
Kære Tropspejder og Senior 

 

 

Til dig der er mellem 13 og 16 år har vi alle tiders tilbud i efterårsferien – nemlig  

 

Roland 1 kursus hvis du er fyldt 13 år inden efterårsferien.  

Roland 2 kursus hvis du er fyldt 14 år inden efterårsferien  

 

Disse kursus er en vider bygning på PL/PA som mange af jer allerede har været på. 

 

Man behøver ikke at have været på Roland 1 for at kunne komme på Roland 2, men det kan være en 

fordel. 

 

Gruppen betaler for din deltagelse i Roland 1 og 2, du skal kun selv sørge for transport.  

 

Roland 1 og 2 er en uges kursus, hvor du vil opleve alle de praktiske spejderfærdigheder i teori og 

praksis. Lære naturen at kende, at løbe O-løb, bygge med reb og rafter, tænde bål i regnvejr, yde 

førstehjælp og meget, meget mere. Og som ekstra gevinst får du nye spejdervenner fra hele 

Danmark. 

 

I efterårsferien afholdes der Roland 1 på Port Arthur på Fyn  

Roland 2 afholdes på Houens Odde ved Kolding og på Korinth Efterskole ved Fåborg 

 

På Roland 1 og 2 kommer du med i en patrulje af spejdere fra hele landet. Efter en uges træning er I 

en lille elite-enhed af spejdere med styr på lejrliv og et fantastisk sammenhold. Du vil opdage, at der 

er mange spejdere som dig i hele landet. 

I bliver opdelt i patruljer med 5-7 deltager. 

På Roland 1 er det mest det praktiske spejderarbejder der bliver gennemgået, hvorimod Roland 2 går 

mere i detaljer med planlægning og afholdelse af møder. 

Det er nemt at finde nye venner på et spejderkursus, for alle er en del af noget større. Den stab, 

som laver kurset, har selv været på Roland engang.  Nu afholder de kurset, samtidig med at de giver 

deres færdigheder videre.  

 

Efter kurset kan du... 

▪ Vise dine kammerater hjemme i gruppen en masse færdigheder. 

▪ Arbejde bedre sammen med andre og indgå i en patrulje i forskellige roller.  

▪ Planlægge og afholde patruljemøder 

 

Du kan læse mere om de enkelte kursus på: https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/ 

Giv mig besked, hvis du gerne vil tilmeldes. 

   Spejder hilsen  

       Tina 

https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/

