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Kære deltager 
 
Velkommen på FDF Lederkursus 2018! 
I dette deltagerbrev vil du finde praktiske informationer om kurset. Læs det godt igennem før kurset. 
 
Moduler 
Du har fået plads på op til 3 moduler i løbet af kurset. Hvad du skal deltage på fremgår af deltagerlisten, som du finder længere nede i dette samlede 
deltagerbrev. Nederst i deltagerbrevet finder du også yderligere informationer fra nogle af instruktørerne. Tjek venligst om der er informationer om dine 
moduler. 
 
Program 
Programmet for kurset kan du se længere nede – og finde på FDF.dk/lederkursus 
Du behøver ikke at printe det ud, for du får en keyhanger med dit program og et navneskilt, når du ankommer ved Tjek in. 
 
Fællesprogram 
Der vil være en række fællesprogrampunkter i løbet af weekenden. Alt fællesprogram og spisning foregår i et stort fællestelt på Gammel Sletten, så husk 
uldsokker og varmt tøj. Fredag aften får vi besøg af Christian Liebergreen – han er verdensomsejler og en sand eventyrer. Glæd dig! 
Lørdag aften skal du en tur rundt i Kompetence Karrusellen – her får du indspark fra i 3 af de moduler, som du ikke kom i på i denne omgang. Lørdag 
aften er der også gudstjeneste. Søndag slutter vi af med en lille koncert, som Landsorkesteret spiller for os. 
 
Tjek in og ankomst 
Tjek in foregår i infoteltet ved siden af Fællesteltet. 
Der er indtjekning fredag aften mellem 19.30 og 20.30. Programmet starter kl. 20.45 i fællesteltet på Gammel Sletten. 
 
Overnatning på Sletten 
Du skal selv medbringe telt til at sove i på kurset. Gå sammen med ledere fra din kreds eller nabokreds og aftal, hvem der tager telt med I kan sove i 
sammen. Du kan slå dit telt op på Grantoften eller Fyrretoften – tæt på Det Ny Sletten. Vi vil bede jer om at samle teltene, så der er plads til alle. 
Der er toiletter både i ”Det lille hus på Prærien”, ved Fællesteltet, på Det Ny Sletten i hovedbygningen og i gymnastiksalen. 
Har du bestilt overnatning indendørs på et værelse, så finder du værelsesoversigten ved tjek-in-teltet ved ankomst. Alle der har ønsket overnatning 
indendørs har fået tildelt en seng. 
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Fælles bus 
Tjek listen længere nede i dette brev om du er tilmeldt fælles bus fra Skanderborg Station til Sletten fredag 
eller fælles bus søndag fra Sletten og til Skanderborg Station. 
Bussen kører fredag 28. april kl. 19.40 fra Skanderborg Station. Søndag 30. april kører bussen fra Sletten kl. 14.00. Se listen allernederst i dette brev. 
 
Kørsel til Sletten 
Er du i bil, så er det smart at følges med andre. I deltagerlisten 
nedenfor kan du se, hvem der ellers er med fra dit område. Vi vil 
gerne opfordre jer til at aftale samkørsel, hvis I ikke deltager i 
fællestransporten.  
 
Parkering og kort over Sletten 
For jer der kommer kørende til Sletten, vil vi bede jer følge pilene 
rundt på Sletten og parkere på Sportsarealet. Det betyder, at I ikke 
kan køre det sidste stykke ind til teltpladsen, så sørg for at pakke så I 
kan gå med bagagen ind til teltpladsen. 
Kortet findes i stort format helt i bunden af dette brev. 
 
Kursusbevis 
Efter kurset modtager du et kursusbevis på mail. 
 
Kredstid 
I forlængelse af frokostmodulet lørdag er der tid til at I kan være sammen i kredsen. Vi vil opfordre jer til at planlægge et program for jer selv. I kan få 
besøg af nogen fra Hovedbestyrelsen eller udvalg, I kan gå en tur på Himmelbjerget og dele jeres nye indspark fra formiddagens modul eller I kan holde et 
lille ledermøde. Uanset hvad håber vi at I vil bruge tiden sammen. 
Hvis du er den eneste, der er afsted fra din kreds, vil vi opfordre dig til at bruge tiden sammen med nabokredsen eller nogen fra dit netværk. 
 
Rengøring 
Når vi forlader Sletten søndag skal der være ryddet op og gjort rent efter os alle. Vær derfor forberedt på at det indgår som en del af søndagens program. 
Det er helt centralt at alle er med til at rydde op på de områder man har benyttet med modulet, samt fjerne affald, pløkker og lignende fra teltpladsen. 
Vær i det hele taget opmærksomme på at efterlade områder opryddede undervejs på kurset. 
Værelser skal være rengjort søndag ved afrejse. Du kan enten gøre rent på værelser og lægge telt ned inden morgenmaden søndag eller efter den fælles 
afslutning. Vær opmærksom på at fællestransporten kører kl 14. 
Der vil være mere info om dette på kurset. 

Det Ny Sletten

Bøgebjerg

Limbjerggård

Den gamle lade

Æblegården

Indspa rk til dit stå sted
FDF Lederkursus

Fællestelt

Tjek in

Teltplads
Parkering
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Afslutning på kurset 
Vi mødes alle til fælles afslutning på kurset i samlingsteltet søndag kl 13. Her vil Landsorkesteret spille en lille 
koncert for os, og der bliver mulighed for at få en sandwich med til hjemrejsen. 
 
Børnepasning: 
Der er børnepasning på kurset i følgende perioder: 

Lørdag: 9.00 – 12:10 og 15:00-18:10 
Søndag: 9.30 – 13:00 

 
Har dit barn noget legetøj, som kan tåle at blive brugt, må dette gerne medbringes – dog på eget ansvar. Når du afleverer dit barn til børnepasningen 
første gang, skal du udfylde et børnepas med navn, alder og dine kontaktoplysninger. 
Du bedes medbringe tøj og udstyr med navn på, som dit barn har brug for i gruppetiden. Samt service til børnepasningen, da børnene spiser 
formiddagsmad i gruppen. Husk at du selv skal medbringe underlag til dit barn, hvis I har fået indendørsovernatning. 
Du bedes også være opmærksom på at hente dit barn op mod spisning og andre programpunkter. Der er kun børnepasning i modulperioderne. 
 
Når du pakker din taske 
Du skal medbringe lejrudstyr til at spise og bo udendørs. Medbring spisegrej, viskestykke, termokop, siddeunderlag, March & Lejr, FDF-skjorte, lygte og 
skriveredskaber. Derudover skal du medbringe alt det udstyr du får brug for på dine moduler.  
 
Kontakt 
Har du spørgsmål til den generelle del af kurset, er du velkommen til at kontakte kursusledelsen eller FDFs forbundskontor på FDF@FDF.dk 
 
Vi glæder os til vi ses på Lederkursus 2018. 
Mange hilsner fra 
FDF Lederkursusudvalget 
 
Anne Kathrine Østerby Muldbjerg lederkursus@fdf.dk 41731183 
Sara Lentz Jørgensen 
Rune Kløve Junge 
Anders Maarup 
Jonathan Kunisch	  
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Fredag 

19.30-20.30 Deltagerankomst og indkvartering Infotelt 

20.45 Velkomst – og fællesprogram Fællestelt 

22.00 Aftenkaffe Fællestelt 

22.15 Aftenandagt og underholdning Fællestelt 

Lørdag 

8.00-8.45 Morgenmad  Fællestelt 

9.00-12.00 1. modulperiode  

12.00-13:00 Frokost 
 

Fællestelt 

13.00-15.00 Kredstid  

15:00-18.00 2. modulperiode  

18.00-19.30 Aftensmad Fællestelt 

20.00-21:00 Kompetence Karrusellen. Rundt om fællesteltet 

21.00-21.30 Aftenkaffe Fællestelt 

21.30-23.00 Gudstjeneste Udendørs 

23.00-24.00 Aftenhygge Opstart i fællesteltet 

Søndag  

8.00-8.45 Morgenmad 
 

Fællestelt 

9.00-9:30 Morgenandagt 
 

Fællestelt 

9.30-12.30 3. modulperiode  

12.30-13.00 Rengøring og tjanser I modulholdene 

13.00–13.45 Koncert, farvel og frokost to go. Fællestelt 
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Fællestransport Fredag 
– med bus fra Skanderborg Station 
Bussen kører fra Skanderborg Station kl. 19.40 
 
 

Fællestransport Søndag 
– med bus til Skanderborg Station 
Bussen kører fra Sletten ca. kl. 14.00 
Du kan nå tog fra Skanderborg Station fra ca. kl. 14.35 
 
 
 

 

  



 

 6 

Kære deltager på Turkanosikkerhedskursus  

Med dette otte timers kursus muliggøres det, at du kan sejle med op til seks kanoer/12 personer i meget 
beskyttet farvand, som er udpeget. Det er det helt grundlæggende inden for kanosejlads, vi vil kigge på i løbet af kurset. 

Inden kurset beder vi dig om at have orienteret dig i Sikkerhedskursushæftet fra Kanosamrådet. Dette kan downloades på: 
http://www.ungdomsringen.dk/shop/boeger/en-dags-sikkerhedskursus-i-kano-eller-havkajak- 

Du skal også have kigget på FDFs kanoregler, som er en tilretning af samrådets regler til FDF brug: 
https://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/sikkerhed/kano/kanoregler/ 

Du skal inden kurset være opmærksom på: 

- Deltagelse på kurset forudsætter, at der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer jævnfør gældende regler og at man kan svømme 200meter. Dette 
skal være sendt til kano@fdf.dk inden, du dukker op på Sletten. 

- Det kursus, der er gyldigt i følge med kanouddannelse, er fra 2017: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan 
tages på en dag.  
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter. 
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til: 

• Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”  
• Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” 
• Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” 
• Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme”  
• Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” 

Når du har gennemført Turkanosikkerhedskursus kan du uddanne dig videre til kanoinstruktør 1. 

Ud over indholdet i den generelle pakkeliste skal medbringe udstyr til at være på vandet, så du kan holde varmen og holde dine ting vandtæt. Du skal medbringe 
udstyr til at kunne lave redningsøvelser – du kommer til at være i vandet med en lånt våddragt. Du kan selvfølgelig også medbringe din egen. 

Mvh 
FDF Kano 



 

 7 

Kære deltager kanoinstruktør revurdering  

Du vil i løbet af de 6 timer skulle: 
- Gennemgå logbog og erfaringer 
- Sættes ind i nye regler 

o Sikkerhedsinstruks 
o Uddannelsesopbygning 
o Mm. 

- Ud at padle på vandet 
o Vi padler banen igennem og tager evt. en lille tur 

 
Du skal medbringe udstyr til at være i og på vandet. Vi har våddragter.  

Du skal inden kurset være opmærksom på: 

- Deltagelse på kurset forudsætter, at der er gennemført/vedligeholdt førstehjælpskursus på minimum otte timer jævnfør gældende regler, og at man kan 
svømme 200meter. Dette skal være sendt til kano@fdf.dk inden, du dukker op på Sletten. 

- Det kursus, der er gyldigt i følge med kanouddannelse, er fra 2017: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan 
tages på en dag.  
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter. 
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til: 

• Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”  
• Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” 
• Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” 
• Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme”  
• Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” 

Mvh 
FDF Kano 
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