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KURSERNE VENTER PÅ DIG
På et kursus i FDF bliver du som seniorvæbner og senior en 
del af et endnu større fællesskab. Et fællesskab, der rækker 
langt ud over kredsen og giver dig minder og venner for livet. 
Et fællesskab hvor vi oplever sammen, griner sammen, fordy-
ber os sammen og knytter os til hinanden.

Som kursusledere glæder vi os til at byde netop dig velkom-
men på forårets kurser - uanset om du skal af sted for al-
lerførste gang eller allerede har rygsækken fuld af uforglem-
melige kursusoplevelser. Det er vores fornemmeste opgave 
at gøre det til en tryg og meningsfuld oplevelse for dig og de 
andre deltagere at være på kursus i FDF.

På kurserne kan du sammen med nye og gamle venner fra 
hele landet kaste dig hovedkulds ud i sjove aktiviteter, leve 
dig ind i opfindsomme temarammer, prøve dig selv af og se 

dine idéer gro og blive til virkelighed. Du vælger selv, hvilken 
gruppe du vil være i på dit kursus. Vil du sove under stjerner-
ne, opklare en mystisk mordgåde eller se verden fra trætop-
pene? Du kan også tage på monsterjagt, forsøge at overleve 
i vildmarken eller opsøge rumvæsener. Der er et væld af 
fantasifulde grupper at vælge imellem, og i hver af dem står 
engagerede og nærværende instruktører klar til at give dig en 
oplevelse for livet. 

I kursuskataloget kan du læse meget mere om grupperne og 
de oplevelser, der venter dig dette forår.

Vi glæder os til at se dig på FDFs kurser,

Pernille, Katrine, Anne-Lene, Mads, Kristian. Rasmus, 
 Majken, Sanne og Ulrik

Når vi oplever sammen, bliver 
vi knyttet til hinanden. Vi 
lærer noget nyt om hinanden, 
når vi får minder sammen.
Max Heftholm,  
FDF Frederikshavn 2 Kursus er et frirum til at 

være, som man er, til at 
møde nye mennesker og få 
venner for livet.
Esther Dam Andersen,  
FDF Øster Hornum

Det er en oplevelse, man 
ikke glemmer. Hvis du får 
chancen for at tage på kur-
sus, så gør det!
Frederik Lindberg Evald,  
FDF Gredstedbro

”
”

”
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VELKOMMEN
Er du seniorvæbner, og kan du heller ikke få 
nok fede FDF-oplevelser?
På vores seniorvæbnerkursus på Hardsyssel 
Efterskole kan du få en påske fyldt med nye 
venner, oplevelser og udfordringer. Du får ople-
velser, du husker, og bliver en del af et endnu 
større fællesskab med seniorvæbnere fra hele 
landet. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen og have 
en masse store, fælles oplevelser sammen på 
Hardsyssel Efterskole.

De bedste hilsner fra kursusledelsen,
Pernille Bak Østergaard og Katrine Benée
 

VALG AF GRUPPE
På kurset kommer du i en gruppe med 12-20 
andre deltagere samt tre instruktører. En stor 
del af programmet foregår i grupperne, men der 
vil undervejs også være fælles tid med delta-
gerne fra de øvrige grupper.

På de næste sider kan du i gruppebeskrivel-
serne læse mere om de enkelte grupper – hvad 
gruppen handler om, hvordan I skal spise og 
sove, samt hvordan I vil blive udfordret.

Hver gruppe har en score fra 1-3 i følgende 
kategorier: personlig udvikling, fysisk aktivi-
tet, leg og fantasi og kreativitet.

Når en gruppe har scoren 3 ved personlig ud-
vikling, skal du forvente stort fokus på dette 
- og mindre fokus, hvis scoren kun er på 1. 

Alle grupper lægger stor vægt på det sociale 
sammenhold og det at høre til i kursusfælles-
skabet.
Når du tilmelder dig kurset, skal du prioritere de 
to grupper, som du helst vil være en del af. Vi 
vil gøre vores bedste for at imødekomme dine 
ønsker. Dog kan vi ikke garantere, at alle får 
opfyldt deres førsteprioritet. Hvis du ønsker at 
være i samme gruppe som en ven fra kredsen, 
skal du skrive det i tilmeldingen.

Du får at vide, hvilken gruppe du er blevet en 
del af, i den velkomstmail, som du modtager 
senest en uge før kursusstart.

ER DET DIT FØRSTE KURSUS?
Frygt ikke! Vi lægger vægt på at gøre det trygt 
for dig, der skal på kursus for første gang. 
Mange af vores deltagere er førstegangsdelta-
gere – og instruktørerne er eksperter i at tage 
godt imod jer, sammen med de seniorvæbnere 
der har været på kursus før. 
Og husk – et FDF-kursus er ikke bare et kursus. 
Et FDF-kursus er sprængfyldt med masser af 
sjove FDF-aktiviteter, som du kender det fra 
dine FDF-møder og lejre med kredsen – blot 
krydret med lidt ekstra sjov.
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1
KAMPEN MOD TIDEN
Tons og udfordringer
Vi har et problem! Solen er kollapset og er 
blevet til et sort hul, så nu går tiden dobbelt 
så hurtigt! Som svar er der blevet oprettet en 
specialenhed, som skal sørge for at få tiden 
tilbage. Specialenheden kommer til at blive 
udsat for prøvelser, hvor man skal være en 
teamplayer, kunne holde hovedet koldt, når 
tiden er fjenden, og være god til at orientere 
sig i områder, man ikke kender. 
Vil du hjælpe med at få jorden tilbage på rette 
kurs?  
Så søg om optagelse nu!

Gruppen sover og spiser både inde og ude - 
hvis tiden tillader det! 

Fysisk aktivitet  3
Leg og fantasi  1
Udeaktiviteter  3
Personlig udvikling  3

2
FLUGTEN
Leg, fantasi og koder
Er orange farven for dig, og foretrækker du 
hellere et es i ærmet frem for en kæde om 
anklen, så skal du læse med her.
Du er blevet fængslet, og du mener selv, du er 
uskyldig i din dom. Sammen med din gruppe 
vil du prøve alt for at flygte fra det uretfærdi-
ge fængsel. I denne gruppe vil du blive prøvet 
på alle dine færdigheder. Systemet tager ofte 
fejl, så når du og dine kammerater indlogeres 
ufrivilligt bag lås og slå, ser I ingen anden 
udvej end at gøre op med systemet.
Kan du tænke anderledes, løse koder og 
løbe hurtigt, så kan du måske klare flugten til 
friheden!

Gruppen spiser og sover inde - og har både 
aktiviteter inde og ude. 

Fysisk aktivitet  2
Leg og fantasi  3
Udeaktiviteter  2
Personlig udvikling  1

3
SVK-MESTER
Spil og konkurrence
Har du altid vidst, at du kan have flere salt-
stænger i munden end nogen anden, drømt 
om at stable verdens højeste pebernøddetårn 
eller ønsket at bevise, at du – og kun du - er 
den ubesejrede mester i kæmpe-mikado?
Så er det nu, du skal melde dig til konkurren-
cen om at blive årets SVK-Mester! I vil blive 
udfordret i leg og løb såvel som jeres evne 
til at tænke ud af terningen og stå på egne 
spaghetti-ben.
Så hvis du er klar på en gruppe lidt ud over 
det sædvanlige og muligheden for at vinde 
titlen som årets SVK-Mester, må du hellere 
begynde at øve dig på at stable peanuts al-
lerede nu!

Gruppen spiser og sover inde - og har både 
aktiviteter inde og ude.

Fysisk aktivitet  2
Leg og fantasi  3
Udeaktiviteter  1
Personlig udvikling  2

4
SAMFUNDET
Lejrliv og outdoor
Der er mørkt, vådt og koldt. Du fryser. Du 
åbner øjnene.
Du er vågnet op midt ude på en mark. Du ved 
ikke, hvor du er. Du ved ikke, hvad der sker – 
og du kan ikke huske noget. 

Syndfloden har skyllet samfundet væk, som 
du kender det. Virkeligheden og hverdagen er 
kollapset, og systemer er fortabte. Du er ikke 
alene, men kun I og mørket er tilbage. I er de 
udvalgte til at bekæmpe mørket.
I skal bruge alle jeres evner til at opbygge 
et trygt samfund, der kan beskytte jer fra 
mørket.
I samfundet bliver grænserne rykket, hjernen 
testet og tålmodigheden sat på prøve, så I 
sammen kan overleve.

Vær beredt - mørket er på vej!
I skal selv kunne transportere jeres bagage. 

Gruppen sover ude, og al aktivitet fore-
går ude. Det meste mad laves og spises 
udendørs.

Fysisk aktivitet  2
Leg og fantasi  1
Udeaktiviteter  3
Personlig udvikling  2
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ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle i 7.-8. klasse, eller som er 13-15 
år.

TID
Start: Torsdag d. 9. april 2020 kl. 14.00 på 
Struer Station.
Slut: Mandag d. 13. april 2020 kl. 9.30 på 
Hardsyssel Efterskole – eller kl. 10.00 på Struer 
Station, se mere under fællestransport.

LOKATION 
Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

PRIS
Prisen for kurset er 1906 kr., hvoraf 
 huslejeandelen udgør 482,03 kr.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 16. 
marts 2020. Tilmelding sker online på FDF.dk/
tilmeld

FÆLLESTRANSPORT
Der bliver arrangeret fællestransport mellem 
Hardsyssel Efterskole og Struer Station.
Ved ankomsten torsdag mødes vi alle på Struer 
Station. Mandag, når du skal hjem, er der mu-
lighed for at blive hentet på Hardsyssel Efter-
skole. Du kan også benytte fællestransporten til 
Struer Station og nå et tog med afgang kl. 10.00.
Husk at angive i din tilmelding, at du ønsker at 
benytte dig af fællestransporten mandag. Dette 
er inkluderet i deltagerprisen.

DELTAGERBREV OG KURSUSBEVIS 
Senest en uge før kursets start får du et del-
tagerbrev via mail. I deltagerbrevet kan du se, 
hvilken gruppe du er kommet i, øvrige deltagere 
på kurset, hvilke instruktører du skal have, hvad 
du skal medbringe og andre praktiske informa-
tioner.
Efter kurset får du et kursusbevis for din del-
tagelse, da kurset er et led i FDFs lederuddan-
nelse. Du modtager også et mærke, du kan sy 
på skjorten.

KONTAKT
Ved spørgsmål om kurset kontakt venligst kur-
susleder Katrine Benée på tlf. 61 44 07 03 eller 
mail kbenee@fdf.dk.

PRAKTISK INFO
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VELKOMMEN
Er du seniorvæbner og klar til en påske 
med fede aktiviteter, fællesskab og nye 
venskaber på tværs af hele landet? Så 
sidder du lige nu med indbydelsen! 
På Seniorvæbnerkursus Kongeådalens 
Efterskole er over 40 instruktører klar 
til at lave de fedeste aktiviteter sam-
men med netop dig! Du vil i løbet af 
påsken opleve masser af fællesskab og 
aktiviteter i en gruppe, du selv vælger. 
Alt dette sker sammen med alle de an-
dre seniorvæbnere fra hele landet.

Mange hilsner fra kursusledelsen
Mads Wermuth, Kristian Rieland 
 Vemmelund og Anne-Lene Jöhnk

VALG AF GRUPPE
På kurset vil du være i en gruppe, hvor I 
laver aktiviteter sammen. Gruppen skal 
du vælge på forhånd. Her i indbydelsen 
finder du 11 spændende grupper, som 
du kan vælge imellem – du skal vælge 
tre grupper i prioriteret rækkefølge.
Gruppernes tema og indhold er beskre-
vet, så du har mulighed for at vælge lige 
netop dem, du synes, der er bedst til 
dig!  

BAROMETER 
Ved hver gruppe finder du et barometer 
med en score fra 1-3. Det markerede 
tal angiver, hvor hård gruppen er, eller 
hvor stærkt det skal gå. Har en gruppe 
scoren 3, er den fysiske aktivitet høj. 
Niveauerne er beskrevet herunder: 

1 Du vil gerne være kreativ, snitte eller 
lave mad, mens du får snakket med de 
andre deltagere. Her er masser at tage 
sig til - men det kræver ikke de store 
fysiske anstrengelser. Du sætter pris på 
din nattesøvn og har det bedst med et 
gruppeprogram i faste rammer. Her kan 
alle være med! 

2 Du vil gerne møde nye venner, men 
er heller ikke bange for at gå 8 kilome-
ter eller holde dig klar til en uventet 
opgave. Du ser frem til en fantastisk 
påske med både stille og vilde udfor-
dringer. 

3 Du er altid på vej - og ser kun 
fremad. Du kan sagtens bevæge dig i 16 
timer om dagen, tre timer om natten og 
spise din aftensmad på farten. Du for-
venter at sove dig igennem den første 
uge efter kurset.

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle i 7.-8. klasse, eller som er  
13-15 år.

TID
Start: Onsdag d. 8. april kl. 20.00 på 
Brørup Station eller Kongeådalens Ef-
terskole. 

Slut: Mandag d. 13. april kl. 09.25 på 
Kongeådalens Efterskole – hvorefter 
der afgår busser til Brørup Station med 
ankomst kl. 10.00.

LOKATION
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19
6660 Lintrup

Skolen har en stærk tilknytning til FDF 
– og til hverdag danner den ramme for 
op mod 90 elever i 9. og 10. klasse. 

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 
16. marts 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

KONTAKT
Har du spørgsmål til kurset, kan disse 
sendes til kursusledelsen på mail 
kursus@keskole.dk eller via kursets 
facebookside: Seniorvæbnerkursus Kon-
geådalens Efterskole
På facebooksiden vil der løbende 
komme opdateringer, og der tælles ned 
til kurset.

FORMÅL
Formålet med seniorvæbnerkurset er:
• At seniorvæbnere fra hele landet mø-

des og oplever et FDF-fællesskab.
• At seniorvæbnere oplever FDF-aktivi-

teter med udgangspunkt i FDFs ambi-
tion og værdier, som giver deltagerne 
kompetencer, de kan bruge hjemme i 
kredsen.

• At møde seniorvæbnere med en ved-
kommende forkyndelse, der vækker 
eftertanke.

FÆLLESTRANSPORT
Der vil være fællestransport til og fra 
Brørup Station. Deltagerbrevet vil inde-
holde den præcise rejseinformation. 

PRIS
Prisen for kurset er 1798 kr. Betalingen 
bliver opkrævet af din kreds. Der ydes 
rejseudligning, men ingen huslejere-
fusion, da det er skolen, der afholder 
kurset.

DELTAGERBREV OG  KURSUSBEVIS 
I ugen op til kurset modtager alle del-
tagere et deltagerbrev per mail på den 
mailadresse, der er oplyst ved tilmel-
ding. I deltagerbrevet kan du se, hvilken 
gruppe du er kommet i, rejseinforma-
tioner, pakkelister og anden nyttig infor-
mation. Efter kurset får alle deltagere et 
kursusbevis.
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1
GAME OF LIFE  
Karriere, uddannelse, familie eller fest - hvad 
er vigtigst for dig?
Der er mange valg at tage i livet, og du er 
nødt til at prioritere, hvis du vil vinde i livets 
spil. Måske er din store drøm at blive rig og 
leve i et stort palæ, eller også er det at blive 
gift og få en masse børn. Uanset hvad dit mål 
er, så er du nødt til at spille spillet for at nå 
det. Kast terningerne og se, hvor langt du kan 
nå i livets spil.
I denne gruppe skal vi lege med livet og prøve 
forskellige tilgange til hverdagen af. Vi tager 
talemåden “livet er et spil” helt bogstaveligt, 
og derfor tager gruppen udgangspunkt i bræt-
spillet Game of Life.

Gruppen sover ude og spiser som udgangs-
punkt ude.

1 2 3

2
IN TIME
Prøv at forestille dig, at du kunne få mere tid 
end andre. Mere tid til at lave 100 armbøj-
ninger, mere tid til at sove eller måske bare 
mindre tid at ligge i planke? Det har du mulig-
hed for i påsken. Det kræver, at du kan vinde 
i forskellige udfordringer, hvor du skal bruge 
din tid fornuftigt, men også kunne tænke 
snedigt. Vinderne får mere tid i de næste ud-
fordringer, hvor taberne vil få mindre tid. Man 
kan aldrig vide sig sikker, om det er positivt 
eller negativt at have mere tid. 
Udfordringerne vil teste alt fra din tålmodig-
hed og hurtighed til din udholdenhed - og alt 
derimellem.
Hvis du kunne tænke dig at blive udfordret 
hvert minut, hver time, hver dag, hvert døgn 
i en hel uge, hvor tid er altafgørende, så er 
dette gruppen for dig!

Gruppen sover og spiser ude.

1 2 3

3
INFLUENCERS 
Det at stå foran kameraet er ikke kun for sjov. 
At tage det perfekte billede eller lave den 
bedste video er hårdt arbejde! For hvem ved 
egentlig, hvad der skal til for at få de fleste 
views...? Hvilket medie passer bedst til dig? 
Youtube, Instagram, Snapchat, TikTok eller 
måske Twitter? Vi skal lave Q&A, Bloopers, 
sketches, parodier, vlogs og meget mere.
I denne gruppe skal vi stå foran kameraet, 
men også lave ALT arbejdet bag. Der skal smi-
les, grines og uploades. Måske er det dig, der 
vinder en pris til Guldtuben!

Gruppen sover og spiser inde.

1 2 3

GRUPPER

4
ASPIRANTERNE
Der søges nu aspiranter til efterretningstjene-
ster verden over.
Har du, hvad der skal til for at klare det kræ-
vende rekrutteringsprogram? Så ansøg nu og 
prøv kræfter som agentaspirant og vær med 
til at kæmpe for verdensfreden. 
Vi søger de hurtigste, klogeste, stærkeste og 
de mest strategiske unge mennesker, der er 
klar til at sætte fællesskabet over alt – for 
man kan ikke redde verden alene.  
I denne gruppe er vi altid på farten, uanset 
om vi løser koder, er på hemmelige løb eller 
arbejder med gådefulde missioner. For som 
hemmelig agent kan man aldrig stå stille – så 
bliver man fanget. 
I kommer til at få afprøvet jeres færdigheder 
inden for samarbejde, mod og styrke, men 
også jeres evner til at bevæge jer uset rundt 
og opsamle clues – så forvent en påske med 
fart over feltet og en masse fede oplevelser.

Gruppen sover og spiser ude.

1 2 3

5
SPACE INVADERS
D. 20. september 2019 mødte en flok men-
nesker op ved Area 51 i Nevada USA grundet 
en facebookbegivenhed kaldet “Raid Area 51”. 
Det var meningen, at basen skulle stormes, 
og dens hemmeligheder om aliens afsløres. 
Det var bare ikke det, der skete! Trods nogle 
hyggelige timer og sjove billeder er vi nogle 
stykker, som mener, at raidet var en kæmpe 
fiasko. Derfor planlægger vi at lave et top-
hemmeligt raid for de allermest engagerede. 
Vi vil en gang for alle bevise og afsløre, at 
den amerikanske regering gemmer på liv fra 
rummet. 
Hvis du, ligesom os, er overbevist om, at der 
findes andet liv ude i galaksen og vil gøre alt 
for at hemmeligheden kommer ud – så meld 
dig og lad os sammen finde sandheden.
Men husk på: Deltagelse på missionen er 
ekstremt hårdt. Det kan være dødeligt og er 
på eget ansvar…

Gruppen sover og spiser ude.

1 2 3

6
THE APPSTORE
Velkommen til The Appstore. I denne gruppe 
skal vi udforske de mange apps, der gør vores 
hverdag meget lettere, men uden at kigge på 
dem fra sikkerheden bag vores skærme! Det-
te gælder selvfølgelig også for de helt gamle 
“apps”, så hvis du altid har drømt om kun at 
kunne dreje 90 grader ad gangen ligesom i 
Snake, så er du kommet til det rette sted. Vi 
skal både lege spil og praktiske apps – det 
kommer til at spænde fra at skyde med vrede 
fugle til at sidde på vores numse og få leveret 
fra Just Eat. Velkommen til en temagruppe 
for alle dem, der altid har ønsket sig, at de 
bare kunne komme helt ind og blive en del af 
deres telefon.

Gruppen sover inde og spiser inde fra Just 
Eat.

1 2 3
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7
OLSENBANDEN
Meget har I budt os gennem alle disse år, 
men dét siger jeg dig: Planen er endnu en 
gang gået galt, pengene er væk, og Egon er 
kidnappet!
Men vi har en plan (skidegodt!). Drømmer du 
om at udføre kuppet over alle kup og stikke 
af til Mallorca bagefter? Er din hjerne fyldt 
med kreative ideer og anderledes måder at 
udføre kuppet på?
Kan du nikke ja, så er det lige dig, der kan 
hjælpe Kjeld og Benny. For her skal vi ikke 
hjem, vi skal videre. Vi kan bruge alt andet 
end hundehoveder og hængerøve, bovlamme 
bidesild, tøffeldyr og lusede amatører.
Vi skal have fat i pengene, befri Egon og af-
sløre den store bagmand, uden at Jensen og 
resten af politiet får mistanke til os.
For at komme i gang skal vi bruge: Et stk. 
tilmelding. 
Aktionen starter onsdag d. 8. april kl. 21.00 - 
præcis! Det hele er timet og tilrettelagt, så du 
skal bare dukke op.

Gruppen sover og spiser inde.

1 2 3

10
RAMASJANG
Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramasjang. 
Alle passagerer bedes spænde sikkerheds-
selen, da det er et land med masser af sjov 
og god tjubang!
Har du også en barnlig sjæl, og har du lyst til 
at bruge din påske med folkene fra Rama-
sjang? Vi skal på besøg rundt i hele landet og 
lege en masse gakkede lege. Vi skal lave bal-
lade med Emil fra Lønneberg, bage kage med 
Rosa fra Rouladegade og lege aber i trætop-
pene med Lille Nørd!
Alle er inviteret, så kom med – og hvem ved, 
måske er det dig, der vinder en t-shirt fra 
Ramasjang!

Gruppen sover og spiser inde, men bevæger 
sig udenfor.

1 2 3

8
MORMORMAD OVER BÅL 
Kan du godt lide lugten af bål om morgenen, 
solen der titter ind i soveposen, og elsker du 
at lave din egen mad?
I vores gruppe skal du være med til at lave 
hele paletten af lækre retter, som mormor 
ville have lavet det. Samtidig får vi bygget KEs 
lækreste lejr.
Kan du finde følgende frem, er du selvskrevet 
i denne gruppe: knofedt, elsker tarteletter, 
du kender ”røgvenderen”, du kan smide det 
ondeste råbåndsknob og er klar på hygge.

Gruppen sover og spiser ude.

1 2 3

11
STORMESTER
Er du god til at tænke ud af boksen? Tænker 
du så hurtigt, at fartfælder klapper? Så det 
her nok gruppen for dig! I denne gruppe kom-
mer du til at skulle løse nogle skøre opgaver, 
hvor der både bliver givet point for opfind-
somhed og kreativitet. Der kan godt komme 
tempo på, når man går efter at vinde – så læg 
hjernen i blød og varm benene op.
Hvem får flest point af stormesteren? Hvem 
vinder til sidst? Der er kun én måde at finde 
ud af det på.
Tiden begynder nu!

Gruppen sover og spiser inde.

1 2 3

9
LØVENS HULE
Du er kommet på den helt lækre ide, men 
mangler hjælp til at føre den ud i livet. Derfor 
har du opsøgt de erfarne iværksættere og 
forretningsfolk fra det kendte TV-program: 
”Løvens Hule”! I ugens løb vil du opleve, at det 
ikke altid er helt nemt at starte en ny virk-
somhed op fra bunden. Det kræver opfind-
somhed, gå-på-mod og skæve arbejdstider! 
Kan du klare mosten, er dette dog en unik 
mulighed for at få indsigt i forretningsverde-
nen og helt eksklusivt også, hvad der foregår 
bag kulisserne – hvordan flytter man f.eks. 
sin virksomhed i skattely i Luxembourg, og 
hvordan skaffer man nu lige billig arbejdskraft 
i Kina?

Gruppen sover og spiser både inde og ude, 
afhængig af hvor tæt et forhold gruppen 
har til sine hårdt tjente penge.

1 2 3
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1
THE MISSING LINK 
Grav, sav, lav
I Vork Bakker er der for nyligt fundet spor 
af de sagnomspundne ur-vorkere og deres 
levemåde. Der ligger et kæmpestort arbejde 
foran os, og derfor indkalder vi alle arkæo-
loger, skattejægere og eventyrlystne til at 
løse gåden og finde The Missing Link mellem 
ur-vorkere og os vorkere. Vi går på opdagelse 
og lever os ind i de forskellige tidsaldrer, hvor 
linket kan være gået tabt. Find din fineste 
arkæolog-børste frem og tænd for din me-
taldetektor, for nu skal du på opdagelse i den 
danske muld!

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 50 %
Udfordring 30 %
Kompetence 80 %

2
AT REJSE ER AT LEVE
Ferie, rejse, plevelser
Mulighederne er mange, og verden er stor. 
I påsken skal vi på ferie, lige fra vandretur i 
fjeldet til charterferie ved swimmingpoolen. 
Hvilken ferie tiltaler dig mest? Og hvilken 
skaber de bedste minder? Dette skal vi sam-
men finde ud af, når vi i påsken drager ud på 
årets bedste ferie i Vork Bakker! Det vigtigste 
på alle rejser er selvfølgelig tandbørsten, 
men pak også hellere alt fra solbriller til 
skibukser.
En klog mand sagde engang ”At rejse er at 
leve”, og det skal i den grad undersøges. 
Du vil få sved på panden, men til gengæld 
komme hjem med nye feriebilleder.

Gruppen sover og spiser inde og ude.

Fantasi og kreativitet 60 %
Udfordring 60 %
Kompetencer 30 %

3
GØR DET FOR KAMERAET 
Video, tons, fortællinger
1, 2, 3 – action! Er du vild med tempo? Og vil 
du lære at tage de fede film med de skarpe-
ste vinkler og skæve idéer, så er “Gør det for 
kameraet” gruppen for dig!
Vi skal blive skarpe på den gode video, der 
gennem tons og leg viser FDF fra alle per-
spektiver. Om det er GoPro’et eller iPhonen, 
der er din bedste kamera-buddy, så får du 
teknikker til, hvordan du laver den fede video 
fra kredsens sommerlejr eller det sjoveste 
møde. 
Tempoet er højt og kreativiteten endnu 
højere, så pak objektivet og stil skarpt på 
påskens fedeste gruppe! 

Gruppen sover ude og spiser inde og ude.

Fantasi og kreativitet 0 %
Udfordring 50 %
Kompetencer 100 %
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VELKOMMEN
Du sidder her med indbydelsen til på-
skens største oplevelse. Snart mødes 
over hundrede unge mennesker i Vejle 
for at begive sig af sted mod Seniorkur-
sus Vork.
Som deltager på Seniorkursus Vork vil 
du få nogle vilde og unikke oplevelser, 
du ikke finder andre steder. Du får både 
det store sus, men også tid til fordybel-
se med erfarne instruktører, der har lyst 

til at tale med om de ting, der ikke altid 
er tid til i hverdagen. De står klar til at 
give dig en FDF-vitaminindsprøjtning 
med idéer og aktiviteter, der gør dig til 
en bedre leder i kredsen.
Når du kommer på Vork, bliver du en 
del af Vork-familien. Selvom folk kom-
mer fra hele landet, lærer man hurtigt 
alle at kende på vores lille kursus. Vork 
er et sted, hvor man VIL hinanden, pas-
ser på hinanden, accepterer hinanden – 

forskellige som vi er. Vi lærer os selv og 
andre at kende på ̊ godt og ondt. Sam-
men løfter vi hinanden til nye højder!
Vi glæder os meget til at se dig til ef-
teråret.

På vegne af alle medarbejdere på Se-
niorkursus Vork,

Rasmus Frydensbjerg, kursusleder

FORRYGENDE FÆLLESPROGRAM
Vi tror på ̊, at der gemmer sig uforglem-
melige stjernestunder i et gennem-
tænkt fællesprogram. Derfor har vi på 
Seniorkurs Vork ekstra stort fokus på 
fællesprogrammet og ser værdien i at 
lære hinanden at kende på tværs af 
grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du 
mindes andagter og gudstjenester, hvor 
der var tid til ro og eftertænksomhed 

under åben himmel. Du vil huske træt-
heden efter et action-packed løb, de 
tunge danseben efter en vild fest, og du 
vil huske de legendariske shows med 
underholdning og fed musik.

Fællesprogrammet på Vork er af høj 
kvalitet, og det er her, du oplever fæl-
lesskabets sus, et helt særligt nærvær 
og nye venskaber.

VÆLG DIN GRUPPE
Du kan vælge mellem 8 forskellige 
grupper, som:

• har mellem 12 og 18 deltagere
• har tre inspirerende instruktører
• har et genialt og gennemtænkt pro-

gram
• byder på værdifuld inspiration og ner-

vepirrende udfordringer
• er sammen hele kurset
• bor tæt og er samlet flere gange hver 

dag

GRUPPER
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7
KATASTROFEBEREDSKABET
Nødhjælp, samarbejde, udholdenhed
På grund af de store mængder regn det 
sidste år, er området omkring Vejle Ådal ramt 
af store oversvømmelser. Befolkningen sulter, 
og de lokale redningstjenester kan ikke følge 
med behovet for nødhjælp. Derfor søger vi 
nu frivillige til det nyoprettede katestrofebe-
redskab, der skal indsættes i området for at 
beskytte og hjælpe lokalbefolkningen.
Som en del af katastrofeberedskabet vil du få 
en grundig uddannelse i førstehjælp, redning, 
kommunikation og ledelse. Du skal dog være 
forberedt på et arbejdsmiljø med et hæs-
blæsende tempo, højt stressniveau og store 
krav såvel til din fysik som din psyke. Vi er på 
vagt 24/7, og når alarmen går, forventes det, 
at vi stiller med det samme både dag og nat.

Gruppen spiser og sover ude.

Fantasi og kreativitet 20 %
Udfordring 100 %
Kompetence 30 %

8
VORKINSON
Kamp, viljestyrke, overlevelse
Vil du være den næste Vorkinson?
Nu har du chancen for at give dig selv den 
ultimative udfordring. 
FDF og Seniorkursus Vork søger Danmarks 
sejeste overlevere til nye eventyr. Så har du 
viljen til at overkomme det uoverkommelige, 
blive presset fysisk og psykisk, er du i god 
fysisk form og søger dit livs udfordring, så 
tilmeld dig til Vorkinson Ekspeditionen 2020 
nu. 

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 20 %
Udfordring 90 %
Kompetencer 40 %

4
MYTHBUSTERS
Testning, snilde, gå-på-mod
Buldrer tomme tønder virkelig mest? Hvad 
sker der, hvis man går i vandet tidligere end 
en halv time, efter man har spist? Kan det 
passe, at man tisser i sengen, hvis man leger 
med ild? 
Hvis du nogle gange undrer dig over, om alt, 
hvad fatter siger, egentlig er rigtigt, og godt 
kunne tænke dig at vide, om Tastys mozza-
rella-stuffed slow-cooker meatballs er lige 
så gode, som de ser ud, så er MythBusters 
gruppen for dig! 
Vi tester ting, vi tror, vi ved, så de andre grup-
per ikke behøver at gøre det – et nobelt fore-
tagende, der kræver en god del mod, snilde 
og kreativitet. Kom med længere ud end til 
navlen og find ud af, om kragerne vender, når 
vi stiller os selv til rådighed for videnskaben, 
menneskeheden og sandheden!

Gruppen sover og spiser inde.

Fantasi og kreativitet 60 %
Udfordring 50 %
Kompetencer 40 %

5
DEN GLEMTE OLYMPIADE
Sved, kropsvarme, højt tempo
Er du klar til at prøve kræfter med Vorks 
ældgamle, traditionsrige og sagnomspundne 
Olympiade? Disse discipliner er gået tabt 
med tiden, men er nu fundet frem igen. 
Påsken kommer kun til at handle om sport, 
konkurrence og tempo. Så find dit sportstøj 
og dine løbesko frem og klargør dig allerede 
NU! Til en påske i tårnhøjt tempo!
På pladserne - parat - GO! 

Gruppen sover og spiser inde.

Fantasi og kreativitet 50 %
Udfordring 70 %
Kompetencer 30 %

6
UDVANDRERNE 
Spil, strategi, verlevelse
Der er hunger i Danmark, og ligesom så 
mange andre har du valgt at rejse til mulig-
hedernes land – Amerika. Selvom prærien 
er fuld af ressourcer og plads, gælder her 
nogle helt andre spilleregler end i den gamle 
verden. Hver familie må stå sammen om at 
opdyrke jorden og passe på det, man har 
skabt. Muligheder såvel som udfordringer 
ligger lige rundt om hjørnet, og du skal være 
både taktisk og udholdende for at sikre din 
og familiens overlevelse. Du kæmper mod 
dine naboer om de bedste jorder, men I er 
også i samme båd, når katastrofen ram-
mer. Har du kufferten klar? Så ses vi på den 
anden side af Atlanten!

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 40 %
Udfordring 70 %
Kompetencer 40 %

Fantasi og kreativitet Leg, idéudvikling, temaramme, 
design, krea og påhitsomhed.

Udfordring Puls, højt tempo, fysiske og psykiske 
udfordringer, sved på panden, skubben til grænser og 
nataktiviteter.

Kompetence kredsoverførselsværdi, specifikke ideer til 
FDF-arbejdet og tilegnelse af konkrete færdigheder.

I indbydelsen kan du læse om de i alt 
otte grupper. For at hjælpe dig til at 
finde den rette gruppe, har vi vurderet 
hver gruppe ud fra tre parametre.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil 
du få din 1. eller 2. prioritet, men hvis 
gruppeønskerne er fordelt meget skævt 
vil nogle få deres 3. prioritet. Vælg 
derfor tre grupper, du sagtens kunne 
forestille dig være en del af. Du får at 
vide, hvilken gruppe du har fået, i vel-
komstmailen, som du modtager ca. to 
uger inden kursusstart.
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PRAKTISK INFO

TID 
Start: Onsdag d. 8. april 2020 kl. 15.00 på Vejle 
Station.
Slut: Mandag d. 13. april kl. 12.00 på Vejle 
Station.

LOKATION
FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved

ALDERSGRUPPE 
15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til 
og med det halvår man fylder 19) 

PRIS 
Kurset koster i alt 2020 kr. Heraf udgør 
huslejeandel 645,27 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kas-
serer, og der skal betales inden kurset. 
Som ikke-medlem af FDF skal du betale 
ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet, ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. 
din kursuspris er lavere, desto længere 
væk du bor fra Vork. Dette sker auto-
matisk ved tilmelding. Kredsen kan søge 
kursustilskud eller huslejetilskud ved 
kommunen af det resterende beløb. Læs 
mere i FDFs kursusprincipper og handels-
betingelser på FDF.dk/uddannelse.

TILMELDING 
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 
4. marts 2020. Tilmelding sker online på 
FDF.dk/tilmeld.
Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, 
at hvis du efter tilmeldingsfristen finder 

ud af, at du ikke kan deltage alligevel, så 
vil din kreds ikke få refunderet deltager-
afgiften. Husk at tale med din kredsleder 
og dine forældre inden du tilmelder dig. 

TIL FORÆLDRE OG KREDSLEDER 
Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork 
– den tankegang er drivkraften for alle 
instruktører på Vork. Derfor vil vi opfordre 
jer til at sende jeres teenagere af sted – 
det betaler sig! Seniorkurser er med til 
at fastholde seniorerne og give energi til 
kredsarbejdet.

Deltagerne vil styrke deres kompeten-
cer på en lang række områder, som er 
værdifulde på det personlige plan – men 
også i skolen, på arbejdet og ikke mindst 
i FDF-kredsen. 
I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, 
idéudvikling, debat og forskellige kom-
petencer, der udfordrer og kan overføres 
direkte til kredsarbejdet.

Alle kan deltage – også ̊ selvom man er 
den eneste fra kredsen. Kredslederen 
skal sikre, at deltagere under 18 år har 
forældrenes tilladelse til at deltage. Glæd 
dig til at få en glad og energifyldt teen-
ager hjem med nye vinkler på ̊ tilværelsen.

KURSETS FORMÅL 
Det er seniorkursernes formål at: 
• give seniorerne en oplevelse af FDFs 

værdigrundlag og lederideal.
• møde seniorerne med andagter, der 

giver eftertanke.

• styrke seniorernes engagement i kreds-
arbejdet. 

• lære seniorerne en række brugbare 
FDF-færdigheder gennem oplevelser og 
udfordringer.

• lade seniorerne opleve et stærkt og 
givende fællesskab. 

VELKOMSTMAIL
Alle tilmeldte deltagere modtager en vel-
komstmail omkring to uger inden kurset 
med en hilsen fra instruktører, program 
og praktiske oplysninger.
Det er også i denne mail, du ser, hvilken 
gruppe og hvilke deltagere du skal på 
verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger 
velkomstmailen dér.

KURSUSBEVIS 
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. 
Du får både et kursusbevis for din delta-
gelse på kurset og et kompendie med de 
bedste idéer med hjem.

FØLG MED
Facebook.com/SeniorkursusVork
Seniorkursusvork.dk 

KONTAKT 
Du er altid velkommen til at ringe eller 
skrive til kursusleder Rasmus Frydens-
bjerg på telefon 29 86 78 50 eller mail 
rasmus@FDF.dk 



Seniorkursus Sletten • 8. - 13. april 2020

ALDER 15 - 18 ÅR 

TILMELDING FDF.DK/TILMELD

KURSUSSTED FDF FRILUFTSCENTER SLETTEN
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SENIORKURSUS  
- EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til for-
årets suverænt fedeste oplevelse!
Og vi kan med glæde sige, at planlæg-
ningen er i fuld gang! Der er 17 fede 
grupper til dig med nye idéer og spæn-
dende aktiviteter, der er klar til at blive 
udlevet af dig og dine seniorbuddies!
Du vil danne nye venskaber, gamle ven-
skaber kan plejes, samtidig med at du 
kan lære en masse nye ting!
Og så er alt selvfølgelig ikke helt nyt. 
Der er traditionerne. Traditionerne der 
binder os sammen som mennesker. 
Disse traditioner skaber grundlag for 
det helt unikke fællesskab, der opstår 
på Seniorkurset, og som gør, at du med 
sikkerhed ved, at du er ”villet”. Og at du 
som menneske kan bidrage til et fæl-

lesskab, der giver mening, og som giver 
så meget igen, når du bare giver lidt af 
sig selv!
En følelse af at tro på, at du kan. Kan 
være dig selv, kan være mere, end da 
du kom, og kan være med til at gøre 
en forskel. En uvurderlig drivkraft, der 
kombineret med de tusinder af idéer, 
der vokser på FDF Seniorkursus Sletten, 
giver et kæmpe skub til FDF, til kred-
sene og til dig som deltager.
Hvert eneste år kan vi som medarbej-
dere med glæde sende mange seniorer 
hjem, som har været med til at skabe 
et godt og givende kursus for sig selv og 
ikke mindst hinanden. Vi mener, at FDF 
Seniorkursus Sletten er med til at give 
unge mennesker (DIG!) et ståsted at 
møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på FDF 
Seniorkursus Sletten,

Kursusleder  
Majken Østergaard Frederiksen 

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor Senior-
kursus er så fantastisk, er nærmest en 
umulig opgave. For når man prøver at 
forklare det, så forestiller du dig enten 
aktiviteterne, som de ville se ud hjem-
me i din kreds eller måske sammen 
med dine venner, men på Seniorkursus 
er det bare så meget vildere.

Du er sammen med andre seniorer, der 
alle sammen kaster sig hovedkulds ud i 
de underlige, fantastiske og anderledes 
aktiviteter, som du aldrig har prøvet 
magen til før. Så mange mennesker kan 
virke overvældende første gang, men 
de fleste aktiviteter vil foregå i mindre 
grupper, og så er det ikke helt så over-
vældende alligevel.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjæl-
pe dig, der ikke har været her før. Der er 
mange nye seniorer med hver gang, så 
du er ikke alene om at være ny.
Du vil blive udfordret af dygtige instruk-
tører, der er lige så meget med på leg 
som på læring, og de vil hjælpe dig til at 
få den bedst mulige oplevelse.

Du vil opleve sammenholdet, når du 
skal løse opgaver, danse og lege med de 
andre.
Du vil få lov at snakke om de ting, der 
ikke altid er plads, tid og lejlighed til 
derhjemme.

Hvis du er i tvivl, om Seniorkursus er 
noget for dig, er der flere ting, du kan 
gøre for at blive klogere. Du kan snakke 
med nogle af dine ledere - de har sik-
kert selv været med engang. Du kan 
snakke med en anden senior, der har 
været af sted - hvis du ikke lige har en 
ved hånden, kan du helt sikkert finde 
mange via vores facebookgruppe. Du 
er også velkommen til at tage røret og 
ringe til kursuslederen og høre, hvad 
det er for noget.

Er du stadig i tvivl og synes, at det 
kunne være rart at prøve det første 
gang sammen med en, du kender - ja, 
så ordner vi også det. Som ny deltager 
på FDF Seniorkursus Sletten kan du fin-
de én kursusmakker, som du vil være i 
gruppe med. I skal så selvfølgelig vælge 
de samme grupper OG begge skrive i 
bemærkningsfeltet ved jeres tilmelding, 
at I ønsker at være i samme gruppe, 
fordi en af jer er med for første gang.

Vi glæder os til at tage godt imod dig 
for første gang på FDF Seniorkursus 
Sletten d. 8. april 2020!
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Sådan læser du beskrivelsen af grup-
perne og vælger de tre grupper, som 
passer til dig.
Gruppebeskrivelsen består af to dele:
1. del er en introduktion til gruppens 

tema og univers.
2. del er en mere konkret beskrivelse 

af gruppens aktiviteter; hvordan man 
sover, spiser, og på hvilke måder du 
bliver udfordret.

Det betyder, at du som deltager skal 
sætte dig ned og læse indbydelsen godt 

igennem, hvilket forhåbentlig bidrager 
til en bedre forståelse af de forskellige 
gruppers indhold, så du kan vælge de 
grupper, som passer allerbedst til netop 
dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen helt 
præcist har fokus på, kan du benytte 
dig af de tre keywords og del 2, som 
beskriver gruppen mere konkret, og hvis 
det stadig er uklart, er du velkommen 
til at sende en mail til kursuslederen.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil du 
få din første- eller andenprioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogle få deres tredjepriori-
tet, så sørg for at vælge tre grupper, du 
sagtens kunne forestille dig at være en 
del af.
Du får at vide, hvilken gruppe du er 
blevet en del af, i velkomstmailen, som 
kommer ca. to uger inden kursusstart.

1
AKADEMEMET
Memes, ideudvikling, historiefortælling
Det anerkendte AkadeMEME nær Silkeborg 
har netop startet sit optag! Her er det både 
talentet og viljen, der tæller. Du bliver uddan-
net af landets absolut bedste Meme-krea-
tører til at kunne kreere det nye årtis virale 
internetfænomener og selvfølgelig en masse 
Dank-Memes. 
Er du den type, der elsker alternative løs-
ninger og at tænke ud af boksen, så er det 
præcis dig, vi har brug for. Mener du, at DU 
har det, der skal til, så skynd dig at få sendt 
din ansøgning af sted. Kun de bedste får en 
plads på AkadeMEMEt!

Gruppen bruger Memes til at udforske 
historiefortælling og ideudvikling. Gennem 
ord og billeder skal vi udtrykke oplevelser 
og følelser, skabe forskellige Memes og 
gribe, hvad situationen byder på. Gruppen 
sover og spiser primært inde, men vil have 
enkelte måltider og overnatninger ude. Ak-
tiviteter foregår ude og inde, nataktiviteter 
kan forekomme, men der vil også være tid 
til eftertanke. Denne gruppe er for dig, der 
elsker at skabe og opfinde, er fyldt med 
kreativitet, eller i hvert fald gerne vil blive 
bedre til det.

2
DET SØDE LIV
Primidesserter, teamspirit, eftertanke
3 - 2 - 1 - bag!
I gruppen Det søde liv skal vi sammen nørde 
og udforske det søde køkken. Du vil som 
deltager lære en helt masse kompetencer og 
prøve forskellige teknikker - en af instruktø-
rerne er både uddannet bager og konditor! Du 
kan også forvente at få god tid til eftertanke - 
fx om hvordan du indgår i et team. Undervejs 
vil du sammen med dit hold kæmpe om at 
modtage det store trofæ - der gives til den 
gruppe, der i løbet af kurset, samlet klarer
alle udfordringer og opgaver bedst.

Gruppen sover indenfor, og du bliver ikke 
presset på søvn. Vi kommer til at bage og 
kokkerere udendørs det meste af tiden, og 
vi vil have base samme sted. Du kommer 
ikke til at flytte særligt meget rundt på 
hverken dig selv eller din bagage i løbet af 
ugen - ud over almindelig gang rundt på 
Sletten. Du får ideer og kompetencer, du 
kan tage direkte med hjem i kredsen. Alle 
kan være med - det eneste, vi kræver af dig, 
er interessen for at lære - og dyste
om at lave de lækreste og flotteste brød, 
kager og desserter.

3
UNICORN FACTORY SØGER: 
 BEDSTE VEN TIL ENHJØRNING
Fantasi, enhjørningen, gulerødder
Mangler du også en enestående enhjørninge-
ven? Så tag med på tur til det eventyrlige 
Sletten! Vi skal bevise, at vi er værdige til at 
modtage vores nye venner, og hvis vi er hel-
dige, får vi lov til at tage med på vilde eventyr 
i fremmede lande. Men det kræver meget 
arbejde at tage sig af en enhjørning, så fat 
striglebørsten, spænd støvlerne, og vær klar 
til en påske i eventyrets navn! 

Vi sover inde størstedelen af ugen, og 
måltider spises både inde og ude. Grup-
pens aktiviteter foregår mest udenfor, og 
flere aktiviteter vil foregå i middel/højt 
tempo. Der kan forekomme nataktiviteter, 
men der vil være tid til også at få hvilet. 
Du vil i løbet af ugen blive kastet ind i en 
temaramme, hvor indlevelse i temaet er 
vigtigt, og sammen vil vi alle skabe en sjov 
og fjollet påske.

GRUPPER
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4
SKSMESTER
Konkurrence, kreativitet, tid 
Er du den næste SKSmester? Kan du løse 
opgaver med nye kreative løsninger? Kan du 
arbejde sammen med dit hold om at opnå 
flest point? Kan du få isblokken til at for-
svinde hurtigst muligt? Kan I skjule ananas-
sen bedst muligt? Eller camouflere jer, så I 
ikke bliver opdaget? Den siddende SKSmester 
inviterer netop dig til at bruge din krøllede 
hjerne og finde på de bedste kreative løsnin-
ger. Hvem skal have præmien med hjem?

SKSmester udfordrer den kassetænkning, 
som hersker. Vi tænker ud af boksen og ar-
bejder med kreative opgaver, som ikke altid 
i virkeligheden er, hvad de ligner. 
Gruppen sover inde, men har alle da-
gens aktiviteter ude. Gruppen indeholder 
nataktiviteter, men der vil være mulighed 
for søvn bagefter. Man skal ej heller synes, 
det er træls at bevæge sig, da aktiviteterne 
vil være spredte både inde på Sletten, men 
også uden for området. Man kan ikke være 
sikker på noget, og intet er nødvendigvis, 
som det ser ud.

5
COSA NOSTRA
Historisk drama, intriger, tema
Skibet er klart, kufferterne er lastet, musikken 
spiller, og maden er lækker. Den amerikanske 
drøm er klar til dig. Men er du klar?
Klar til en udfordring, hvor du enten kan blive 
fattig eller milliardær. Her kan du kæmpe 
om at være den økonomisk ansvarlige eller 
familiens overhoved? Hvis du er god nok, 
kan du måske blive bossen over alle bosser. 
Lyssky metoder er den hurtigste vej frem, så 
det gælder om at slippe af med problemet, 
før problemet gør det af med dig. Vi kæmper 
med vores bare næver, guns og knive, og det 
er i denne gruppe, hvor “blod, sved og tårer” 
faktisk bliver bogstaveligt.
Og husk: “Be careful who you call your fri-
ends. I’d rather have four quarters than one 
hundred pennies.” – Al Capone.

Gruppen er bygget op om en historisk te-
maramme, hvor vi laver aktiviteter i mindre 
grupper. Vores fysiske aktivitetsniveau er 
moderat, og det psykiske aktivitetsniveau 
er mere udfordrende. Gruppen sover, spiser 
og opholder sig både inde og ude. Madlav-
ning og nataktiviteter er ikke et fokuspunkt, 
men kan forekomme. Man får nok søvn og 
mad. Vi vil udforske Sletten og nærområdets 
terræn, men hike med fuld bagage er ikke 
en del af gruppeprogrammet.

6
MONSTERJÆGERNE
Fare, forfølgelse, fremad
Kender du den urolige fornemmelse, når 
du går alene hjem i den mørke nat? Det 
løber koldt ned ad ryggen, du ser dig over 
skulderen. Der er intet at se, men alligevel 
vil fornemmelsen ikke forsvinde. Lurer der 
noget i skyggerne, som bare venter på at 
springe frem? Du troede måske, at det var 
indbildning, men som så mange gange før er 
sandheden mere gruopvækkende end fanta-
sien: Monstrenes verden findes – portalen er 
næsten klar! Tag med, når jagtsæsonen går 
ind - så garanterer vi et nyt trofæ, som kan 
hænge over kaminen. Nu er det monstrenes 
tur til at være bange! 

Monsterjægerne er en udfordringsgruppe 
sat i en temaramme. Jagten er intens, 
udfordrende og ikke for sarte sjæle: Du skal 
kunne holde tempoet oppe og hovedet koldt 
i tilspidsede situationer! Du kan forvente 
at jagte monstre på alle tider af døgnet, 
og søvn vil derfor blive sparsomt og spredt. 
Gruppen sover ude og på skiftende steder - 
derfor er det vigtigt, at du selv kan bære al 
din bagage. 
Når du kommer hjem fra en uge som Mon-
sterjæger, ved du mere om, hvem du er, 
hvad du kan, og hvor din grænse går.

7
DYMS™ BETALAB
Tema, data, tempo
Er du tit træt og deprimeret? Så prøv det nye 
smarte livsstilsprodukt Dyms™. Med Dyms™ 
kan du udrydde dårlig adfærd i din hverdag, 
og forbedre din personlige troværdighed og 
dit liv. Meld dig til Dyms™ beta-lab, som er 
et intensivt forløb, hvori din livsstil og sociale 
relationer optimeres med hjælp fra Dyms™. 

Ved deltagelse bekræfter du, at du er bekendt med 
Dyms™’s betingelser og vilkår og accepterer, at Dyms™ 
indsamler og har adgang til alt data om dit liv inklusiv, 
men ikke begrænset til, sundhedsdata, søvndata, data 
om dine venner og forældre, din DNA-sekvens, lokation 
og karakterer i skolen. Dyms™ tager ikke ansvar for, 
hvordan dine data bruges og har til enhver tid ret til at 
bruge dine data til kommercielle og ikke kommercielle 
formål under kurset.

Gruppen har et højt tempo og et moderat 
til højt aktivitetsniveau. Vi lever i tema-
rammen, hvor dine point definerer dine 
muligheder for søvn, fysiske aktiviteter og 
kost. Gruppen er udendørs og fysisk aktiv, 
og du kan forvente at gå med og uden op-
pakning. Der vil forekomme nataktiviteter, 
og du kan forvente nætter med få timers 
søvn. Vi har plads til refleksion, når det 
giver faglig mening. Gruppen arbejder med 
refleksion over dine data, og hvordan den 
kan bruges og misbruges i virkeligheden.

8
KLATREGRUPPE
Træklatring, vægklatring, kompetencer
Har du en brændende lyst til at hænge højt 
oppe i de øverste trætoppe i Slettens skove? 
Vil du gerne bruge en uge i klatresele og i 
godt selskab? Så er det dig, vi har brug for. I 
gruppen kommer vi til at beskæftige os med 
både de tekniske og de personlige udfordrin-
ger inden for træklatring.

I gruppen kommer vi til at gennemføre, 
sikringskursus til væg og begynderkursus 
i træklatring. Dette vil erfaringsmæssigt 
klæde dig på, når du skal hjælpe til med 
klatreaktiviteter hjemme i kredsen. Vi tager 
det hele i et tempo, hvor alle kan være med, 
så hvis du har en lille smule højdeskræk og 
gerne vil af med den, så er der også plads 
til dig. 
Gruppen sover udenfor, og store dele af 
kurset foregår udenfor. Vi spiser ligeledes 
ude, men laver ikke selv maden. Gruppen 
er ikke fysisk krævende, men det kræver 
selvfølgelig, at du er i stand til at klatre. 
Der er ingen nataktiviteter i gruppen. Det 
vil være en fordel, hvis du på forhånd har 
en makker fra samme kreds eller en fra dit 
netværk, dette er dog ikke et krav. Skriv i 
kommentarfeltet ved tilmeldingen, hvem 
din eventuelle klatremakker er.

9
WORLD OF WEIRD
 Underlig, konkurrence, selvbestemmelse
Skal din påske være fyldt med kagecreme og 
instruktører på hovedet? Og er du klar på at 
træde ind i en verden af konkurrencer, hvor 
alt er underligt og sjovt?
Så find dit konkurrencegen og din finurlige 
tankegang frem og hop ind i en verden af 
anderledes og skævt ansvar. Konkurrencerne 
foregår både individuelt og i hold, men kun én 
kan løbe med sejren. 
Med selvbestemmelse styrer du selv, hvor 
sjovt og udfordrende din påske bliver, da du 
altid kan sige nej til programmet - men siger 
du nej til en aktivitet, kan du ikke tjene point 
og risikerer at tabe den samlede konkurrence. 
Men husk: Med magt kommer ansvar.

Du skal kunne bære din egen bagage til 
lejren, hvor du sover ude og kan forvente 
et gennemsnitligt søvnniveau på 4-5 timer 
pr. døgn, som kan være fordelt over flere 
gange. Gruppen beskæftiger sig ikke med 
madlavning, og spisetid kan forekomme 
uden for normale tidspunkter. Gruppen har 
mange aktiviteter både nat og dag, og de 
vil ofte foregå i et højt tempo.
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10
CIRCULUS INFERNO IX
Gruppedynamik, forræderi, uretfærdighed
Velkommen til Helvede!
Vi må desværre meddele, at du er blevet 
vejet og fundet for let – det kommer næppe 
som en stor overraskelse, vel?
Men frygt ej! Efterlivet er et slaraffenland for 
dén, der forstår at udnytte sine muligheder. I 
din kamp for at udstå tilværelsen bag helve-
des porte må du holde kortene tæt til krop-
pen, skabe og bryde alliancer, forhandle om 
din egen og andres skæbner og sælge sjælen 
for selv at gå fri. Du kan ikke stole på nogen, 
for i sidste ende er det hver mand for sig selv.

Gruppen er en temabaseret spillegruppe. 
Vi arbejder med relationer, og forestiller os, 
hvad der sker, når vi for en stund fjerner 
håbet og udnytter fællesskabet i stedet for 
at bidrage til det. Som deltager har du ofte 
travlt, og aktiviteterne veksler mellem 
taktiske spil, stillesiddende aktiviteter og 
aktiviteter med høj puls. 
Gruppen er stærkt konkurrencepræget, og 
du vil derfor blive presset psykisk. Grup-
pen sover og spiser ude på uregelmæssige 
tidspunkter. Madlavning og transport med 
oppakning kan forekomme, men er ikke i 
fokus. Gruppen forudsætter din helhjertede 
brug af både hoved og krop og kræver, at 
du tør sætte dig selv i spil. 

11
STAYING ALIVE
Førstehjælp, færdigheder, sammenhold
Din mormor har været i færd med at stege 
krebinetter, imens hun passer dig og din lil-
lebror. Pludseligt står en gigantisk stikflamme 
op fra stegepanden. Mormor bliver forfærde-
ligt bange, tager sig til brystet og klager over 
smerter – herefter falder hun om. I et forsøg 
på at hjælpe prøver din lillebror at slukke 
branden på komfuret med en kop vand. Dette 
resulterer dog i, at flammer eksploderer fra 
stegepanden og antænder hans striktrøje. 
De har begge brug for hjælp – hvad gør du?

I denne gruppe vil du blive maksimalt 
udfordret på dine førstehjælpsevner. Vi vil 
sammen udforske de mest banale, men 
også ekstreme situationer, hvor det kølige 
overblik, skarp faglighed og benhårde 
prioriteringer er i fokus. Gruppen sover ude, 
og da programmet er stramt, vil maden pri-
mært blive serveret, og der vil indgå enkelte 
nataktiviteter. Som deltager vil du kunne 
forvente en rimelig mængde søvn samt et 
middelt udfordringsniveau. Du skal kunne 
transportere dig selv samt det mest nød-
vendige grej over relativt korte distancer. 
Gruppen tager udgangspunkt i påkrævede 
færdigheder for opnåelse af førstehjælps-
mærket niveau 9. 

12
BACK TO BASIC
Udeliv, naturfærdigheder, simpelhed  
Har du haft set din indre naturnørd i øjnene 
for nylig? Synes du også, det fedt at få jord 
under neglene? Nu har du chancen for at få 
kvalitetstid med Slettens vildeste urnatur. Vi 
skal tilbage til det simple liv, dengang hvor 
et regnskyl var et brusebad, og aftensmaden 
var noget, man selv fangede. Når det kommer 
helt back to basic, får din indsats betydning 
for de ressourcer, du har til rådighed.

I Back to basic skal vi arbejde med naturen 
som vores legeplads. Du kommer hjem med 
færdigheder i udeliv og naturbrug. Vi sover 
og spiser ude i vores egne konstruktioner. 
Der vil være madlavning, men det er ikke et 
fokus for gruppen. Gruppen er ude og aktiv 
hele dagen, men på et niveau, hvor alle kan 
være med. Der forekommer lidt nataktivi-
tet, men der er god tid til søvn. Du skal selv 
kunne bære din bagage til lejren. 

13
THE INTERNATIONAL TASKFORCE
Regimer, ulighed, høj puls
Mange af verdens lande er på randen af 
ødelæggelse og selvdestruktion. For mange 
år med dårlige regimer og forsømte landsam-
fund har skabt ulighed i alt for mange lande. 
For at rette op på det i tide og sikre verdens 
fortsatte eksistens skal vi bruge de bedste af 
de bedste. Du vil indgå i rekrutteringen af The 
International Taskforce og hjælpe lande på 
rette vej, samtidigt med at du lærer en masse 
om dig selv. Du vil i løbet af hele ugen få en 
individuel score for udførelsen af opgaver, 
denne score er altafgørende for din fremtid i 
Taskforcen.

Gruppen er for dig, der gerne vil pres-
ses individuelt, men samtidigt indgå i en 
samlet taskforce. Vi vil arbejde med FNs 
17 verdensmål og selv afprøve mange af 
dem på egen krop for at skabe en bedre 
forståelse for udsatte samfund. Som en del 
af The International Taskforce forventes det, 
at man kan udføre opgaver alene og bære 
sin egen bagage mellem forskellige ba-
secamps, nogle gange over lange stræknin-
ger. Du skal som rekrut i Taskforcen være 
klar på ikke at sove/spise på samme sted 
eller måde to gange, dog altid ude. Der vil 
være mulighed for maks fem timers søvn i 
døgnet. Gruppen kommer til at have et højt 
fysisk aktivitetsniveau, ofte under tidspres. 
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14
OLYMPUS MONS 
Mars, kommunikation, tema
Velkommen på Mars, den røde planet. I er 
udvalgt til at være de første kolonister på 
Mars, og vi jordboer ved, at I ikke har valgt 
det, fordi det var nemt, men fordi det var 
svært. Fordi den røde planet er en udfordring, 
der viser de bedste sider af menneskeheden, 
og som I er villige til at tage på jer – en op-
gave, som I ikke er villige til at udsætte. 
For vi ved, at hvis menneskeheden skal over-
leve, så bliver vi nødt til at være et multipla-
netært samfund. 
I vil være de første, og I er de bedste, men I 
vil ikke være de sidste, det lover vi jer.
Det er jeres opgave at bygge den første ko-
loni, den første oase på den røde planet. 
Under koloniseringen vil I kende jeres opga-
ver, men livet på Mars er hårdt, og planeten 
tilgiver ikke fejl, så I skal også tage jer af alle 
andre store og små problemer på basen.

Gruppen er en temagruppe med fokus 
på udfordringer og dagligdagsliv på en 
forestillet koloni på Mars. Gruppen spiser 
og sover ude. Alle aktiviteter foregår ude. 
Gruppens aktivitetsniveau kommer til at 
svinge, og nattesøvnen vil blive afbrudt i 
kortere perioder. Gruppen arbejder med at 
se på, hvordan man kan gentænke en hel 
lejr og alle løb derpå i en temaramme.

15
THE GAMEMASTERS
Spil, leg, konkurrence
Rammerne er sat; brættet rullet ud, ternin-
gerne er kastet – og i påsken går det løs. 
Den store Gamemaster-konkurrence løber 
af stablen, og DU har chancen for at være 
med i kapløbet, når titlen som den ultima-
tive GAMEMASTER skal uddeles. Så hvis du 
er klar på et kursus i spillets tegn, hvor der 
både skal udforskes brætspil, computerspil, 
kortspil og spil, der slet ikke er opfundet 
endnu, så er The Gamemasters det rigtige 
sted for dig. I konkurrencens verden får det 
konsekvenser, om man vinder eller taber – 
så tag dit vildeste gameface på, og gør dig 
klar!

I The Gamemasters oplever du forskellige 
aktiviteter i løbet af dagen med varieren-
de intensitet, ligesom nataktiviteter vil 
forekomme. Dog skal du nok få nok søvn. 
Alle aktiviteter foregår udendørs, ligesom 
vi også sover og spiser ude. Maden bliver 
primært leveret, men noget laves også 
selv. Når vi er på farten, skal du ikke have 
andet end en dagtursrygsæk med, men du 
skal selv kunne bære din bagage til og fra 
busserne. Gruppen arbejder konkret med 
hvordan man forvandler spil til friluftsak-
tiviteter. Disse kan i flere tilfælde tages 
direkte med hjem i kredsen.

16
SPILDFRI
Skabertrang, upcycling, 
 samfundsengagement
Vi lyttede ikke til advarslerne, og nu er det 
for sent. Samfundet er brudt sammen, og vi 
er efterladt til at klare os selv. Heldigvis er alt 
håb ikke ude – selvom fabrikkerne er lukket, 
og intet bliver masseproduceret længere, er 
der åbnet for nye muligheder. Der KAN ska-
bes nyt, så længe det bliver skabt af noget 
gammelt. I små grupper på Sletten kan man 
finde folk, der er gået sammen for at være 
selvforsynende, nu hvor man ikke længere 
kan købe sig til noget som helst. Og hver 
gang, der er behov for nyt, må de ud for at 
finde materiale blandt det efterladte skrald 
og affald fra forrige generationer.

Gruppen skal arbejde med principper om 
at nedsætte forbruget og at genanvende i 
en temaramme sat i fremtiden. Der bliver 
masser af mulighed for at udfolde sig 
kreativt, både med det håndværk, I lærer, 
samt større projekter. Der vil også være 
fysisk aktivitet i gruppeprogrammet. Vi 
skal ikke ud at vandre eller løbe lange 
strækninger, men vi kommer hver dag til at 
bevæge os rundt på Sletten og i nærom-
rådet. Gruppen sover i Laden om natten, 
hvilket er lige så koldt og hårdt som at 
sove ude, selvom der er tag over hovedet. 
Gruppen fordyber sig ikke i madlavning, 
med undtagelse af en enkelt aften.
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NAK & ÆD  
- en jagtoplevelse på SKS
Bålmad, jagt, lavvu
Forestil dig: Du står og spejder ud over en 
eng med rimfrosten liggende som et sne-
hvidt tæppe. Langt ude i horisonten går den 
Transsibiriske Nordkat, du altid har drømt 
om at skyde. Du nærmer dig langsomt, 
lydløst, skridt for skridt. Nordkatten kigger sig 
omkring, opmærksom på sine omgivelser. Du 
er næsten på skudhold – pludselig hører du 
knitren fra din makker, som åbner en pakke 
Karen Volf-honningkager. Nordkatten opdager 
jer, og forsvinder ind i skoven, chancen er 
spildt! 
Kom med os og få en jagtoplevelse, du aldrig 
glemmer!

Gruppen sover ude, primært i telte, og vil 
arbejde med forskellige former for lejrliv 
og primitiv madlavning. Vi regner med, at 
du, når du vælger gruppen, har mod på at 
prøve kræfter med at få det bedste ud af, 
hvad end dyr vi måtte få ram på.
Du skal kunne bære din bagage, men vi 
skal ikke på længere vandreture med vores 
oppakning. Vi vil bestræbe os på at få søvn 
nok, men den kan ligge på forskudte tids-
punkter. På kurset vil du både få inspirati-
on til lækker bålmad, men også få færdige 
mødeideer med hjem.
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HVEM
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det 
halvår, du fylder 15 år, til det halvår, 
du fylder 19 år). Er du i tvivl, om du er 
gammel nok eller for gammel, så kon-
takt gerne kursuslederen.

TID OG STED
Start: Onsdag d. 8. april 2020 kl. 16:30 på 
Svend Åges Mark. Bemærk at busserne 
kører fra Skanderborg Station kl. 16:00. 
Slut: Mandag d. 13. april 2020 kl. 09:30 
på Svend Åges Mark kører busserne til 
Skanderborg Station.

LOKATION
FDF Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

BEMÆRK
Det er et vigtigt princip for kurset, at 
man deltager i HELE kursusperioden. 
Det betyder, at man f.eks. IKKE kan 
komme senere eller tage hjem før tid, 
fordi man skal noget andet. Kun i helt 
specielle tilfælde kan der dispense-
res for denne regel af kursuslederne. 
Almindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefester 
er ikke grund til at opnå dispensation.

PRIS
Kurset koster i alt 2020 kr. For med-
lemmer af FDF sendes regningen til 
kredsens kasserer, og der skal betales 
inden kurset. Som ikke-medlem af FDF 
skal du betale ved tilmelding.
Huslejeandel for Seniorkurset udgør 
843,64 kr.

Alt efter hvor du bor i landet, ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. 
din kursuspris er lavere, desto læn-
gere væk du bor fra Sletten. Dette sker 
automatisk ved tilmelding. Kredsen kan 
søge kursustilskud eller huslejetilskud 
ved kommunen af det resterende beløb. 
Læs mere i FDFs kursusprincipper og 
handelsbetingelser på FDF.dk/uddan-
nelse.

TRANSPORT
Vi opfordrer kraftigt til at du er en del 
af kursets fælles bustransport mellem 

Skanderborg Station og Sletten både ud 
og hjem, arrangeret og betalt af kurset.
Du skal selv sørge for at komme til 
Skanderborg Station med planmæs-
sig ankomst onsdag d. 8. april 2020 kl. 
16:00. Hjemtransport fra Skanderborg 
Station med planmæssig afrejse tidligst 
mandag d. 13. april 2020 kl. 10:00. Bestil 
gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 20-24 deltagere i hver 
gruppe og tre instruktører. Gruppen er 
sammen hele ugen.
Alle grupper lægger vægt på stor over-
førselsværdi fra kursus til kredsarbejde, 
og at teori er koblet op på praksis.
Du vil ca. en måned efter kurset mod-
tage dit kompendie via den mail, du 
tilmeldte dig med.

KURSETS FORMÅL
Seniorkurset er en del af FDFs Lederud-
dannelse. Det er seniorkursernes  
formål at:

• Møde seniorerne med en vedkom-
mende forkyndelse, der vækker til 
eftertanke.

• Give seniorerne et indblik i FDFs am-
bition og værdier.

• Styrke seniorernes engagement i 
kredsarbejdet.

• Lære seniorerne en række brugbare 
FDF-færdigheder gennem oplevelser 
og udfordringer.

• Lade seniorerne opleve et stærkt, 
givende og forpligtende fællesskab.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 
4. marts 2020. Tilmelding sker online på 
FDF.dk/tilmeld
Tilmeldingen er bindende, hvilket bety-
der, at hvis du tilmelder dig og efter til-
meldingsfristen finder ud af, at du ikke 
kan deltage alligevel, så vil din kreds 
ikke få refunderet deltagerafgiften. Husk 
at tale med din kredsleder og dine for-
ældre, inden du tilmelder dig.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en vel-
komstmail med program, en hilsen fra 

dine instruktører og praktiske oplysnin-
ger. BEMÆRK: Deltagerbrevet kommer 
pr. mail til den mailadresse du står 
registreret med i FDFs medlemssystem, 
Carla, og vil også blive lagt på hjemme-
siden. Hvis du ikke lige kan finde det i 
din indbakke så tjek dit spamfilter.

KURSUSBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. Du får bevis for din deltagelse 
tilsendt pr. mail ca. to uger efter kurset.

FØLG MED
Snapchat fdfsks
Instagram seniorkursussletten
Facebook Facebook.com/seniorkursus.
sletten

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kon-
takte kursusleder Majken Østergaard 
 Frederiksen på majken@fdf.dk eller   
tlf. 41 73 11 52.

PRAKTISK INFO
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INTRODUKTION
Du kan blive træklatreinstruktør ved at 
gennemføre FDFs træklatreuddannelse. 
Uddannelsen består af et begynderkur-
sus, et instruktørkursus og et eksamina-
tionskursus fordelt over tre weekender 
med et halvt års mellemrum. Typen af 
kursus afhænger af deltagernes niveau. 
Læs mere om de enkelte niveauer neden-
for. På et træklatrekursus lærer du om 
teknikker til sikker træklatring. Efter endt 
eksamen er du træklatreinstruktør og må 
stå for træklatrearrangementer for børn.

På et træklatrekursus er forholdet mel-
lem antallet af deltagere og instruktø-
rer ret lille, typisk tre-fire deltagere pr. 
instruktør. Det betyder, at du vil være 
meget ”på”. Denne form sikrer, at du 
som deltager får mest muligt fagligt ud 
af kurset og får så meget ”instruktørtid” 
som muligt, så du bliver trænet grundigt 
i kursets pensum. Træklatrekurserne 
arrangeres under FDFs friluftsudvalg, og 
hele kurset gennemføres udendørs uan-
set vejret.

TID OG STED
1.-3. maj 2020
12.-14. juni 2020
28.-30. august 2020

Kurserne foregår på FDF Friluftscenter 
Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry. 

BEGYNDERKURSUS
Dette kursus er indgangen til FDFs træk-
latreuddannelse. På begynderkurset lærer 
du det grundlæggende inden for træk-
latring. Kursets varighed er 18 undervis-
ningstimer, svarende til en weekend.

• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 
klasse for at deltage. Deltagere under 
18 år skal have forældretilladelse.

• Du behøver ikke have nogen viden om 
klatring, inden du starter på begyn-
derkurset. 

INSTRUKTØRKURSUS
Dette kursus bygger videre på det, du 
lærte på begynderkurset, og fylder nyt på, 
så du med træning og yderligere selvstu-
dier hjemme kan komme videre i FDFs 
træklatreuddannelse. Kursets varighed 
er 18 undervisningstimer, svarende til en 
weekend.

• Du skal have gennemført begynder-
kurset eller have opnået et tilsva-
rende fagligt niveau på anden vis. 
Du skal beherske og have erfaring 
i alle aspekter af Klatresamrådets 
normer for begynderkurser i træk-
latring. Denne erfaring opnås kun ved 
træning. Det anbefales, at du mellem 
begynderkurset og instruktørkurset 
har klatret mindst 30 reblængder 
og etableret mindst 50 topankre/
standpladser. Der bør være ca. seks 
måneder mellem begynderkurset og 
instruktørkurset.

• Inden dette kursus bør du have læst 
Klatresamrådets kompendium i træk-
latring.

• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 
klasse for at deltage. Deltagere under 
18 år skal have forældretilladelse.

EKSAMINATIONSKURSUS
Dette kursus er et repetitions- og eksa-
minationskursus. Kursets første del er 
repetition af det, du har lært tidligere på 
træklatreuddannelsen. Kursets anden del 
er eksaminationen i pensum som træk-
latreinstruktør under Klatresamrådet. 
Kursets varighed er 18 undervisningsti-
mer, svarende til en weekend.

• Du skal have gennemført instruktør-
kurset for at deltage i dette kursus. 
Det anbefales, at du mellem instruk-
tørkurset og eksamen har klatret 
mindst 30 reblængder og etableret 
mindst 30 topankre/standpladser/
redningsprocedurer. Der bør være ca. 
seks måneder mellem instruktørkur-
set og eksamen. Da bogen Kompen-
dium i træklatring er pensum til ek-
samen, skal du have et dybdegående 
kendskab til indholdet i bogen.

• Forudsætningen for at gå op til eksa-
men som træklatreinstruktør er, at du 
har et gyldigt bevis for deltagelse i et 
12-timers-førstehjælpskursus.

• Du skal være fyldt 18 år for at gå til 
eksamen.

PRIS
Et træklatrekursus koster 1792 kr. for 
en weekend, som opkræves kredsen. 
Ekstraprisen for eksaminationen forde-
les på de tre kurser, som uddannelsen 
består af. Derfor er klatrekurser dyrere 
end almindelige weekendkurser i FDF. Der 
ydes rejseudligning efter FDFs gældende 

rejseudligninsbetingelser, som findes 
på FDF.dk/uddannelse. Bemærk venligst 
at såfremt det samme kursus udbydes 
flere steder i landet, tilbydes der ikke 
rejserefusion, hvis man kunne have taget 
samme kursus tættere på sin bopæl 
inden for et halvt år af tidspunktet, hvor 
kurset blev udbudt. Huslejen for klatre-
kurserne udgør 536 kr.

TILMELDING
Du tilmelder dig online på FDF.dk/tilmeld. 
Tilmeldingsfristen for begynder- og in-
struktørkurser er 14 dage inden kursus-
start. Tilmeldingsfristen for eksamen er 
seks uger før kurset. Deltagerbrev med 
praktiske informationer udsendes pr. mail 
ca. 10 dage før kurset.

Tilmeldingerne behandles ud fra et 
princip, hvor klatre-makker-par optages 
først, for at sikre, at der er mulighed for 
hjemmetræning. Det anbefales, at man 
ikke tilmelder sig, hvis man ikke har en 
klatremakker. Klatremakkeren behøver 
ikke være fra samme kreds, men det an-
befales, at man har en makker, som bor 
relativt tæt på én, så man kan træne ofte. 
Ligeledes arbejdes der på at lave geogra-
fisk spredning, når der optages kursus-
deltagere, for at sikre, at der fremover 
kan udbydes klatreaktiviteter rundt i alle 
landsdele. Ellers efter først-til-mølleprin-
cippet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
FDFs træklatreuddannelse følger Klat-
resamrådets normer for træklatring. Du 
finder Klatresamrådets normer og kom-
pendium på dansktraeklatreforening.dk. 
Du kan læse mere om uddannelsen og 
klatring generelt på FDF.dk/klatring. Ved 
spørgsmål kontakt klatring@fdf.dk.

PRAKTISK INFO
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1
EuroCamp 2020
Under Water
11.-18. juli 2020
Luzern, Schweiz

EuroCamp er et internationalt sommerkursus 
for unge. Under temaet ’Under Water’ skal vi 
igennem forskellige aktiviteter udforske Ver-
densmål 14, livet i havet. Som noget særligt 
laves EuroCamp denne gang i samarbejde 
med JUBLA’s store KALA-lejr, så du skal på 
camp med både unge fra hele Europa og 
3800 schweiziske børn og unge. Tag med og 
få en uge med naturoplevelser og fællesskab 
i Luzern. 

Deltagere
Unge fra 17-25 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr. 

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 20. april 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

2
EasterCourse 2020
TAKE THE LEAD
5.-12. april 2020
Algyógy, Transylvanien

EasterCourse er et internationalt påske-
kursus for unge. Kurset foregår i Algyógy i 
Transylvanien og vil være planlagt af andre 
unge fra hele Europa. I år er der særligt fokus 
på aktiviteter, der gør dig til en stærkere FDF-
leder med ny inspiration at dele med andre 
ledere i din kreds. Så hvis du trænger til at 
styrke din stemme som leder, møde nye 
mennesker eller bare få endnu en kursusop-
levelse i rygsækken, er det nu, du skal slå til! 

Deltagere
Unge fra 18-30 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 8. marts 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

3
EuroCourse 2020
Energy Without Borders
12.-19. april 2020
Westmalle, Belgien

EuroCourse samler unge fra hele Europa 
på kursus i Belgien. Under temaet ’Energy 
Without Borders’ skal deltagerne sammen 
udforske forskellige facetter af, hvad energi 
kan være, og hvordan energi spiller ind på 
forskellige måder i vores hverdag. Det kan 
både være som mental energi, inden for 
bæredygtighed eller som energilandskaber. 
Så spænd dine genopladelige solceller på 
ryggen, tag fat i legetøjet, og kom med FDF 
på kursus i Belgien! 

Deltagere
Unge fra 18-30 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 8. marts 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

PRAKTISK INFO
Forårets internationale kurser arrange-
res i samarbejde med FDFs europæiske 
partnerskabsorganisationer. På turene 
vil du som deltager møde unge fra hele 
Europa, og I vil i fællesskab gå på opda-
gelse i hinandens kulturer. Turene byder 
altid på nye venskaber, leg, refleksion 
og masser af grin. Alle lande sender et 
fast antal deltagere og en holdleder. 
Der er således et begrænset antal FDF-
pladser på alle tre kurser.

Kursernes deltagerpris dækker trans-
port uden for Danmark, ophold og 
forplejning. Der ydes rejserefusion fra 
hjemmeadresse til fælles afgangsted.

Du skal som deltager ved afrejse være 
dækket af egen rejseforsikring.

Det fælles sprog på kurset er engelsk, 
men det er ikke noget krav, at du kan 
tale flydende eller forstå perfekt en-
gelsk.

Kontakt
Rasmus Bach Ottosen,
Forbundssekretær, FDF
rbo@fdf.dk tlf: 41 73 11 84



Kursus Dato Sted Aldersgruppe Pris Refusion Tilmeldingsfrist Kontakt

Seniorvæbnerkursus Hard-
syssel Efterskole

9.-13. april 
2020

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

13-15 år 1906 kr. Ja 16. marts 2020 Kursusleder
Pernille Bak Østergaard
Tlf.: 60 15 02 77
Mail: pernillebak@FDF.dk

Kursusleder
Katrine Benée
Tlf.: 61 44 07 03
Mail: kbenee@FDF.dk

Seniorvæbnerkursus Kongeå-
dalens Efterskole

8.-13. april 
2020

Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19
6660 Lintrup

13-15 år 1798 kr. Ja 16. marts 2020 Kursusleder Anne-Lene Jöhnk
Tlf.: 24 24 22 05
Mail: kursus@keskole.dk

Kursusleder Mads Wermuth
Tlf.: 20 60 93 49
Mail: kursus@keskole.dk

Kursusleder Kristian Rieland Vemmelund
Tlf.: 53 59 20 06
Mail: kursus@keskole.dk

Seniorkursus Sletten 8.-13. april 
2020

FDF Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

2020 kr. Ja 4. marts 2020 Kursusleder 
Majken Østergaard Frederiksen
Tlf.: 41 73 11 52
Mail: majken@FDF.dk

Seniorkursus Vork 8.-13. april 
2020

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved 

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

2020 kr. Ja 4. marts 2020 Kursusleder
Rasmus Frydensbjerg 
Tlf.: 22 70 37 98
Mail: rasmus@FDF.dk

Træklatrekurser 1.-3. maj
12.-14. juni
28.-30. august

FDF Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry 

Fra 15 år  1792 kr. Ja 14 dage inden kursus-
start - dog seks uger 
inden eksaminations-
kurset.

Kursusleder Sanne Skov Nielsen
Tlf.: 51 62 88 68
Mail: klatring@FDF.dk

Kursusleder Ulrik Taasti Landberg
Tlf.: 51 34 39 01
Mail: klatring@FDF.dk

EuroCamp 11.-18. juli 
2020

Luzern, Schweiz 17-25 år 2363 kr. Ja 20. april 2020 Kontaktperson
Rasmus Bach Ottosen
Tlf.: 41 73 11 84
Mail: rbo@FDF.dk

EasterCourse 5.-12. april 
2020

Algyógy, Transylvanien 18-30 år 2363 kr. Ja 8. marts 2020 Kontaktperson
Rasmus Bach Ottosen
Tlf.: 41 73 11 84
Mail: rbo@FDF.dk

EuroCourse 12.-19. april 
2020

Westmalle, Belgien 18-30 år 2363 kr. Ja 8. marts 2020 Kontaktperson
Rasmus Bach Ottosen
Tlf.: 41 73 11 84
Mail: rbo@FDF.dk

Kursusoversigt
Tilmelding på FDF.dk/tilmeld

 
Få flere på 

 kursus - Søg FDFs    

uddannelsespulje

Kredse kan fra januar 2020 søge om tilskud til 

kursusdeltagelse på FDFs kurser for kredsens 

medlemmer. Puljen kan søges af kredse, der 

ikke kan få mere end 50 procent i kommunalt 

kursustilskud. Søg på FDF.dk/uddannelse.

DIT BARN PÅ KURSUS
Som forælder kan du trygt lade dit barn tage på kur-
sus i FDF. Her får dit barn mulighed for at prøve sig 
selv af i trygge rammer omgivet af venner og dygtige 
instruktører, der har blik for det enkelte barns trivsel 
i fællesskabet. Det er på kurserne, dit barn mær-
ker det helt store fællesskabssus, når unge fra hele 
landet mødes i fantasifulde aktiviteter og sammen 
skaber minder for livet.

Vi glæder os til at give dit barn store oplevelser på 
FDFs kurser.

Venlig hilsen,

Jonas Kolby Laub Kristiansen
Formand for FDF
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