Årsberetning Troppen, til rådsmøde 2017
I løbet af det forgangne år har troppen sat mere fokus på at tage diverse mærker. Blandt andet er flere af
spejderne i gang med at tage spejd-365, hvor man skal have sit spejdertørklæde på i et helt år. Timon er i
gang med snorky, hvor man sover ude i telt eller lignende et helt år. Derudover er der i den nærmere
fremtid planer om at tage færdighedsmærkerne pionering og orientering.
Ud over mærkerne, er der også kommet større fokus på deltagelse i diverse adventureløb, som f.eks.
Nathejk, Dinizuli, Ragnarok, etc. Det er rigtig sejt at se hvor engagerede troppen er blevet, og vi håber, at
det kan være med til at gøre dem endnu mere selvstændige og udvikle dem.
I år er vi en lidt mindre trop, end vi har været de seneste par år, hvilket har gjort, at vi har samlet hele
troppen i én stor patrulje. Dette har dog virket rigtig godt, da der i så fald altid er flere deltagere til de
planlagte aktiviteter. På den måde kan man sigte lidt højere og lave nogle vildere ting, end i mindre
patruljer.
Vi har i år kunne sige velkommen til Blomst, Grisling og Tyr som nye tropsspejdere. Vi er meget glade for at
have dem, og håber, at de også føler sig godt tilpas.
På ledersiden har vi også et nyt ansigt, nemlig Tiger, som i første omgang vikarierede for Pilou, mens han
var i USA i efteråret. Han er dog blevet hængende siden da og er med i de ugentlige møder samt weekender
ind i mellem.
Vi håber selvfølgelig at alle spejdere i troppen nyder møderne lige så meget som os ledere, men skulle man
have konstruktiv kritik, spørgsmål eller andet er vi altid meget åbne for samtale.

Hilsen lederne, Camilla, Tiger og Pilou

