Invitasjon til Peffkurs 1
Peffkurs 1 er et praktisk kurs som skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre
patruljemøter for patruljen. Etter kurshelgen skal deltakerne planlegge og gjennomføre patruljemøter
for sin patrulje snarest mulig. Fortrinnsvis i løpet av 2017. Det vil bli en forhåndsoppgave til
deltakerne i forkant av kurset. Kurset avholdes i all hovedsak utendørs.
Det er kun 20 plasser på dette kurset. Gruppene må selv prioritere sine deltakere etter hva de mener
er behovet. Vi anbefaler at deltakerne er vandrere og har en rolle som peff eller ass i patruljen i dag –
eller er tiltenkt en rolle som dette i løpet av nær fremtid. Dersom det blir for mange påmeldte må vi
prioritere.
Det et sterkt ønske fra kursstaben at hver gruppe er representert med minst en fra troppsledelsen
(troppsleder, -assistent, eller –hjelper) som veileder. Se veilederinvitasjon lengre ned.

Deltakerne:
• Bør fungere som Peff eller Ass i patrulje i dag – eller ha tiltenkt en rolle som dette i nær
fremtid.
• Må kunne klare å bære sin egen sekk til og fra Stykket.
• Bør fortrinnsvis være vandrer.
Praktisk informasjon:
• Lørdag 2.- søndag 3. september på Stykket.
• Deltakeravgift 550 kr. Påmeldingsfrist 1. august via min.speiding.no. Avmelding senest
15. august. Avmeldinger etter dette belastes med halv deltakeravgift.
• Informasjon om forhåndsoppgave, utstyr som må medbringes samt nærmere informasjon
om selve kurset vil komme i et informasjonsskriv senere.

Invitasjon til Peffkurs 2
Peffkurs 2 er et praktisk kurs som skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføree
patruljeturer for patruljen. Etter kurshelgen skal deltakerne planlegge og gjennomføre en patruljetur
for sin patrulje. Fortrinnsvis i løpet av 2017, men seinest innen første halvår 2018. Det vil bli en
forhåndsoppgave til deltakerne i forkant av kurset, i tillegg til at deltakerne vil bli fulgt opp av
veilederne i etterkant av kurset frem til patruljeturen er gjennomført.
Kurset avholdes i all hovedsak utendørs. Deltakerne skal gå på tur og må være i stand til å bære sine
egne sekker selv.
Det er kun 30 plasser på dette kurset. Gruppene må selv prioritere sine deltakere etter hva de mener
er behovet. Vi anbefaler at deltakerne er vandrere. Dersom det blir for mange påmeldte må vi
prioritere.
Det et sterkt ønske fra kursstaben at hver gruppe er representert med minst en fra troppsledelsen
(troppsleder, -assistent, eller –hjelper) som veileder. Se veilederinvitasjon lengre ned.
Krav til deltakerne:
•
•
•
•

Må ha gjennomført Peffkurs 1.
Bør fungere som Peff/Ass i patrulje i dag.
Må kunne klare å bære sin egen sekk.
Bør fortrinnsvis være vandrer.

Praktisk informasjon
• Fredag 1.- søndag 3. september på Stykket.
• Deltakeravgift 550 kr. Påmeldingsfrist 1. august via min.speiding.no. Avmelding senest
15. august. Avmeldinger etter dette belastes med halv deltakeravgift.
• Informasjon om forhåndsoppgave, utstyr som må medbringes samt nærmere informasjon om
selve kurset vil komme i et informasjonsskriv senere.
• Deltakerne må før kurset starter, ha terminfestet en dato for gjennomføring av en patruljetur
som en del av forhåndsoppgaven.

Invitasjon til Trinn 1: Jeg er beredt
Trinn 1 er det første kurset i grunntreningen for ledere og består av modulene Sikkerhet på tur,
Norsk grunnkurs i førstejelp og Praktisk friluftsliv.
Sikkerhet på tur gir deltakerne verktøy for å kunne lage arrangementer og turer hvor det er sikkert
og trykgt å være med. Målet er å få en økt forståelse av bruk av verktøyet «Sikkerhet på tur» til å
vurdere og håndtere risiko.
Norsk grunkurs i førstehjelp (NGF) er et kurs i livreddende førstehjelp. Målet er å tilføre kunnskaper
og ferdigheter som er nødvendig for alle speiderledere å inneha og vil gi deltakerne trygghet i
forhold til ansvaret som lederrollen innehar.
Praktisk frilutsliv tar for seg de praktiske aspektene ved enkelt friluftsliv og åpner for refleksjoner
rundt friluftslivets betydning i speiderarbeidet. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om – og bedre
ferdigheter innen friluftsliv samt hvordan formidle dette på en god måte.
Kurset fordeles over en søndag, samt påfølgende helg fredag-søndag og avholdes i all hovedsak
utendørs. Deltakerne skal gå på en liten overnattingstur og må være i stand til å bære sine egne
sekker selv.
Det er kun 12 plasser på Trinn 1.
Vi oppfordrer alle grupper å sende sine ledere i enhet og rovere/-spiranter, som ikke har startet på
grunntreningen på dette kurset.

Krav til deltakerne:
• Fyller 16 år i løpet av 2017.
• Må kunne klare å bære sin egen sekk.

Praktisk informasjon
• Søndag 27. august, samt helgen 1.- 3. september på Stykket.
• Deltakeravgift 750 kr. Påmeldingsfrist 1. august via min.speiding.no. Avmelding senest
10. august. Avmeldinger etter dette belastes med halv deltakeravgift.
• Informasjon om forhåndsoppgave, utstyr som må medbringes samt nærmere informasjon om
selve kurset vil komme i et informasjonsskriv senere

Teknisk stab eller veileder på Peffkurs 1 og Peffkurs 2
Kursstaben trenger hjelp til å gjenta suksessen fra de to foregående årene. Dette vil vi ikke klare
uten nettopp din hjelp. Hva du ønsker å bidra med er opp til deg:

Teknisk stab:
Har ansvaret for alt det praktiske rundt gjennomføringen av kurset, samt laging av mat. Her trenger
vi rundt ti rovere/unge ledere som ønsker å hjelpe til. En stor stab gjør at vi setter opp en vaktliste
og fordeler oppgaver staben i mellom. Målgruppe; speidere, rovere, foreldreledere og ledere som
ønsker å bidra til en fantastisk speiderhelg på Stykket

Veiledere Peffkurs 1:
Veilederne får tildelt hver sin patrulje som de skal veilede fra lørdag til søndag. Kurset skal
gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre gode patruljemøter samt få inspirasjon
til fremtidige møter.

Veiledere Peffkurs 2
Som veiledere til Peffkurs 2 er det et sterkt ønske fra kursstaben at hver gruppe er representert
med minst en veileder fra troppsledelsen (troppsleder, -assistent, eller –hjelper).
To og to veiledere får tildelt hver sin patrulje som de skal følge gjennom hele helgen. Kurset skal
gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre en patruljetur. Som veileder følger dere
patruljen og veileder de gjennom prosessen for å gi deltakerne et størst mulig utbytte. Som
veiledere vil dere selv få instruksjoner, veiledning og tilbakemelding fra ledertrenerne. Det vil bli
holdt jevnlige veiledermøter gjennom hele kurset.
Krav til veiledere (Peff 1 og 2):
• Må ha gjennomført Trinn 1 tidligere – eller være deltaker på årets kurs.
• Bør være rover/leder. Fortrinnsvis over 16 år.
• Må ha registrert godkjent politiattest i min.speiding.no eller fremvise dette. Dette kan gjøres
elektronisk, men på grunn av saksbehandlingstid må man påberegne å starte dette seinest
ved påmeldingsfristen. Se mer info på http://www.speiding.no/politiattest/
Praktisk informasjon for stab og veiledere:
•
•
•
•

Stabssamling på Stykket søndag 27. august.
Kurshelg 1.-3. september på Stykket.
Veileder betaler kun kr 50,- (Overnatting og all mat er inkludert)
Egen påmelding via min.speiding.no. Påmelding snarest.

Dersom spørsmål, ta kontakt med ledertrener@gmail.com

Speiderhilsen ledertrenerpatruljen

