
Invitasjon Videregående Patruljeførerkurs  
		
Når? Hvor? 

 

9.-11. April 2021  Kvarven Fort , Laksevåg   
 

 
Hvem? 

 
Hva koster det? 

6-10. Klasse 660 kr per deltaker. Betaling merkes med 
Navn og «Peffkurs 2», innbetaling til kontonr 
9615.10.77002. Betaling før kursstart.  
 

Om kurset 
Videregående Patruljeførerkurs er det neste steget på vei for å bli en skikkelig patruljefører. Det er det andre av 
tre kurs som arrangeres i Bjørgvin krets og du får lære de mest grunnleggende tingene du trenger å kunne for å 
lede en patrulje i det daglige speiderarbeidet og på tur. Du får også muligheten til å treffe og bli kjent med mange 
andre ungdommer fra hele kretsen. 
	
Reise 
Oppmøte ved Plantasjen i Gravdal, Laksevåg senest kl. 18.00. Pakk fornuftig i sekk og ha på gode sko, for vi skal 
gå ett stykke til leirplassen. Vi avslutter kl. 15 samme sted søndag. 
	
Påmelding  
Påmelding skal skje gjennom https://kmspeider.hypersys.no. Påmeldingsfristen er søndag 05. april.  
Det er veldig viktig at det opplyses om spesielle dietter/allergier, eller andre ting som det er nødvendig at 
lederne vet om! I tillegg er det viktig at vi har riktig mobilnummer til pårørende. Hvis det er noen speidere 
som ønsker å reservere seg mot at bilder av dem legges ut på nettsidene og på kretsens facebook-side 
må dette også opplyses om. 
	
Hva trenger du å ha med 
Ta med 200 gram ferdig stekt kjøttdeig som pakkes i en dobbel brødpose og IKKE i boks. Da blir det mindre 
oppvask og mindre å huske på når du skal hjem! 
Brød, drikke og pålegg til 3 måltider, samt 4-5 gode vedkubber til bål og matlaging. Resten fikser vi.  
Pakkeliste finner du på baksiden, dere er store speidere og det er lov å tenke litt selv også. 
Vi skal bo ute, så gode og varme uteklær og god sovepose er viktig å ha med.	
 
Speiderhilsen 
Ung Aktiv Bjørgvin 
 
 
Spørsmål? 
 

Martine Akse Morten Ormberg 
93811454 90158570 

 
 
Pakkeliste:	
	



● Speiderskjorte og skjerf 
● Patruljeliv-boken du fikk på PF-kurs 1 
● Varm jakke, gjerne to i tilfelle det skulle bli vått 
● Varm genser 
● Gaffel, skje, fat, kopp og andre spisesaker 
● Drikkeflaske 
● Varme sokker   
● Vanntett bukse og jakke til utebruk 
● Gode vanntette sko 
● Ullundertøy evt. Superundertøy 
● Ekstra sokker og undertøy!  
● Vintersovepose 
● Grevlingtrekk (hvis man har)  
● Lakenpose (hvis man har)  
● Liggeunderlag, ikke luftmadrass! 
● Ekstra klesskift  
● Kniv 
● Skrivesaker 
● Leirbålskappe – de som har tar denne med  
● Noe godt til lørdagskvelden er og kjekt, men dog valgfritt 
● Fire bæreposer og en bossekk 
● Toalettsaker (tannbørste, såpe, vaskefille, medisiner, evt. etter andre behov) 
● Badetøy og håndkle 
● 4-5 gode vedkubber 
● 200 gram ferdig stekt kjøttdeig 
● Brød, pålegg og drikke til 3 måltider. 
● Refleksvest, vi skal gå langs vei.  
● Hodelykt/lommelykt. 

 
Sjekk gjerne værmelding før tur. Pakk etter været!!  


