
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi  og handlingsplan 
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Motivere roverar og leiarar til 
å delta på leiarkurs. 
 
Tilby leiarsamtale til alle 
roverar og vaksne. 
 
Gje oppgåver til unge roverar 
og leiarar på møter og turar 
som dei kan meistre. 
 
Tilby grunnkurs i speiding for 
nye vaksne. 
 

Motivere roverar og 
leiarar til å delta på 
leiarkurs.  

Rettleie/gjennomføre 
leiarsamtalar for dei som 
det ikkje er naturleg for å 
gjera i gruppa. 

Ha kontakt med alle 
gruppene i kretsen årleg 

Aktivt bruke unge roverar 
og leiarar i stab på kurs 
og leirar 

Leiarsamlingar 

• Auke talet aktive leiarar 
 

• Arrangere aktuelle 
leiarkurs 

 
• Leiarsamtale 

 
• Regelmessig kontakt 

med gruppene 
 

• Arbeide med 
leiarfellesskap og 
leiarkompetanse  i 
kretsen 

• Auke talet grupper som 
har 50 eller fleire 
medlemmar 
 

• Halde på eksisterande 
medlemstal. 
 

• Rekruttering av 
speidarar fram mot 
kretsleir 

 

Gi oppdagarar, stifinnerar, 
vandrerar, roverar og leiarar 
gode utfordringar og oppgåver 
i den alderen dei tilhøyra.  
Spesielt viktig er dette i 
overgangane mellom dei 
forskjellige alderstrinna. 

Rekruttering og motivering 
fram mot kretsleir 2020 

Gode kretsarrangement 

Oppgåver til mange på 
arrangement og kurs 

Utvikle leiarfelleskapen i 
kretsen 
 

Mål 
 

Krets 
 

Grupper 
 Auke med to grupper over 

50 medlemmar  

 

2019 
 

2020 
 

2 årlege leiarsamlingar 
 

Tilby lokale grupper 
leiarprosjekt 
 

Tilby grunnkurs i speiding 
for nye vaksne 
 

Vedlikehalde liste over 
kretsen sitt fellesutstyr 
 

Vedlikehalde oversikt 
over personar som kan 
hjelpe til i andre grupper 
 

Tilby økonomisk støtte til 
leiarkurs 
 

Undersøke interesse for 
inspirasjonsleiartur til 
Kandersteg i 2021 

2 årlege leiarsamlingar. 
 

Tilby lokale grupper 
leiarprosjekt 
 

Tilby grunnkurs i speiding 
for nye vaksne 
 

Vedlikehalde liste over 
kretsen sitt fellesutstyr 
 

Vedlikehalde oversikt 
over personar som kan 
hjelpe til i andre grupper 
 

Tilby økonomisk støtte til 
leiarkurs 
 

Planlegge 
inspirasjonsleiartur til 
Kandersteg i 2021 

Auke med to grupper 
over 50 medlemmar  

Oppfordra gruppe til 
vervekampanjar fram 
mot kretsleir 2020 
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Motivere gutar og jenter til å 
reise på kurs og andre 
speidarsamlingar. 

Invitere nabogrupper til 
fellesarrangement. 

Fleire overnattingar ute. 

Rekruttering og motivasjon 
fram mot kretsleir 2020 

Bestille leirplass.  Finne 
grupper som er med i 
hovedkomiteen.  
Informasjon. 

Finne og bestille kurssted.  
Finne kursstab.  Hjelpe 
kursstaben  med 
gjennomføringa av kursa. 

Støtte patruljer i NM i 
speiding etter søknad 

• Arrangere gode 
arrangement for alle 
aldersgrupper 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Vera  synlege i media for 
speidar, leiarar og 
foreldre.  

• Informasjon gjennom 
heimeside, Facebook og 
Instagram 

• God informasjonsflyt  
mellom krets og 
gruppeleddet. 

Bevist å bruke media ved 
kretsarrangement.  Sende 
pressemeldinger.  Invitere 
journalister. 

Kretsen organiserer 
opplæring for god PR på 
nett 

Ha minst eitt oppslag i 
lokalavisa frå eit 
speidararrangement. 

Ha ei god heimeside/Facebook 
side for gruppa. 

Arrangement ope for alle 

Blikshavnleir 

PF- kurs MØTE 

PF-kurs TUR 

Roverhelg våren, open for 
alle frå 10.klasse.  

Roverhelg til hausten. 

Ballegraut for roverane i 
desember 

Planlegging av kretsleir 
2020 

Formidle invitasjon til 
kvalifisering til NM i 
speiding. 

Blikshavnleir 

PF- kurs MØTE 

PF-kurs TUR 

Roverhelg våren, open 
for alle frå 10.klasse.  

Roverhelg til hausten. 

Ballegraut for roverane i 
desember 

Gjennomføre kretsleir 
2020 

Formidle invitasjon til 
kvalifisering til NM i 
speiding. 

 

 

 
Oppdatere heimeside og 
sosiale media 

#haugalandkmspeidar 

Sende informasjon 
direkte til roverar og 
vaksne medlemmar 

 

Oppdatere heimeside og 
sosiale media 

#haugalandkmspeidar 

Sende informasjon 
direkte til roverar og 
vaksne medlemmar 

 



 

 

 

 


