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Her kommer en oppsummering av speideråret som har gått,  

i regi av Mimes brønn, ledertrenerpatruljen i Grenland krets. 

Mimes brønn har dette speideråret bestått av Carl Magne Isaksen, Kristina Evertz,  

Hans Eide og leder Petter Gulbrandsen.  

14./3-2013 Trinn 0, Lederstart , på Stathelle. Dette er nytt i grunntreningen igjen. 

Vi var 13 ledere som var påmeldte, og vi hadde rigget oss til inne i 

Stathelle skogen. Dette ble en veldig flott kveld, og en godt start på 

kursveien for mange. God blanding i alder. Ansvarlig Petter 

29./4-2013 Trinn 1,Modul 1,Sikkerhet på tur, Herøya kirke. Her var det 10 

deltakere, som fikk god og allsidig opplæring samt erfaringsoverføring av 

sikkerhet på tur 

13./5-2013 Trinn 1,Modul 1,Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, Herøya kirke. Her var 

det 12 deltakere som gjennomførte førstehjelpskurset med en god 

blanding av teori og praktiske øvelser. 

6./6-2013 Sommerslutt ble arrangert  ved Porsgrunn Bymuseum. Omvisning av Carl 

Magne. Det ble servert baguetter, kake, brus og kaffe. Vi var 14 ledere og 

rovere samlet på denne sommerslutten. Ansvarlig: Carl Magne og Petter 

23.-25./8-

2013 

Lederløft, Tønsberg. Årets lederløft ble arr på Hudøy feriekoloni. Her                        

var Hans og Petter sammen med 6 ledere fra Grenland krets. Når        

lederløft var så  nærme Grenland, burde det vært mange flere ledere fra 

Grenland krets på et slikt flott arr. 

30./8-2013 Trinn 1,Modul 1, Friluftsliv i speideren, Speiderglimt. Her var det     

påmeldt 15 ledere som skulle på friluftskurs, det møtte opp 8, det er for 

stort forfall på et slk kurs. Men, de som møtte opp, kom igjennom med    

mange praktiske økter, og mange flotte opplevelser.   

21./10-2013 

28./10-2013 

28./11-2013 

Trinn 2, Treningsprogrammet, modul 1/2/3/4. AVLYST Her skulle det 

ha vært nok med deltakere, da vi har gjennomført 2 runder med Trinn 1, 

siste året. Men det ble 5 påmeldte, noe som er for lite til å gjennomføre 

et slikt kurs.  

Dette er året 2013 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Den nye grunntreningen 

begynner vi å få gjennomført på en flott måte, Vi har gjennomført 2 omganger med 

Lederstart og Trinn 1, så vi var klare for Trinn 2, men det var tydeligvis ikke samme 

interesse for dette. Så de kursene i Trinn 2 ble avlyst. Det var planer om et Trinn 3 til 

våren 2014 for disse deltakerne, men det håper vi at vi får gjennomført med de som har 

gjennomført Sikkerhetskurset og Programkurset tidligere. Vi kommer tilbake til dette.  

Vi ønsker oss flere hjelpere/veiledere i Mimes brønn, da vi ikke er så mange.  Skulle du 

ha lyst til å bli med på et arrangement eller emnekurs, så bare ring Petter Gulbrandsen 

tlf:90975393, eller e-post: pet-gulb@online.no  
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Vil med dette takke alle dere som har vært på et kurs eller arr. som Mimes brønn har 

hatt ansvaret for og velkommen tilbake på et annet kurs. 

 

Speiderhilsen  

 

Petter Gulbrandsen     

Leder Mimes Brønn 

ledertrener patrulja i  

Grenland krets 

19/12-13 P.G 

Dagens grunntrening: 
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