Årsmelding 2017 for ledertrening i Sør-Trøndelag krets
Personer
Oppnevnte ledertrenere i ST-krets for perioden 2016-2017 (oppnenvning tom mai 2018):
• Svein Harald Gunnes
• Christian Sangereid
• Hilde Hongset Gauslaa
• Priska Helene Hiller
Oppnevnt ledertrener i NT-krets
• Arnt Øvreness
Instruktør førstehjelp
• Aslak Fosså Ekseth
Fast veileder:
• Bente Seljestokken

Kursaktivitet
Januar
Ingen av patruljen dro til nasjonal ledertrenersamling. En helg i patruljen ble prioritert for å bygge lag
og forberede trinn 3.
Mars
Arrangerte Trinn3 på Stykket med 12 påmeldte deltakere. 10 deltakere gjennomførte kurset. To
deltakere fra Molde.
Teknisk stab: 4 rovere fra Stjørdal (Yngve, Vegard, Ole Christian, Marius)
Ledertrenere: Svein (kursleder), Hilde, Christian, Priska
September
Arrangerte kurshelg med Peffkurs 1 og 2 og Trinn 1. I år delte vi ledertrenere opp etter kursene og
det hjalp at helga ble mer oversiktlig. Flere deltakere var fra NT-krets og noen fra Molde.
Trinn 1:

17 deltakere og 4 veilederdeltakere
Fire av deltakerne på Trinn 1 fungerte som veiledere for peff 2 kurset. Resten ble kjørt i vanlige Trinn
1 patruljer uten veileder oppgaver for andre kurs.
Ledertrenere: Hilde (kursleder), Arne Skarsem, Bente Seljestokken
Peff 1:
34 deltakere
Ledertrenere: Svein (kursleder), Priska
Veiledere: Linda, Agnar, Georg, Patrick Gule (ledertrener fra Molde), Anna Margrethe, Silje, Ingrid,
Randi
Peff 2:
13 deltakere
Ledertrenere: Christian (kursleder)
Veiledere: Gabriel Bruun, Caroline Skogaker, Kristin Moe, Eivind Smørgrav
Teknisk: Marius, Aslak, Charlotte, Lasse, Ingrid Sofia, Julia, Marit, med flere
Vinter
Er i gang med planlegging av Trinn2 til mars 2018. Lasse bidrar som veileder.

Organisering, mål og utfordringer
Ledertrenerne er organisert gjennom patruljen Hugin & Munin:
Svein – patruljefører, Priska overtok i høst fordi Svein bidrar i arbeidsgruppen for ny krets
Christian – medlem
Priska – medlem
Hilde – medlem
Arnt - medlem
Gerdine – medlem
Bente – medlem
Lasse – medlem
Det er flere som av og til bidrar og på forhåpentligvis blir faste medlemmer på sikt.
Patruljen jobber ganske fritt, men har føringslinjer fra kretsstyret. Patruljen har som oppgave å
arrangere kurs i Sør-Trøndelag for å sikre god opplæring av ledere i kretsen.
Patruljen kan på bestilling kjøre kurs i andre kretser.
Patruljen har hatt følgende hovedmål i 2017:
Etablering av ledertrenerpatulje i kretsen – Hugin & Munin
I løpet av 2016 har patruljen Hugin & Munin blitt opprettet. Patruljen fortsetter å bli kjent og utvider
med nye veiledere. Patruljen jobber fortsatt med produksjon av kursmateriell og forbedrer det
eksisterende.
Arrangere kurs med en størst mulig praktisk vinkling
Patruljen har ønsket å utfordre seg selv med å lage kurs med en størst mulig praktisk vinkling, og
redusere de teoretiske øktene til et minimum. Patruljen har derfor måttet legge til side forbundets
foreslåtte kursplan og kun fokusert på kursenes hovedmålsetting. Dette har vært svært utfordrende
og tidkrevende og er en målsetting som det kontinuerlig må jobbes videre med. Vi mener at dette er
veien å gå for å kunne gi kursdeltakerne et størst mulig utbytte. Dessuten brukes førerpatrulje eller
lederpatrulje aktiv i kursene.

Bruke og utvikle Stykket som kurssted
Alle kurs i ST-krets ble holdt på Stykket. Det ble kjøpt inn 6 parkbenker til utendørs bruk for bruk for
patruljesamlinger i kurssammenheng.
Utfordringer
Patruljen har dessverre hatt en del utfordringer som har påvirket deltakernes kursutbytte. Det er sen
avmelding av veiledere/stab og kursdeltakere. Det er også en del av kursdeltakere som ikke møter til
kursstart.
Uten gruppenes bidrag ved å stille som veiledere og stab klarer ikke patruljen å arrangere kurs.
Patruljen er svært fornøyd med roverne og lederne som har valgt å bidra. Dette har gjort at vi har
klart å oppnå våre mål om praktiske kurs og bruk av førerpatruljen. Patruljen bruker mye energi for
siste liten organisering av stab og endringer i kurspatruljeinndeling. Tid som vi ellers kunne ha brukt
for å forberede oss til innholdet av kursene.
Patruljen har savnet en klar innstilling av kretsstyrene om samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag
krets.

