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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til en af efterårets su-
verænt fedeste oplevelser! Og vi kan med glæde sige, 
at planlægningen er i fuld gang! Der er 15 fede grupper 
til dig med nye idéer og spændende aktiviteter, der er 
klar til at blive udlevet af dig og dine FDF-venner! Du 
vil danne nye venskaber, og gamle venskaber kan ple-
jes, samtidig med at du kan lære en masse nye ting! 
På dette kursus vil du opleve mange nye ting, uanset 
om du skal med for første gang, eller om du er en 
erfaren kursusdeltager. 

I påsken tændte flere hundrede unge igen kursusilden 
på Sletten, og nu kan du være med til at bære den 
videre gennem de mange oplevelser, traditioner og 
fællesskaber på kurset. Traditioner 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 hører til. 
Og at du som menneske kan bidrage til et fællesskab, 
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 Seniorkursus Sletten, giver et kæmpe 
skub til FDF, til kredsene og til dig som deltager. Hvert 
eneste år kan vi som medarbejdere 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 Seniorkursus  
Sletten, kursusledelsen

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor seniorkursus er så fanta-
stisk, er nærmest en umulig opgave. For når man prø-
ver at forklare det, forestiller du dig enten aktiviteter-
ne, som de ville se ud hjemme 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 overvæl-
dende første gang, men de fleste aktiviteter vil foregå i 
mindre grupper, og så er det ikke helt så overvælden-
de alligevel.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 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 instruktører, 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 sikkert 
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 
facebookside. Du er også velkommen til at gribe røret 
og ringe til kursusledelsen 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 ken-
der – ja, så ordner vi også det. Som ny deltager på FDF 
Seniorkursus Sletten kan du finde én kursusmakker, 
som du vil være i gruppe med. I skal så selvfølgelig 
vælge de samme grupper OG begge skrive i bemærk-
ningsfeltet 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 Seniorkursus Sletten!

Markus Glavind

Jeppe Sølvberg Strauss
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GRUPPEVALG
Sådan læser du beskrivelsen af grupperne og vælger 
de tre grupper, som passer til dig:

Gruppebeskrivelsen består af to dele: Del 1 er en 
introduktion til gruppens tema og univers. Del 2 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 
læse indbydelsen godt igennem, hvilket forhåbent-
lig bidrager til en bedre forståelse af de forskellige 
gruppers indhold, så du kan vælge de grupper, som 
passer allerbedst til 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 grup-
pen mere konkret, og hvis det stadig er uklart, er du 
velkommen til at sende en mail til kursusledelsen. 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 tredjeprioritet, 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.

   I grupper med lavt fysisk udfordringsniveau kan du 
forvente nogenlunde samme mængde søvn, som du 
plejer. Du skal kunne gå rundt på Sletten og kortere 
ture med let eller ingen oppakning.

   I grupper med middel fysisk udfordringsniveau kan 
du forvente at sove en smule mindre end normalt, 
og du skal kunne gå længere vandreture med nogen 
oppakning.

   I grupper med højt fysisk udfordringsniveau kan du 
forvente at sove væsentligt mindre, end du plejer, 
og du skal kunne gå lange vandreture med fuld 
oppakning.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 16-24 deltagere i hver gruppe og tre 
instruktører. Gruppen er sammen hele ugen. Alle grup-
per lægger vægt på stor omsættelighed fra kursus til 
kredsarbejde, og at teori er koblet til praksis. Du vil ca. 
en måned efter kurset modtage dit kompendie via den 
mail, du tilmeldte dig med.

FORMÅL
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse.  
Det er seniorkursernes formål at:

   Møde seniorerne med en vedkommende  
forkyndelse, der vækker til eftertanke.

   Give seniorerne et indblik i FDFs ambition  
og værdier.

   Styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.

   Lære seniorerne en række brugbare FDF-færdig-
heder gennem oplevelser og udfordringer.

   Lade seniorerne opleve et stærkt, givende og  
forpligtende fællesskab.



TID 
Start: Søndag d. 16. oktober 2022 kl. 14.00 
på Skanderborg Station. Bemærk at busser-
ne kører fra Skanderborg Station kl. 14.00, så 
mød op i god tid.

Slut: Lørdag d. 22. oktober 2022 kl. 11.00 på 
Skanderborg Station. Du kan tidligst nå et tog 
efter kl. 11.00.

STED
Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

HVEM
Kurset er for alle seniorer i alderen 15-18 år. 
Er du i tvivl, om du er gammel nok eller for 
gammel, så kontakt gerne kursusledelsen.

Bemærk: Det er et vigtigt princip for kurset, 
at man deltager i HELE kursusperioden. Det 
betyder, at man fxIKKE kan komme senere 
eller tage hjem før tid, fordi man skal noget 
andet. Kun i helt specielle tilfælde kan der 
dispenseres for denne regel af kursusledel-
sen. Almindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefester er 
ikke grund til at opnå dispensation.

PRIS
Deltagerprisen er i alt 2.561 kr. For medlem-
mer 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 947,56 kr. Alt efter hvor du bor i landet, 
ydes der mere eller mindre rejsegodtgørelse, 
dvs. at din kursuspris er lavere, desto længe-
re væk du bor fra Sletten. Dette sker automa-
tisk ved tilmelding. Kredsen kan søge kursus-
tilskud eller huslejetilskud ved kommunen 
af det resterende beløb. Læs mere i FDFs 
handelsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

PRAKTISK INFO
TRANSPORT
Der er fælles transport til og fra Sletten fra 
Skanderborg Station. Det er her kurset starter 
og slutter, og det er derfor ikke muligt at an-
komme direkte på Sletten. Du skal selv sørge 
for at komme til Skanderborg Station senest 
søndag d. 16. oktober 2022 kl. 14.00. Hjem-
transport fra Skanderborg Station kan ske 
med planmæssig afrejse tidligst lørdag d. 22. 
oktober 2022 kl. 11.00. Bestil gerne pladsbil-
letten allerede nu.

KURSUSBEVIS
Du får bevis for din deltagelse tilsendt pr. 
mail ca. to uger efter kurset.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. 
september 2022. Tilmelding sker online på 
FDF.dk/tilmeld. Tilmeldingen er bindende, 
hvilket betyder, at hvis du tilmelder dig og 
efter tilmeldingsfristen 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 forældre, inden 
du tilmelder dig.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en velkomst-
mail med program, en hilsen fra dine instruk-
tører og praktiske oplysninger. Velkomstmai-
len kommer pr. mail til den mailadresse, du 
bruger ved tilmelding, og vil også blive lagt 
på hjemmesiden FDF.dk/sks. Hvis du ikke 
lige kan finde det i din indbakke, så tjek dit 
spamfilter.

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

KONTAKT
Jeppe Sølvberg Strauss 
Tlf.: 41 73 11 73 
E-mail: jss@fdf.dk

Markus Glavind 
Tlf.: 23 71 51 65 
E-mail: markus.glavind@fdf.dk
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GRUPPER

Jagten på tidevandet
Opdagelse | Fjolletons | Havbund 

Splitte mine bremsespor! Det halvkendte skib 
SKS Magisk Havskum mistede under sidste togt 
hele sin besætning, da krabbelapperne gjorde 
oprør, fordi besætningen var dårlige mennesker 
(ups). Togtet blev derfor aldrig fuldført, så nu 
søger vi nye friske grønskollinger, der er klar på 
et magisk togt, hvor I kommer igennem vores 
intensive og fabelagtige oplæringsprogram og 
får lov at opleve havbunden og dens specielle 
dyr på en ny måde. Så kom frisk – vi er næsten 
sikre på, at I overlever mødet med havets dyr 
denne gang.

Gruppen arbejder i en temaramme med højt 
fysisk udfordringsniveau og skiftende gruppe-
konstellationer. Vi sover, spiser og opholder os 
generelt udenfor på land.

Der vil ikke blive brugt meget tid på madlavning, 
men du vil få dækket dit behov – ikke nødven-
digvis på faste tidspunkter eller særligt spæn-
dende.

Søvnen vil være sparsom og ikke nødvendigvis 
foregå sammenhængende eller om natten.

Du forventes at kunne bære din bagage hele 
ugen.

1

The Order Never  
Surrenders
Mystik | Fantasi | Natoplevelser

LÆS ALT!!!!

Tidligere modstander af Ordenen er på fri fod 
og går amok. Vi i Ordenen inviterer nu jer til, i al 
hemmelighed, at indgå i Ordenen for indefra at 
kunne udvikle jeres specifikke egenskaber, så I i 
sidste ende kan redde den magiske verden. I er 
valgt for jeres forhåndenværende evner samt for 
det faktum, at begge jeres forældre er mugglere. 
Det vil kræve styrke, samarbejde og udholden-
hed, hvis vi i sidste ende skal kunne nedkæmpe 
den løsslupne dødsgardist. 

Gruppen er en gruppe med højt fysisk udfor-
dringsniveau! Du skal forvente at få lidt og 
ikke-sammenhængende søvn. Du skal både for-
vente at sove indendørs og udendørs. Du vil ikke 
blive udfordret på mad eller madlavning, men 
forvent ikke gourmet til alle måltider. Du skal på 
alle tider af døgnet kunne transportere alt, hvad 
du har medbragt, over længere distancer (15-45 
km). Gruppen arbejder med personlig udvikling. 
Du vil gå fra kurset med ny viden om, hvordan 
din krop og hjerne agerer under pres.

3

Dynastiets mænd! 
Udfordringer | Samarbejde | Mænd

Hunnerne står for døren, og alle familier skal 
stille én mand til at blive en del af hæren, så vi 
kan forsvare vores stolte nation. Den udvalgte 
fra hver familie kommer igennem en udfordren-
de bootcamp, så vi er sikre på, at de er klar, når 
fjenden kommer. Som familie gør I derfor klogt 
i at stille den stærkeste af jeres sønner samt 
spørge familieånderne om hjælp, for det bliver 
vådt, koldt, fysisk hårdt og psykisk udfordrende, 
men i sidste ende er det det hele værd. Vi skal 
forsvare vores land mod hunnerne. Koste hvad 
det vil.

Gruppen sover, spiser og arbejder udenfor. I 
skal forvente at blive udfordret både på søvn, 
fysisk, psykisk og på mad. Vi forventer, at I kan 
gå lange distancer med oppakning og kan holde 
til at løbe. Gruppens fysiske udfordringsniveau 
er højt og anbefales ikke til folk med skader. 
Rigtige mænd skal kunne præstere på alle tider 
af døgnet, hvorfor nataktiviteter skal forventes.

2

Gamemaster 
IRL-brætspil | Fællesskab | Sund konkurrence

Hey du der! Sidder du også oppe hele natten og 
spiller brætspil eller gamer? Kan du ikke få nok 
af Settlers, Ticket to Ride, Mario Kart, Phasmo-
phobia og alle de andre fede spil? Vi elsker at 
spille, og derfor bringer vi alle vores yndlingsspil 
til live på bedste FDF-manér – med løb, koder 
og aktiviteter. Vi skal spille, konkurrere og bare 
nyde hinandens dårlige selskab. Er du klar til 
at finde ud af, hvem der er nummer 1 og den 
ultimative Gamemaster?

Vi sover og spiser indendørs og har aktiviteter 
både inde og ude. Køkkenet tilbereder vores 
mad. Du vil ikke blive presset på søvn. Du skal 
bære din egen bagage til vores overnatnings-
sted, som er det samme hele kurset. Gruppen 
har et lavt fysisk udfordringsniveau, vi skal gå 
rundt på Sletten og i dens nærområde. Gruppen 
arbejder med aktiviteter, der kan bruges i kreds-
arbejdet, samt tematisering af aktiviteter. Tør du 
blive opslugt af spillet?

4
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GRUPPER

#Hackerz4Life
Hackingz | Motivation | Tema

Kalder alle hackers, influencers og andre 
med-på-beatet-internettyper! 

Mit navn er JungBoy99, og jeg er (hvis jeg selv 
skal sige det) reeet vild til at hacke. Jeg kunne 
dog godt bruge en smule hjælp til min næste 
store hackermission. Vi skal nemlig hacke Nati-
onalbanken (for hvem vil ikke gerne have fat i en 
masse moneters?). Jeg ved dog, at missionen 
kan blive svær, så hvis du er frisk på at joine en 
#wild rejse gennem internettet, så meld dig til!

Du behøver ikke at være en teknikhaj for at 
deltage på #Hackerz4Life. Gruppen sover inde, 
men vil primært arbejde ude med aktiviteter 
inden for temarammen, som du kan tage med 
hjem i kredsen. Du kan forvente at få nok søvn, 
og det fysiske udfordringsniveau vil være lavt. 
Livet som hacker kan dog byde på lidt af hvert, 
så vær beredt på uforudsete opgaver! Grupper 
vil ikke have fokus på madlavning, da hackers 
ikke har tid til at forlade internettet i længere 
tid, end det tager at hente en pose chips og en 
cola.

5

Area 51
Frustration | Aliens | Fortrolighed

Vores seneste observationer af Mælkevejen har 
vist de mest overbevisende tegn på intelligent 
liv. Disse observationer antyder, at denne UL 
har lagt en kurs mod Jorden og vil ankomme til 
Jorden omkring uge 42. Area 51 søger derfor nye 
rekrutter til næste projekt:

En rekrut der kan lide at eksperimentere og 
bruge sin logik. En som er klar på kaos og hol-
der hovedet koldt, når alt går galt. En som har 
mod på at holde klassificerede informationer for 
sig selv.

Du vil bo på vores indendørs base, hvor vores 
personale sørger for forplejning. Dog vil al ak-
tivitet foregå i vores udendørs laboratorie eller 
i felten. Det fysiske udfordringsniveau vil være 
middel. Vi forventer, at du kan transportere 
egen bagage til basen og kan gå med en mindre 
felt-oppakning under projektet. Da projektet 
altid er vores førsteprioritet, vil søvn og målti-
der kunne forekomme på skæve tidspunkter og 
ikke regulært. Gruppen arbejder med at udvikle 
kompetencer inden for samarbejde, logik og at 
holde hovedet koldt. Gruppens aktiviteter base-
rer sig på mystik, frustration og diskretion.

7
SKS A/S
Aktivitetskatalog | Aktier | Strategi

Efter corona og krig er aktiekurserne gået helt 
amok. Hvornår skal man sælge for at få størst 
muligt udbytte? Hvad skal man investere i? 
Mange spørgsmål bliver stillet, og ingen eksper-
ter kan hjælpe. Derfor kræver det, at du tager 
sagen i egen hånd, hvis du vil blive en rigtig 
aktiehaj og tjene store skejs. På gruppen får du 
baggrundsviden om de forskellige medarbej-
dergrupper, der er på SKS, så du har kendskab 
til dem, inden aktiemarkedet åbner, og du giver 
hele din børneopsparing til instruktørerne. Og 
hvem ved, måske forlader du kurset rigere end 
Jesper Buch?

Aktiviteterne bliver alsidige og giver en god 
introduktion til SKS’ mange muligheder. Det er 
ikke et krav, at du har kendskab til aktier for at 
kunne være med. Gruppen sover og spiser ude 
og bruger ikke meget tid på madlavning. Det 
fysiske udfordringsniveau er middel, og det for-
ventes, at du kan vandre med din egen bagage. 
Du skal forvente at blive presset både fysisk og 
psykisk, men alle kan deltage, hvis man har det 
rigtige mindset.

8

Ting du ikke vidste,  
du ville prøve!
Samarbejde | Udfordringer | Idéudvikling

Dagens første udfordring er klaret, og det lyk-
kedes udelukkende, fordi vi samarbejdede. Det 
havde vi aldrig fået lov til at prøve, hvis vi bare 
var hjemme i kredsen, og havde vi spurgt mor 
eller far, så havde de kaldt os skingrende skøre 
og sagt, at det var fuldstændig vanvittigt. Er du 
klar til at tage udfordringen op, så skal du vælge 
Ting du ikke vidste, du ville prøve! 

I denne gruppe skal vi løse en række udfordrin-
ger rundt på Sletten. Du vil som deltager få en 
masse sjove og anderledes ideer til aktiviteter 
med hjem til kredsen samt få trænet dine sam-
arbejdsevner gennem en masse skøre, kringlede 
og sjove aktiviteter. Gruppen sover og spiser 
ude, og der er tid til at sove. Du skal kunne 
bære din egen bagage fra bussen til lejrpladsen, 
og så skal du være klar på leg og aktiviteter i 
bevægelse. Gruppens fysiske udfordringsniveau 
er lavt.

6

22     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     SENIORKURSUS SLETTEN



The Challenge
Gruppedynamik | Udfordring | Konkurrence

Et ukendt antal af pladser til dit livs oplevelse 
er netop åbnet. Aldrig er der blevet planlagt 
så godt et kursus, som der er dette efterår. Til 
dette kursus lægges brænde på bålet, når der 
bliver sat spørgsmålstegn ved seniorens menta-
litet under pres via udfordringer og konkurren-
cer. Hvad sker der med senioren, når den bliver 
tvunget til at samarbejde med sin største kon-
kurrent? Og hvad sker der med senioren, hvis 
den bliver sat op imod sin bedste ven? Hvordan 
ændres gruppedynamikken, når gruppen bliver 
delt og skal konkurrere mod hinanden? Og hvor-
dan handler senioren individuelt?

Hvis du også har haft disse tanker, er The Chal-
lenge lige noget for dig. Vi kommer til at eks-
perimentere med samarbejde og udfordringer i 
en sådan grad, at du vil opleve at blive sat i et 
dilemma, hvor du skal vælge mellem at hjælpe 
din bedste ven og sabotere din største konkur-
rent. Det fysiske udfordringsniveau er middel, 
hvor der vil være perioder med høj intensitet 
og perioder med plads til at hvile. Du vil sove 
og spise udendørs og have en fast base hvorfra 
aktiviteterne udspringer. Du skal ikke bære din 
oppakning langt, og kommer til at få minimum 
seks timers søvn i sammenhæng i døgnet.

Velkommen til The Challenge, efteråret 2022!

9

Kampen om  
demokratiet
Konkurrence | Løb | Demokrati

Demokratiet er under massivt pres i riget Dýna-
mis, og der er hårdt brug for din hjælp til at 
redde det. Men opgaven bliver ikke nem. Du vil 
stå over for mange valg. Valg, der vil have kon-
sekvenser for dig og for andre. Valg, du vil blive 
husket for, som du enten kan være stolt af eller 
fortryde. Har du evnerne til både at samarbej-
de og træffe egne beslutninger? Kan du tænke 
taktisk og holde hovedet koldt, når du er under 
pres? Og hvor langt er du villig til at gå for at 
vinde riget, magten og æren?

Gruppen arbejder med løb, konkurrence og 
gruppedynamik i en temaramme med strategi 
og demokrati som omdrejningspunkt. Gruppen 
sover og spiser ude, men maden bliver lavet 
til os. Nataktiviteter vil forekomme, men der 
vil være tid til at sove. Du skal kunne bære en 
lettere oppakning – også over længere afstande. 
Gruppen har et middel fysisk udfordringsniveau, 
hvor du skal forvente et generelt højt tempo, 
men også aktiviteter med tid til eftertanke. Du 
vil blive udfordret både fysisk og psykisk.

11

Krydstogtet
Samarbejde | Tema | Udfordringer

Forestil dig selv på dækket, vinden i håret og 
spaen ved dine fødder, alt sammen klar til at 
blive brugt af dig… hvis du altså har råd til det, 
men hvem har det? Nej vel, det tænkte jeg nok. 
Men frygt ej, du kan stadig komme til at stå på 
dækket, forudsat at du har gjort dagens tørn 
som matros på Costa Diva – det bedste kryds-
togtskib, du ikke har hørt om før! Jeg søger 
matroser, som er klar til at forkæle gæsterne på 
mit skib, og hvem ved? Måske bliver der tid til 
lidt selvforkælelse.  
Kaptajn Ferdinand

På krydstogtet skal vi løse alle de problemer, 
der kan opstå ombord. Du vil som matros blive 
udfordret psykisk af nogle af disse udfordringer. 
Gruppen har et middel fysisk udfordringssni-
veau, og der vil forekomme nataktiviteter, men 
der er tid til at sove hver dag og slappe af efter 
en god dags arbejde. Vi kommer til at have en 
fast base, hvortil du skal bære din bagage. Vi 
sover i telte og skal ikke selv lave mad.

10

M.Y.S.T.E.R.I.E
Efterforskning | Dekryptering | Hemmelighed

M.Y.S.T.E.R.I.E søger aspiranter! Sletten hol-
der på mange hemmeligheder, og folkene på 
Sletten endnu flere. Hvem kan man stole på, 
hvem prøver at føre os bag lyset? M.Y.S.T.E.R.I.E 
investigerer det, de andre ikke tør. Vi vil lære jer 
at forfølge instruktører, overvåge sjakket, afkode 
underholdningens hemmelige beskeder, afhøre 
køkkenet, og bruge alt dette til at efterforske 
Slettens hemmeligheder. Så er du klar på at 
tage udfordringen op, så tilmeld dig et kursus, 
der står i efterforskningens tegn!

Gruppen bor i en fast udendørs lejr, og al akti-
vitet er ude. Du skal være i stand til at bære og 
vandre med din bagage i rygsæk. Under kur-
set vil der være både fysiske og stillesiddende 
aktiviteter samt det imellem. Det kan til tider 
blive hårdt, men de fleste vil kunne være med. 
Nataktiviteter kan forekomme, og samarbejde 
vil spille en stor rolle gennem hele kurset. Det 
fysiske udfordringsniveau er middel. Madlavning 
vil ikke være i fokus, og vi vil som udgangspunkt 
få mad bragt ud.

12
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GRUPPER

Jorden rundt  
på 80 dage
Steampunk | Rejse | Eventyr

Gæve rejselystne unge med mod på livet søges 
til et eksotisk eventyr: Jorden rundt på intet 
mindre end 80 dage. En bedrift der hidtil har 
syntes umulig, men takket være den moderne 
teknologis vidundere inden for transport såsom 
damplokomotiver, dampbåde, luftballoner og 
deslige, tror vi, at denne rejse er mulig. Selv-
om vi har umådeligt travlt, får vi også tid til at 
møde verdens forunderlige kulturer undervejs. 
Så hvis du har mod på et hæsblæsende eventyr 
i stor kaliber, så tag med på denne rejse, som 
du forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Vi 
glæder os til at høre fra jer!

Venlig hilsen 
Phineas Fogg og co.

Gruppen sover og spiser ude, og madlavning er 
ikke i fokus. Man skal kunne gå med sin egen 
oppakning over længere distancer. Nataktiviterer 
kan forekomme, og det fysiske udfordringsni-
veau middel, da vi skal rejse meget. Der er tid til 
søvn, men vi er meget i gang. Gruppen arbejder 
med fortælling, kulturopdagelse og tema.
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Kaptajnsaspiranterne
Lederskab | Handel | Skørbug

Ohøj matroser! 

Det nystiftede selskab Dougl A/S mangler 
besætningsmedlemmer og handelsfolk med 
formålet at udbygge sin flåde af handelsskibe 
og udnytte det hidtil økonomisk uberørte poten-
tiale ved Slettens farvande. Rejsen begynder på 
skibet MS Octa – selskabets pragt. 

Dougl A/S har brug for dit potentiale til at tage 
roret og sætte kursen med målet om at skabe 
de bedste kaptajner, Sletten endnu har set.

Som en del af Kaptajnsaspiranterne vil du blive 
udfordret til at turde tage lederskabet og træffe 
beslutninger på vegne af hele besætningen. 
Gruppen har skibsfart og handel som tema, 
hvor sejlaktiviteter vil forekomme, men ikke er 
gennemgående for gruppens program. Besæt-
ningen sover i hængekøjer og spiser på dæk 
– udendørs. Det fysiske udfordringsniveau er 
middel, så der er fysisk aktivitet det meste af 
dagen, men ikke nødvendigvis med højt tempo. 
Køjesækken bliver i kahytten under hele kur-
set. Desuden garanteres stemning fra kølen til 
masten.

15

The Robot Games
Robotkrig | Genbrug | Tema

År 73 efter Den Store Krise er jordens befolkning 
begyndt at samle sig i klaner igen. Der er rigeligt 
affald, men hård kamp om alle andre ressour-
cer. I starten betød det krig, men omkostnin-
gerne var for store. Derfor besluttede man, at 
goderne i stedet skulle fordeles i “The Robot 
Games”. Her bygger klanerne robotter, der dyster 
mod hinanden. Vinderne får de bedste ressour-
cer. Klanerne skal på opdagelse i de farefulde 
omgivelser for at skaffe nye dele til robotterne, 
som bygges klar til aftenens dyst, der afgør, 
hvor nemt livet bliver næste dag.

I The Robot Games skal vi i grupper på opda-
gelse og bygge robotter. Vi får erfaring med 
genbrug og elektronik i en temaramme, mens vi 
arbejder med gruppedynamik. Det er ikke nød-
vendigt at have erfaring med nogen af delene, 
så længe du er villig til at lære. Gruppen sover 
og arbejder ude. På opdagelse er det til tider 
nødvendigt at kunne bære sin egen oppakning. 
Det fysisk udfordringsniveau er middel. Vi sover 
ude og spiser færdiglavet mad. Din grad af kom-
fort afhænger af robotkampene.
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