
PROGRAM FOR PL/PA 1 & 2 
 
 Fredag 

19.30-20.00 Ankomst og indkvartering 

20.15-21.45 Velkomst, lejrbål og introduktion til PL/PA  

22.00-22.30 Patruljeinddeling og ryste sammenaktivitet – PL/PA 

1 og PL/PA 2 hver for sig 

23.00 Godnat 

  

 Lørdag 

 PL/PA 1 PL/PA 2 

07.00-07.15 Vækning  

07.15-07.30 Morgenløb 

07.30-08.30 Morgenmad 

08.45-09.00 Flaghejsning og introduktion til dagens aktiviteter 

09.00-12.00 Aktivitetsperiode 1 

09.10 – 10.25   Aktivitet 1 

10.35 – 11.50   Aktivitet 2 

 

Patruljesystemet 

Planlægningsværktøjer 

Træningssystemet 

Hvor får vi ideer fra 

12.00-13.00 Frokost 

13.00-15.35 Aktivitetsperiode 2 

13.00 – 14.15   Aktivitet 3 

14.20 – 15.35   Aktivitet 4 

Program fortsat 

15.35-15.45 Kaffe/te/kakao/kage 

15.45-17.00 Aktivitetsperiode 3 

15.45 – 17.00   Aktivitet 5 

Program fortsat 

18.00-19.15 Aftensmad 

19.20-19.40 Andagt 

20.00-21.45 Inspirationsløb Program fortsat 

21.55-22.05 Kaffe/the/kakao/kage 

22.15-23.15 PL 3 Aftenaktivitet (udendørs) 

  

 Søndag 

07.30-08.00 Vækning og pakning. 

08.00-08.40 Morgenmad – pakning – rengøring værelse/sovesal  

08.45-09.00 Flaghejsning 

09.00-12.00 PL/PA 2 deltagere afvikler patruljemøder for PL/PA 1  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-14.00 Oprydning og evaluering 

14.00-14.30 Afslutning 

 

På forsiden kan du se hvilket kursus du skal deltage i, så det er meget 

vigtigt at tilmeldingsblanketten udfyldes med det rigtige klassetrin. 

 

For dem der skal deltage på PL/PA 3, - SE BAGSIDEN. 

 

Som I kan se af indbydelsen, kommer der spejdere fra 3 distrikter, så der 

er rigtig gode muligheder for også at komme til at kende en masse nye 

spejdere eller gense nogle af dem du tidligere har mødt på andre 

kurser eller ture.  

 

Kurserne finder sted på Kølhøjhus, Bønfeltvej 25, Astrup, 9510 Arden. 

 

Prisen for hele weekenden er 350 kr. Heraf skal du betale _____ kr. og 

gruppen betaler _______ kr.   

 

Deltagere på PL/PA 1 og PL/PA 2 skal medbringe alm. weekendudstyr, 

så du kan klare at være både inde og ude.  Husk indefodtøj, lagen, 

spisegrej og viskestykke. Deltagere på PL 3 – se bagsiden. Har du 

tidligere været på PL/PA så husk din kursusmappe. 

 

Nedenstående tilmelding udfyldes og afleveres til din leder senest 

søndag den 9. oktober 2022. 

 

Er der nogle spørgsmål til kurserne så kontakt undertegnede. 

 

På kursusstabens vegne 

Poul Chr. Andersen, Sct. Clemens gruppe, Randers 

Tlf. 22 95 65 56 

 

_________ Tilmeldingsblanket – husk også at udfylde 

bagsiden____________ 

 

Navn:________________________ Forældres tlf. nr.:_____________ 

 

Adresse:_________________________________________ 

 

Gruppe:_______________________ Klassetrin:_________________ 

 

Særlige hensyn: ___________________________________________ 

(Ordblindhed, allergier, skader, ADHD m.v.) 

 

Forældre/værges underskrift:__________________________________ 

 



 

 

PL/PA 3 

 

For dig der vil udfordres! 

 

PL/PA 3 delen er et anderledes kursus i patruljeledelse/ arbejde, for dig 

der kender til patruljearbejde og gerne vil have flere udfordringer og 

oplevelser med. 

 

Der er ikke noget program udleveret for PL/PA 3, som der er for de 

andre dele, men opgaverne der skal løses, vil blive givet i løbet af 

weekenden - måske bliver der også tid til at sove og spise ind imellem…  

 

Hele kurset foregår udenfor, så medbring varmt tøj, personligt udstyr til 

en weekend ude, en god sovepose og noget at sove på. Alt udstyr 

pakkes i rygsæk, da det evt. skal med på en mindre hike. Der vil ikke 

blive mulighed for at låne.  

 

Så mød frem gæve og seje patruljerotter og I vil komme hjem med 

nogle kanon gode oplevelser og nogle gode værktøjer i rygsækken, 

som kan bruges til planlægning og afholdelse af jeres næste patrulje-

/troptur. 

 

 

 

 

 

 

 

___Billedattest___________________________________________ 

 

Jeg giver hermed tilladelse til, at billeder taget på dette kursus må 

bruges af KFUM-Spejderne i trykte og/eller elektroniske medier i 

forbindelse med omtale af KFUM-Spejderne? 

 

  ja        nej 

                                                 _______________________________ 

   Underskrift 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til 
 

PL/PA 1 
(6. & 7. klassetrin) 

 

PL/PA 2 
(8. klassetrin) 

 

PL/PA 3 
(9. & 10. klassetrin) 

 

 

i weekenden 
 

4. – 6. november 2022 
 

for 
 

 

 

 

 
KFUM-SPEJDERNE 

DJURSLAND, MIDTJYSKE & NORDØSTJYSKE DISTRIKT 


