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Vår målsetting er å øke speidernes sikkerhet, være beredt ved gruppenes, kretsen og forbundets
arrangementer for skader, ulykker og sambandsteknisk støtte.
Dette oppnår vi ved å trene beredskap gjennom friluftsliv, skape aktivitet på tvers av grupper og
synlig aktivitet yngre speidere vil se opp til.
Medlemmene i Rovernes Beredskapsgruppe vil ha flere års speidererfaring og aspirantene vil
gjennomgå et treningsprogram i beredskap, utvidet kunnskap innen førstehjelp og sambandsbruk.
Gjennom aktivt friluftsliv og teoretisk kunnskap oppnås det praktiske ferdigheter som gir livslang
glede og nytte.

Hensikt.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Hensikten med ressursgruppene er å øke rovernes engasjement og deltagelse i kretsen samt å kunne stille
pålitelig og sikkert samband til rådighet for kretsens grupper under kretsarrangementer som Hjorth,
Kretskonkurranse, Moro-dag og andre arrangementer hvor samband er ønskelig.
Øke aktiviteten blant Gruppenes medlemmer, men da med spesiell fokus på rovere.
Bidra til å vekke interesse hos speidere generelt, men rovere spesielt for samband utenfor tradisjonelle
nettverk. Og spesielt da for portabelt, operativt bruk i forbindelse med turer, til SAR oppdrag internt i
speideren samt sikring og førstehjelp under konkurranser, leire osv.
Bidra til å sikre at kretsen deltar aktivt på JOTA
På lengre sikt bidra til at speideren kan være en resurs for de respektive kommuner med tanke på samband og
sanitet i forbindelse med barne og ungdomsaktiviteter og på denne måten aktivere og synliggjøre speiderne
generelt og roverne spesielt som en resurs i lokalsamfunnet.
Utvikle SAR kunnskaper, spesielt under tur og aktivitet i friluft. Dette inkluderer da samband, sambandsteknikk
og sanitet i speidersammenheng.

Begrensninger ved oppstart.
Forbundet har ikke noen felles retningslinjer for oppstart eller drift av RBG men forbundet har uttalt at
de skal få frem dette innen kort tid.
Det er derfor naturlig at i denne oppstart blir RBG-Asker og Bærum, Ressursgruppe Samband en enhet
underlagt Kretsen og følger naturlig kretsen sine regler og retningslinjer inntil forbundet kommer med
noe felles, vi får da ta en «fot i bakken» og evt forene dette når det kommer.
Det er allerede RB grupper i Oslo, Nedre Busk (Ikke Aktiv), Vestfold og mange andre steder i landet.
Disse er hovedsakelig fokusert på førstehjelp.
Aktivitetsnivået er svært varierende. Nettopp her kan vi danne en nisje for oss selv, hvor vi kan bli
ledende og en resurs for ikke vår krets alene, men også andre kretser.
Forbundet er positive til dette.
http://pre2017www.speiding.no/om_oss/?side=organisasjon.nettverk.beredskapsgruppe

Praktisk info RGBRGB-Asker og Bærum, Ressursgruppe samband
Ved å etablere en ressursgruppe Samband og stille denne under Rovernes Beredskapsgruppe bidrar vi til økt
samvirke mellom de enkelte roverlag i kretsen og selvfølgelig de enkelte gruppene. Gruppen utvikles skrittvis
og i takt med rekruttering og kompetansehevning.
Vårt hovedfokus er å styrke kretsens roversatsning og bidrar til å lage en mer robust krets med tanke på
fremtidig rekruttering av ledere.
Vi fremmer aktivitet for roverne og vi øker samfunnsengasjementet blant disse.
Vi rekrutterer rovere og ledere fra alle grupper i kretsen, både NSF og KM. KM speidere må da være medlem
av ABspeiderne med årskontigent på ca 350kr.
Vi utnytter utstyr som allerede finnes og brukes i kretsen og bygger videre på dette.
I dag har vi allerede et antall VHF håndapparater som er godt tilpasset vårt bruk.
Norges Speiderforbund har allerede egne frekvenser for speiderbruk tilgjengelig.
Vi søker om å etablere en repeater for speiderbruk som vil dekke et større geografisk område og være en
ytterligere sikkerhetsfaktor for grupper på tur, arrangementer etc og fungere som RBG-AB sin primære
kommunikasjonskanal. Budsjett kommer.
Eventuelt kan man benytte et eksisterende DMR-nettverk som allerede er utbygd i området.
Det etableres en base på Grønland og Wøyen for gruppens aktiviteter.
Trinn 1.
Kretsstyret godkjenner opprettelse av RBG-Asker og Bærum og Ressursgruppe samband.
Vi lager et infoskriv vi vil sende ut til både Forbundet og kretsen sine grupper.
Vi lager en oversikt over utstyr og materiell vi har til rådighet i dag samt lager en oversikt over dette.
Det utvikles et kursopplegg for bruk, drift og vedlikehold av radioutstyret gruppen disponerer, med spesielt
fokus på bruk, radioprosedyrer og regelverket samt et kurs for bruk av sambandsutstyr i SAR og
sikringstjeneste under friluftsarrangement.
Når dette er etablert vil invitasjon til kretsens rovere om et informasjonsmøte om Sambandsgruppen sendes
ut.
Vi sikrer stabil stab og komite for JOTA og hvordan vi skal bidra til at dette arrangementet er attraktivt for
speidere og gjennomføres på en god måte.

Trinn 2.
Sambandskurs og samlinger avholdes i flere ledd på Grønland eller Wøyen for de påmeldte rovere og ledere.
Dermed sikres det at ressursene som trengs for å stille mannskap på de arrangementene som hvor samband er
ønskelig er tilstede i kretsen og at disse er øvde i bruken av samordnet samband.
Det lages infoskriv til alle grupper med hvilket utstyr og tjenester ressursgruppen kan bistå med og hva
samband kan brukes til.
Det opprettes rutiner for kontakt mellom medlemmene av Rovernes Beredskapsgruppe, også for mobilisering
av ressurser ved akutt behov.
Gjøre gruppen i stand til å ta sambandsoppdrag for andre barne og ungdomsorganisasjoner. Gjerne da under
ski, sykkel og andre aktiviteter som går ut over større områder i vår krets.
Avholde jevnlige sambandsøvelser innen ressursgruppen, helst med samvirke med sanitet og annet i kretsen
eller andre kretser/grupper etc.
Trinn 3.
Videreutvikle og avholde sambandsøvelser med tanke på behovet i kretsen for å opprettholde kunnskap og
øke rekruttering.
Videreutvikle og avholde sambandsøvelser med tanke på leire mm
Videreutvikle førstehjelp utover allmennkunnskap i speideren.

Budsjett:
Foreløpig budsjett vi har satt opp er:
1: VHF mobil repeater:
20 669
2: Frekvens VHF:
3000 pr år (ca)
3: Zarges til Repeater:
2000 (ca)
4: Profilering og vester:
3 000
Total:
28669 første år

1: VHF repeater har vi mottatt tilbud på.
2: Frekvens koster 500 kr for repeater og 265 kr pr apparat. Med base og feks 5
håndapparater estimert setter vi av 2000 kr pr år.
3: Til profilering tenker i et flyer-banner og noe klistremerker, brodermerker,
magnetmerker og noen refleksvester (RBG-AB).
Vi har ikke hentet inn tilbud på dette men vil undersøke nærmere.
Med vennlig speiderhilsen,
Lars Foyn Ranheimsæter og Thor Ivar Tandberg Johansen

