
Invitasjon Patruljefører Grunnkurs 2023

Når? Hvor?
28.-29. Januar Speiderhuset på Laksevåg,

Damsgårdslunden 15, 5162
Laksevåg

Hvem? Hva koster det?
6.-10. Klasse Kr 750, settes inn på NYTT

KONTONUMMER!!!
3626.37.67297 – merkes
med navn, gruppe og
«Peffkurs 1 2023 1».
Betaling må skje før kursstart.

Om kurset
Patruljefører Grunnkurs er første steg på vei for å bli en skikkelig patruljefører, det er
det første 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. Du får også muligheten til å treffe og bli kjent med mange andre
ungdommer fra hele kretsen.

Reise
Oppmøte ved Speiderhuset på Laksevåg, klokken 9.00 lørdag
Adresse er: Damsgårdslunden 15, 5162 Laksevåg
Vi avslutter klokken 16.00 samme sted, på søndagen.

Påmelding
Påmelding skal skje gjennom https://kmspeider.hypersys.no. innen 21. januar.
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?
Pakkeliste finner du på baksiden, det er lov å tenke litt selv også.
Vi skal bo på en ungdomskole hele helgen, men skal være ute en god del så gode
uteklær må dere ha med. Innesko eller tøfler bør også være med! Gulvfliser er kaldt
om vinteren.

Mat
Vi samler inn mat til felles brødmåltider så ta med:

● Ferdig oppskåret brød og pålegg til tre måltider
● En kartong jus/ melk
● 200 gr. ferdig stekt kjøttdeig

https://kmspeider.hypersys.no


Pakkeliste:
● Speiderskjorte + skjerf (MÅ VÆRE MED!!)

● Ekstra klesskift

● Varm genser

● Varme sokker

● Ullundertøy

● Undertøy

● Innesko
● Gode sko

● Regntøy, jakke og bukse

● Votter og lue

● Sovepose

● Liggeunderlag eller liten luftmadrass.

● Evt. Pute og putetrekk

● Kniv

● Drikkeflaske

● Skrivesaker!
● Leirbålskappe – de som har, tar den med

● Noe godt til lørdagskvelden er og kjekt, men dog valgfritt

● Fire bæreposer og en bossekk

● Toalettsaker (tannbørste, såpe, vaskefille/våtservietter, medisiner, evt. etter

andre behov)

● Brødmat og kjøttdeig

Husk å sjekke værmeldingen før du pakker til turen!


