle grenser) leir med 

deltakere fra Norge og Danmark, dessverre ingen speidere fra Sverige denne gangen. Leiren startet 

med avreise fra speiderhuset mandag 19. juli 2010 og bil til Oslo, båt fra Oslo til København og bil 

videre frem til Frederiksværk. Det ble mange flotte dager i Danmark med godt vær, flotte aktiviteter og 

mange nye venner for de fem speiderne, to ledere og ett lederbarn fra Mjølner speidergruppe. Retur fra 

Danmark med båt fra København torsdag 29. juli 2010 etter en flott leir :) 

 

Helga 17.-19. september 2010 reiste 5 speidere, to ledere og ett lederbarn til Einarsvola utenfor Røros 

på gjensynstreff for de norske spovalgregruppene. Vi reiste fra speiderhuset fredag klokken 1700 og 

ankom leirplassen litt før 2100, tid for å sette opp telt i mørket, tåke og litt regn. Alle kom seg flott i 

posene.De øvrige gruppene på dette treffet var fra 10. Trondheim, Røros og Grue. Ca 60 deltagere i 

alt.Lørdagen startet med å gå ned til sentrum av Røros og gjennomføre en rebusløype i Røros, etter 

denne rebusløypa reiste vi til Olavsgruva og fikk en flott omvisning der inne. Opp igjen til Einarsvola 

og klare for forskjellige aktiviteter som wirebane, diverse knuter og fri-aktiviteter. Middag på lørdag 

ble taco, noe som alle satte stor pris på. Etter middag var det klart for leirbål, vi valgte å ha dette inne i 

fjellkirka da det regnet, var tåke og litt vind ute. Ble et flott leirbål med innslag fra de fleste gruppene 

samt litt tid mimring med å titte på bilder fra sommerens leir. Søndagen ble det litt bedre vær med mest 

opphold og litt solgløtt. Etter frokost pakket vi sammen telt og utstyr, før det var tid for litt forskjellige 

aktiviteter igjen. Og treffet ble avsluttet med en liten samling rett før tolv og vi alle satte nesa hjem 

igjen. En stor takk til Røros speiderne som fikk til dette treffet :) 

 

JOTA og JOTI ble gjennomført på Nordhue 15.-17. oktober 2010. 

Vi ble ganske mange i år for vi hadde besøk av Tynset KFUK/KFUM, og alle fikk prøvd seg med 

JOTA, JOTI, semafor, radiopeiling, matlaging, oppvask osv. 

En topp helg for alle våre deltakere som fordelte seg slik: 

Fra Mjølner speidergruppe deltok 5 speidere, 2 rovere, 1 leder og 1 radioamatør (Jens som vanlig) 

Fra Tynset KFUK/KFUM deltok 11 speidere og 2 ledere (1 var radioamatør) 

 

Helga 26.-28. november 2010 var det klart for troppstur til Julussdalen og hytta til NEJFF. 

8 speidere, 2 ledere og 1 forelder møtte spente opp på speiderhuset før vi reiste østover. 

Fredagskvelden ble brukt til flagg-leken ute og oppvarming av hytta. 

Lørdagen startet med en tur ut på isen på Julussa for å lære litt om sikkerhet på islagt vann, samt å se 

litt etter forskjellige dyrespor osv. 

Ettermiddagen ble brukt til å trene på å tenne bål, samt å lage taco grateng til middag, noe som smakte 

veldig godt. 

Kvelden ble fullført med leirbål utendørs og servering av kakao. 

Så kom natten og 3 speidere, 1 forelder, 1 gjest og 1 leder la seg til utendørs under åpen himmel i -15 

C. Natta gikk bra for de fleste, men noen ønsket seg litt varmere overnatting.. 

Søndagen ble brukt til litt mer ekspedisjon langs og på Julussa samt rydding og vask av hytta før nesa 

ble satt hjemover. 

 

Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 

http://nmispeiding.no/
http://www.spovalgre.org/
http://www.mjolner.org/?p=481
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Roverlaget: 

Høsten 2010 har roverlaget Alces-alces bestått av 2 rovere. Vi har hatt møter hver mandag fra klokken 

1800-1930, på møtene har vi hjulpet til med gjøremål på speiderhuset og ellers begynt på 

introprogrammet for rovere.  Vi arrangerte også jota på Nordhue, med radio og nettprat, 

radiopeileorientering og semafor, med på turen var også speidere fra Tynset KM. 

 

Lars Rugsveen 

- godkjent 

Gruppa: 

Gruppeting ble gjennomført 27. januar (årsting).  

 

7 småspeidere og 2 vandrere med familie møtte opp på Søbakken til pilking, aking og bålkos i et 

strålende vintervær søndag 7. mars 2010. Etter å ha boret hull i isen og agnet opp med maggot var det 

napp på flere stenger. Noen valgte å spise fangsten på stedet, mens noe av fisken fikk leve videre i 

Sagtjernet. De fleste valgte nok likevel pølser og varm drikke. 

 

Mjølner deltok på årets speideraksjon ved å ha innsamling på møtet 19. april 2010. 17 speidere (med 

både store og små) og 5 ledere deltok på dette. Resultatet ble i år på kr. 4.456,-. Stor takk til alle som 

deltok. 

 

Fredag 23. april 2010 møttes 3 speider og 2 ledere på speiderhuset for å reise til speiderhytta på 

Nordhue for årets gruppetur. Vi kom greit frem til Borgen, bra med snø og den var så hard at man greit 

gikk på den på bare beina. Fredagen gikk med til å kappe og kløve ved, samt å bruke den opp inne i 

ovnene. 

Flaggheis og frokost på lørdag morgen og en liten økt før småspeiderne kom ca klokken 1045 med 7 

småspeidere, 1 lederbarn og 1 leder. Av dette ble det lagd to patruljer, Elg med 6 personer og Sleipner 

med 5 personer. Patruljene lagde seg noen mål for livline kasting og trente på dette frem til lunsj. Etter 

lunsj fikk de i oppgave å lage sprettert som skulle benyttes til å skyte på ballonger. Etter dette ble det 

tid for å lage middag, tradisjon tro så ble dette taco. I løpet av ettermiddagen kom det 1 forelder, 1 

søsken, 1 lederbarn og en leder til. Etter middag var det tid for leirbål med speidersjefenes budskap på 

St. Georgsdag og fornyelse av speiderløftet. 

Søndagen startet med flaggheis og frokost. Etter dette tovet vi skjerfknuter for deretter å rydde hytta og 

lage hamburgere som skulle grilles ute på bål til lunsj. Retur til Leiret ca klokken 1500 etter en flott 

helg på speiderhytta. 

 

Kretsens dag ble arrangert 8.-9. mai 2010 på Skurven av Ringsaker speidergruppe. Dette er en 

konkurranse for speiderpatruljer i Hedmark krets, samt at det også er småspeiderkonkurranse på 

søndagen. For speiderne består konkurransen av orientering, rundløype, teorioppgave, praktisk 

oppgave, hemmelig oppgave, stil og sveis og orden på leirområdet. Mjølner deltok med patrulje Bjørn 

og en leder fra lørdag. På søndag kom det 8 småspeidere og 2 ledere, samt en supportergjeng med 

foreldre og besteforeldre. Den ene småspeiderpatruljen fra Mjølner vant konkurransen om Kaas skinn, 

mens speiderpatrulje Bjørn fikk en 3. plass, noe som kvalifiserer til NM i speiding. Godt gjennomført 

av alle som deltok! 

 

17. mai 2010 ble gjennomført på tradisjonelt vis med flaggheis på speiderhuset klokken 0800 med 15 

speidere. Marsj sammen med Elverum barne- og ungdomskorps til markering ved "Kongens nei" på 

folkehøgskolen klokken 0830, etterfulgt av felles frokost på folkehøgskolen. Deretter buss til Leiret for 

flaggborg i skoletoget klokken 1000 tett etterfulgt med arrangementet i parken, her var 13 speidere 

med. Klokken 1600 var det tid for flaggborg på festningen med 12 speidere. En flott dag, og veldig bra 

at så mange kunne være med i flaggborgen. 

 

Torsdag 3. juni 2010 ble det gjennomført ledermøte med tema terminliste for høsten, sommerleir og 

ledersituasjon for kommende halvår. 

 

http://www.nmispeiding.no/
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Helga 5.-6. juni 2010 var det tid for årets dugnad på Nordhue. Vi fikk malt opp igjen vinduer og 

lemmer i 1. etasje, beiset mye av huset og uthuset (75 liter beis), ryddet inn ved for ca 2 vintre pluss en 

del andre ting. Fikk også tid til en felles grilling på lørdagskvelden, veldig kos. På lørdag var vi 10 

personer i full fart og på søndag var vi 12 personer. En stor takk til alle som bidrar til at vi kan holde 

hytta i orden. 

 

På møtet mandag 27. september var det primitiv mat på planen for småspeiderne og troppsmøte for 

troppen, men i tillegg hadde vi kasseklatring som en ekstra aktivitet. 

Mange kom ganske høyt (25 kasser) mens noen rakk vi ikke helt å ta bilde av… Men alle fikk prøvd 

seg og tøyd litt på egne grenser. 

 

Tradisjon tro så ble lysmessa i Elverum kirke gjennomført 2. søndag i advent i år også, dette ble da 

søndag 5. desember 2010 klokken 1800. 

24 speiderne møtte i kirka klokken 1700 for å ta den siste finpussen sammen med Ole Kristian 

Bonden, slik at alt skulle være klart til lysmessa startet klokken 1800. 

Etter lysmessa var det grøtfest med loddsalg og mange flotte gevinster på speiderhuset, i tillegg ble det 

vist bilder fra speideråret 2010. 

 

Onsdag 15. desember 2010 ble det gjennomført ledermøte med tema terminliste for våren, regnskap og 

årsting. 

 

Pr. 31. desember 2010 var det 41 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 

(31. desember 2009 var det 31 medlemmer). 

 

For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2010 og til bilder på vår hjemmeside 

www.mjolner.org.  

 

Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 
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Regnskap 2010 – Mjølner speidergruppe 
 

 
Inntekter   Utgifter  

Drift 0,00 355,00 

Arrangement 33 150,00 47 676,25 

Materiell og utstyr 0,00 22 179,56 

Salgsmateriell 5 265,00 3 281,00 

Dugnad og stønad 15 522,67 0,00 

Kontigent 11 595,00 3 900,00 

Kurs og lederutvikling 0,00 3 000,00 

Diverse 118,00 848,00 

 

65 650,67 81 239,81 

Underskudd 15 589,14   

 

81 239,81 81 239,81 

   Eiendeler:     

      

Inngående beholdning 

 

  118 560,72  

   Resultat 

 

   -15 589,14  

   Utgående beholdning     102 971,58  

   Egenkapital     

   Bundet kapital, avsatt i fond: 

  - Driftsfond 

 

    20 000,00  

 - Utstyrsfond 

 

                 -    

 - Lederopplæring 

 

      5 000,00  

 - Foreldreforening 

 

      2 500,00  

Ubunden kapital 

 

    75 471,58  

Sum egenkapital     102 971,58  

 

 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

 

 

 

 

Gunnar Jervell 

Revisor sign. 
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Arbeidsplan / styringsdokument 2011 
 

Hele gruppa skal arbeide for et aktivt og meningsfylt friluftsliv hvor den enkelte speider skal lære etter 

mottoet ”learning by doing” og etter speidermetoden. Ved hjelp av dette skal speiderne bli 

ansvarsbevisste og selvstendige mennesker, lære seg demokratiske prinsipper og gis medbestemmelse 

og ansvar. I tillegg kommer disse punktene: 

 Terminlister for alle enheter skal være klare innen halvåret starter. 

 Sommerleir for 2011 er deltakelse på Hedmark krets sin kretsleir på Lutnes. 

 Være synlige i nærmiljøet, blant annet ved aktivt å benytte lokalavisene. 

 Arbeide for at man får en sammensveiset og velfungerende førerpatrulje/vandrere i troppen. Dette 

kan oppnås ved å tilby disse turer, og opplæring i det å være patruljefører og assistent. 

 Motivere og legge til rette for at roverlaget blir et aktivt lag. 

 Arbeide videre med å få til en foreldreforening som kan avlaste de øvrige ledere i gruppa, dette 

blant annet vedrørende inntektsbringende tiltak og andre aktiviteter for hele gruppa (eksempelvis 

frokost 17. mai og grøtfest etter lysmessa). 

 Delta i både husstyret for speiderhuset og guttelaget Mjølner (speiderhytta Borgen på Nordhue).  

 

For øvrig vises det til forbundets, kretsens, gruppens og enhetenes terminlister for 2011. 

- godkjent 

 

Budsjett 2011 
 

 
Inntekter Utgifter 

Drift   1 500 

Arrangement 25 500 36 000 

Materiell og utstyr   5 000 

Salgsmateriell 3 500 1 000 

Dugnad og stønad 15 000 500 

Kontigent 8 500 4 000 

Kurs og 

lederutvikling   4 000 

Diverse   500 

 

52 500 52 500 

- godkjent 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2012 
 

For 2011 er denne satt til kr. 170,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 

forbundskontingent på kr. 400,-. Samlet kontingent for 2011 blir da kr. 690,-. 

Mjølner har en halvårskontingent for 2011 (de som starter etter sommeren) på kr. 170,- i tillegg til 

kretskontingent på kr. 0,- og halv forbundskontingent. 

 

Av familierabatt har vi denne ordningen: Fra og med tredje innmeldte medlem (gruppen må selv søke 

om moderasjon til NSF) får den som har rabatten 0% på rabatt gruppekontingenten 50 % rabatt på 

kretskontingenten og 90 % rabatt på forbundskontingenten.  

Alternativt kan familierabatt være 90% eller 50% rabatt på gruppekontingenten. 

 

Forslag til vedtak: 

 Gruppekontingent foreslås økt til kr. 180,- for 2012. 

 Halvårs gruppekontingent foreslås økt til kr. 180,- for 2012. 

 Familierabatt videreføres. 

- godkjent 

 

Valg 
 

 Gruppeleder for 2 år: 

Roy Arild Rugsveen ble valgt for 2 år fra 28. januar 2009 og stiller til gjenvalg. - valgt 

 Gruppeassistent for 2 år: 

o Torill Rugsveen ble valgt for 2 år fra 4. februar 2009 og stiller til gjenvalg. - valgt 

 Gruppens representanter til kretstinget med vararepresentanter: 

o 41 medlemmer gir rett på 5 representanter i tillegg til gruppeleder. 

o Forslag til vedtak: tilbudet om å delta på kretstinget gis til de som er aktuelle i henhold til 

lover og retningslinjer, og hvis det er flere enn 5 interesserte representanter så rangeres de 

etter alder. - godkjent 

 Regnskapsfører for 1 år: 

o Anders Østerberg Johnsen stiller til gjenvalg. - valgt 

 Revisor for 1 år: 

o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg. - valgt 

 Representant til Guttelaget Mjølner: 

o Anders Østerberg Johnsen stiller til valg. - valgt 

 Representant til husstyret for speiderhuset: 

o Stian Ringstad stiller til valg. - valgt 

 

 

 

 

 

 

Roy Arild Rugsveen 

Referent sign. 

 

 

 

 

 

Eirik Rugsveen      Dag Ivar Mortensen  

Protokoll sign.      Protokoll sign. 


