Speidere
TIL SJØS
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Seiler på bølg

Fint driv: Vegard Pettersen (f.v.), Oddny Margrethe Lillaas, Erik Hetland Nome (oransje vest) og Kai Morten Kjærvoll i fint driv i skjærgården utenfor Ormøy.

hentes : Sjøspeiderne treffes på kaien på Ormøy og derfra fraktes de over til
Engøyholmen.

øser båt: Disse jentene lot seg ikke be to ganger da de ble bedt om å øse vann ut av jollen.
Fra venstre Emilie Mariero Landsnes, Elise Christine Madland og Solveig Vatne Innbjo.
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priser sjølivet: – Dette er livet, slår Aksel Onarheim

fast. Sammen med Tommy Gilje startet han Sjøspeiderne i
Stavanger i 1995. – Nå er vi noen og femti voksne og barn,
sier Onarheim.

Det er torsdag kveld, isende vind og
mørke skyer truer med regn. Men det
skremmer ikke Sjøspeiderne i Stavanger.
De er nemlig klar for regatta. Rundt 20 sjøspeidermedlemmer har møtt opp på Ormøy kai for å bli med
i motorbåten over til Midtholmen.
– Jenter, dere må opp og hente seilene, kommanderer gruppeleder Aksel Onarheim når alle er kommet
over på Midtholmen, bare et par minutters båttur
fra Ormøy. Onarheim snuser inn den kalde luften på
kaikanten og slår ut med armene. – Ah, dette er livet,
fastslår han.

Ble gode venninner
Og det er livet for mange andre og. Elise Christine
Madland er glad i sjø og seiling, men hvordan ble
hun sjøspeider?
– Det var en på mammas jobb som spurte om
jeg ville være med. Jeg gjorde det og syntes det var
kjekt.
Nå har hun vært medlem i to og et halvt år og er
blitt god venninne med Solveig Vatne Innbjo som
begynte i januar. Av aktivitetene i Sjøspeiderne liker
hun best å seile og forklarer grunnen:
– Jeg har seilt siden jeg ble født og har vært på
jordomseiling.
Hun liker godt å seile med den 40 fots store seilbåten som sjøspeiderne har liggende på Engøyholmen.
– Det er kjempekjekt!
– Blir dere aldri redde?
– Jo, en gang, på mandagsseilasen, med den store
båten. Vi fikk vann i båten, da ble jeg litt redd, innrømmer Elise Christine.
Siste helgen i september var de på øyhopping med
seilbåt på Langøy og øyene rundt.
– Da overnattet vi i lavvo, sier Elise Christine.

Mange turer
Neste helg står fjelltur på programmet. Og i sommer
blir det landsleir på Lista. Da samles mellom 6000
og 7000 speidere i alderen 10-11 år fra hele landet for
å ligge i telt i en uke. Der skal de bygge et samfunn
med alle nødvendige funksjoner som vann, renovasjon, matforsyning og helsetjenester.
– De lærer å bygge leir, hvordan tenne bål og koke
mat på en enkel måte og sette opp vaskebenker og
gapahuk og annet utstyr, sier Onarheim.
Sjøspeiderne i Stavanger er tilsluttet Norges
KFUM og KFUK-speidere og ble startet i 1995 av
Tommy Gilje og Aksel Onarheim. I dag teller organisasjonen i overkant av 50 medlemmer.
– De kommer fra hele byen, Storhaug, Tasta,
Vaulen, men hovedvekten er fra Hundvåg og omegn.
Men vi har også to fra Sandnes og en fra Randaberg,
sier Onarheim.
13 tilhørerne roverne som er en gruppe for de mellom 17 og 25 år.
– De har sine egne møter, men noen fungerer også
som ledere på møtene våre.
Noen er også sertifisert til å kjøre den 40 fot store
seilbåten som Sjøspeiderne eier. Båten til 750.000 er
blant annet finansiert av frifondsmidler til lokale
legater og tilskudd fra kommunen.

Restaurert bruk på Midtholmen

regatta : Disse to Askeladden-jollene ble liggende tett i forrige torsdags sjøspeiderregatta.

Klargjøres : Før starten på regattaen må båtene klargjøres,
lenses for vann og få påsatt seil.

Sjøspeiderne holder til på Midtholmen fra påske til
høstferien. Det er sjøspeidere og foreldre som har
restaurert og satt i stand det gamle småbruket som
eies av Stavanger kommune.
– Vi har lagt ned 10-12.000 dugnadstimer siden
1997 og nå er det så godt som ferdig restaurert. Da vi
begynte å jobbe med det kunne du se stjernene fra
kjelleren og opp, sier Onarheim.
Leirstedet og speiderhytten som har overnattingsmulighet for inntil 35 personer leies også ut i forbindelse med teambuildingsturer,
firmafester og familieutflukter.
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i motorbåt: Chris Haaland styrer motorbåten som skal frakte sjøspeiderne Kai Morten Kjærvoll, Knut Brede Berli og Steinar Omdal over til Midtholmen.

>>>

– Hvordan havnet dere her?
– Det var Tommy Gilje som den gang
var leder på Engøyholmen som fikk nyss
om dette friområdet. Vi har fått retten til
å disponere det i 30 år, sier Onarheim.
Etter høstferien og fram til påske holder speiderne til på Engøyholmen. Der
holder de til i de fredede sjøhusene på
Engøyholmen Kystkultursenter.
– Der er det ikke akkurat isolert, så
det er like kaldt der som ute.

Ble kapret på åpen dag
Helt ferske i gamet er Leiv Kristian
Lillaas som har tatt med døtrene Oddny
Margrethe og Astrid Elin. Denne torsda-

gen er det andre gang de er med og får for
første gang prøve seg på sjøen. Forrige
gang var de med på en innsamling.
– Hvorfor ble dere med i
Sjøspeiderne?
– Vi var til stede på åpen dag på
Engøyholmen, og der traff jeg en tidligere speiderleder som kjente meg igjen
fra speideren. Han sa at «du må være
med sjøspeiderne», så sånn ble det, sier
Lillaas. Han liker i tillegg å være på
sjøen, men har ikke mer erfaring enn
fra å være litt i småbåter og kajakkpadling. Når han først må kjøre døtrene til
Ormøy, så fant han ut at han like godt
kan være med ut på sjøen.

– Dette er et kjempegodt tilbud både
for voksne og barn, sier han.
Steinar Omdal har vært med i
Sjøspeiderne i tre år og trives, selv om
seiling ikke er aktiviteten som kommer
på topp. Hva er det så han liker?
– Jeg liker litt av hvert og synes det er
kjekt å være med fordi vi lærer ganske
mye her.
For Knut Brede Berli er seiling favoritten.
– Jeg har vært med i Stavanger
Seilforening i tre år og og liker godt å
seile.
– Dere vinner kanskje i dag da?
– Spørs, men vi vant sist.

Den første onsdagen i hver måned er
det såkalt førerpatrulje.
– Da snakker vi blant annet om hva
vi skal gjøre på troppsturene, sier Elise
Christine Madland som tilhører Ternepatruljen. De øvrige to er Havørn og
Hegre.
Så kommer startsignalet fra Onarheim
for patruljeregattaen som skal gå fra
Mortasundet, rundt Rundeholmen og
Ormøyholmen.
– Ska me ta løypå me hadde sist, roper
en.
Sjøslaget er i gang.

Av ANNE-MARIE NYGAARD og
THOMAS WALLERUD FOSSE (foto)
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Hjelper til: – Det er meningen at de skal klare å gjøre

båtene seilbare helt av seg selv, sier sjøspeiderleder Aksel
Onarheim som foreløpig må hjelpe til med klargjøringen,
selv om Henrik Maaland (i gul vest) og de andre guttene i
båten har fått på seil og ellers gjort det meste klart.

trives : Elise Christine Madland (f.v.),

Solveig Vatne Innbjo, Emilie Mariero
Landsnes, Steinar Omdal (foran) ser ut til
å trives med å seile regatta. Knut Brede
Berli (skjult) er også med i båten.
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n Nær
Stavanger
sentrum,
200 meter fra
Ormøykaien.
n Sjøspeiderne i
Stavanger kan tilby
Midtholmen som et
sted for:
– leirskole, utflukter, og
turer.
– overnatting for inntil 35
personer.
– selskap
– seilturer og/eller seilkurs
– teambuildingsturer /
firmaturer / familieutflukter
– rundtur med guiding
– sjøspeideraktiviteter for unge i
alder 10-25 år.
n Det er sjøspeiderne i Stavanger som
har restaurert og satt i stand det gamle
småbruket.I hagen er det leirbålsplass
ved stranden. Bade- og fiskemuligheter og
for aktiviteter på fire øyer på til sammen er
eiendommen på ca. 25 da.
n Bygninger: det er tre bygninger på øya:
hovedhus, anneks/patruljehytte og hønsehus /
vedbod. Øya har i tillegg teltplasser for over 20
telt.
n Uteaktivitet: Motorbåt 26 fot med sabb diesel,
til transport og fiske, robåter, fiske, kano, seiljolle,
natursti, boccia, krokket, volleyball, hinderløype,
bading.
n I noen tilfelle kan det lånes seiljoller, motorbåt,
ekstra robåter, fiskeutstyr.
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gene som kommer fra hurtigbåten «Fjordsol».

n n Sjøspeiderne i Stavanger

store bølger : Sjøspeiderne mestrer fint de store bøl-

n Sjø
speiderne
i Stavanger
er tilsluttet Norges
KFUM og
KFUK-speidere.
n Medlemmene
er gutter og jenter
mellom 10 og 25 år,
cirka 50 til sammen.
Sjøspeiderne legger
spesiell vekt på maritime aktiviteter, friluftsliv,
praktisk og fysisk trening
n I høst lærer sjøspeiderne:
Grunnleggende sikkerhet
til sjøs, praktisk båtbruk,
speiderfaglige ting som speiderloven, speiderløftet, valgspråk
og litt om knuter og praktiske
speiderting.
n Sjøspeiderne møtes torsdagene
fra 17.30 til 20.00. Fra påsken til høstferien møtes de på Midtholmen. Den
resterende tiden er de på Engøyholmen.
Da varer møtene til 19.30.
n Kontingent: Prisen er 950 per år som
dekker forbundskontingent (355,-), (90,-)
kretskontingent, blå speidergenser med
speidermerke og gruppebånd, instruksjonsbøker og medlemsbok, speiderskjerf, medlemsbladet «Speiding», forsikringsordning og
leirer og turer. Inkluderer også kollektivt medlem
i Rygja Kystlag som gir anledning til benyttelse av
Engøyholmen hvis du skal stelle med egen båt.
n Båter til rådighet:
En 40 fot havseiler, 2 Askeladden seiljoller, en killing
og disponerer en BB-11 seilbåt, en livbåt med motor,
egne robåter og kan disponere flere. Speidere som
har lært seg opp og som er med på båtpuss og stell av
båtene, kan etter avtale få låne båtene gratis.
n Turer:
Sjøspeiderne reiser på landsleir, kretsleir, tur på fjellet, sjøspeidertokt og hytteturer.
n Motto:						
Å ha et godt kameratskap innenfor en trygg ramme!

