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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til en af på-
skens suverænt 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 seniorbuddies! 
Du vil danne nye venskaber, gamle venskaber 
kan plejes, 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 efteråret tændte flere hun-
drede 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 fælles-

skab, 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 
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 FDF Senior-
kursus 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 hinan-
den. 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 Se-
niorkursus Sletten,

Kursusledelsen
Jens Greve Brix-Mikkelsen og Jeppe Sølvberg 
Strauss

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor seniorkursus er 
så fantastisk, er nærmest en umulig opgave. 
For når man prøver at forklare det, så fore-
stiller du dig enten aktiviteterne, som de ville 
se ud hjemme i din kreds eller måske sam-
men 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 un-
derlige, 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 overvældende 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 dyg-
tige 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 tage røret og ringe til kur-
susledelsen og høre, hvad det er for noget. Er 
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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 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 FDF Seniorkursus Sletten d. 
13. april 2022.
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Sådan læser du beskrivelsen af grupperne 
og vælger de tre grupper, som passer til 
dig.
Gruppebeskrivelsen består af to dele: 1. del 
er en introduktion til gruppens tema og uni-
vers. 2. del er en mere konkret beskrivelse af 
gruppens aktiviteter; hvordan man sover, spi-
ser, 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 al-
lerbedst til dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen helt præ-
cist 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 kursus-
ledelsen. 

På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at imøde-
komme dine ønsker. Oftest vil du få din før-
ste- eller andenprioritet, men hvis gruppe-
ønskerne 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.

På grupper med lavt fysisk udfordringsniveau 
vil du kunne forvente at sove nogenlunde 
samme mængde, som du plejer, og at du skal 
kunne gå rundt på Sletten og kortere ture 
med let eller ingen oppakning. På grupper 
med middel fysisk udfordringsniveau vil du 
kunne forvente at sove en smule mindre 
end normalt, og at du skal kunne gå længere 
vandreture med nogen oppakning.
På grupper med højt fysisk udfordringsni-
veau vil du kunne forvente at sove væsentligt 
mindre, end du plejer, og at du skal kunne gå 
lange vandreture med fuld oppakning.

1
KAMPEN OM KOKKEHUEN
Madlavning, løb, konkurrence
Så er det blevet tid til kampen om kokke-
huen! Har du lyst til at udfolde dine kulinari-
ske evner, eller er du god til at løse gåder og 
poster? Så er det din tilmelding, vi mangler! 
I gruppen her kan du danne relationer med 
madglade venner eller konkurrencedygtige 
kodeløsere. Ingredienserne kommer selvføl-
gelig ikke af sig selv, de skal “tjenes” gennem 
forskellige udfordringer. 
Afsted og Bon appétit!

I Kampen om kokkehuen vil gruppen 
primært bruge dagen på at være på løb, af-
tenen bruges på mad og bedømmelse, hvor 
pointene uddeles. Det forventes af gruppen, 
at du kan samarbejde, og har mod på at 
danne nye relationer på tværs af gruppen. 
Gruppens aktiviteter vil foregå i mindre 
grupper. Gruppen har en fast base, hvor din 
bagage også opbevares. Gruppen sover og 
har aktiviteter ude hele ugen. Du vil være 
udhvilet til dagens program; men der kan 
forekomme nataktivitet. Gruppen har et 
lavt fysisk udfordringsniveau, hvor alle kan 
være med, og fokus på teambuilding, for at 
nå i mål med kokkehuen.

2
SKS-MESTER
Konkurrence, kreativitet, tid
Er du den næste SKSmester!? Kan du løse 
opgaver med nye kreative løsninger, arbejde 
sammen med dit hold om at opnå flest point, 
få isblokken til at forsvinde hurtigst muligt, 
skjule ananasen bedst muligt, få SKSmeste-
ren til at blive mest overrasket? SKSmesteren 
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 og spiser inde, hvor maden er tilbe-
redt for os. Aktiviteter vil foregå både inde 
og ude på hele Sletten, og nataktiviteter 
kan forekomme, men forvent en fornuftig 
mængde søvn. Gruppen har et lavt fysisk 
udfordringsniveau, således at langt de 
fleste vil kunne være med. Så tag med på et 
SKS med masser af konkurrencer, gøgl og 
kreativitet.

3
NØRKLERIET
Håndværk, fordybelse, samvær
Vi kan det hele! Når vi får det lært. Du har 
måske lært det engang, men har glemt det. 
Kunne du tænke dig at lave dit eget kostume 
eller julegaver selv? Så får du i denne gruppe 
lov til at udvikle dine kompetencer både med 
dolk, symaskine og strik. Vi vil være kreative, 
hvor der ikke er noget rigtigt eller forkert. Vi 
skal nørkle os igennem ugen, arbejde med 
vores hænder og bare hygge! I får rygsækken 
fyldt med lækre ting, I selv har lavet!

Gruppen sover indenfor og har et lavt 
fysisk udfordringsniveau. Der er ikke 
nataktivitet. Vi spiser indenfor, hvor andre 
laver maden. Du skal bære din bagage til 
lejren. Vi kommer til at se Sletten i et over-
skueligt tempo, ligesom resten af ugens 
program. Du kommer til at lære om kreative 
nørklerier og kan bruge dette til at skabe 
aktiviteter i kredsen. Gruppen arbejder med 
fordybelse gennem stillesiddende aktivite-
ter. Du skal væbne dig med tålmodighed. 
Du får viden om tre hoved-håndværk og kan 
i løbet af kurset vælge et fokusområde at 
fordybe dig i.

Grupper

Gruppevalg
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Grupper

4
BEREDSKABET
Samarbejde, katastrofeberedskab, hektisk
Træder du til, når det hele brænder på? 
Holder du hovedet koldt i pressede situatio-
ner? Har du mod på at redde liv? Hvis du kan 
svare ja til alt dette, er BEREDSKABET grup-
pen for dig. BEREDSKABET er en central del 
af Slettens katastrofeberedskab. Vi udvikler 
jeres evne til at forebygge og modstå ulyk-
ker, kriser og katastrofer. Vi rykker ud til akut 
opståede katastrofesituationer, og ved hjælp 
fra uddannelse og øvelser, skaber vi overblik 
og sikkerhed på Sletten.

Gruppen arbejder med at udvikle kompe-
tencer indenfor førstehjælp, samarbejde og 
krisehåndtering. Gruppens aktiviteter base-
rer sig på både undervisning og indsats-ca-
ses. Da BEREDSKABET skal kunne stå klar 
til indsats på alle døgnets tidspunkter, 
sover og spiser vi på skæve tidspunkter og 
ikke altid regulært. Dog indenfor. Gruppen 
har et middel fysisk udfordringsniveau. Du 
skal derfor kunne gå med en mindre dags-
turs-oppakning hele ugen. Du bliver presset 
på både dine fysiske og psykiske grænser 
- med konstant aktivitet. Både teoretisk og 
praktisk. Da nogle cases kommer tæt på 
livet, er det mentale velvære vægtet højt.

5
ALENE I VILDMARKEN 
Firluftsliv, bushcraft, primimad
Har du mod på at lære noget nyt om at 
leve i naturen? Vil du være bedre end dine 
seniorkammerater til at lave bål, slå bivuakker 
op og lave mad? Så er det her gruppen for 
dig! Her kommer fokus nemlig til at være på 
at udvikle vores evner inden for alt, der kan 
kaldes friluftsliv.

På denne gruppe kommer man til at sove 
udenfor et nyt sted hver nat i alt fra telt 
til selvbyggede huler - vær forberedt på, 
at I skal bygge mange af sovefaciliteterne 
selv. Madlavning kommer til at fylde en 
del, da vi skal lave vores egen mad, men vi 
kommer til at eksperimentere meget med 
at lave mad på nye måder. Man skal selv 
kunne bære sin bagage fra soveplads til 
soveplads, men den kommer ikke til at bo 
på ryggen af dig. Lad derfor være med at 
pakke letvægtssoveposen - pak den sove-
pose, som du sover godt i. Gruppen har et 
middel fysisk udfordringsniveau.

6
CORATIAS HÅNDVÆRKERSLAUG
Håndværk, forpionering, landslejr
Børn, unge og voksne besøger meget snart 
kontinentet Coratia. Coratia er et ældgammelt 
land med meget mystik og hemmelighed. 
Amelias bedstefar fandt frem til stedet, og 
hendes ekspedition leder i fællesskab med 
FDFere efter noget hemmeligt. Har de mon 
mod nok til at gå ind i den dybeste grotte, 
kravle op på den højeste vulkan eller til at 
stå ved, hvem de selv er? Gruppen skal 
være med til at gøre denne fantasiramme til 
virkelighed inden landslejren. Installationer, 
som inviterer til leg og ophold, bliver designet 
og bygget inden lejren. Fortællingen om 
Coratia bliver mere virkelig, når børn og unge 
selv kan gå på opdagelse, hvis de har mod 
nok. Én af disse installationer skal bygges op 
fra bunden i påsken på Sletten. Gruppens 
primære arbejde består i tømrerarbejde, og 
der vil være enkelte moduler om landslejrens 
temaramme og storytelling.

Du vil få fint med søvn og mad, så vi kan 
komme i mål med det store byggepro-
jekt. Gruppen sover og arbejder ude, men 
spiser inde. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau. Der må forventes højt 
aktivitetsniveau med håndværket i fokus. Du 
kan gå fra kurset med følelsen af at have 
bidraget til landslejrens tilblivelse, meget 
håndværk i hænder og hoved og en smule 
viden om, hvordan en temarammer bliver 
til. 

7
DET ULTIMATIVE EVENTYR
Samarbejde, gruppedynamik, eventyr
Kære eventyr-jægere!
Det Gyldne Æble er forsvundet fra vores 
varetægt, og vi skal bruge jeres hjælp til at 
finde det igen. Målet er klart, men hvordan vi 
når dertil er op til jer! Skyder i genvej igennem 
den mystiske skov, eller tager i stien gennem 
bjergpasset? Forbered dig på at stå i uven-
tede situationer, hvor gruppens samarbejde 
og handlinger dikterer udfaldet. Måske finder 
du hjælp hen ad vejen, eller måske ender du 
i knibe. Kun tiden… og dine handlinger vil vise 
det!

Gruppen sover ude i telte. Du vil som 
udgangspunkt ikke blive presset på søvn, 
men der kan forekomme nataktiviteter. 
Maden bliver serveret de fleste dage, hvor 
vi spiser udendørs. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsnvieau. Du skal kun bære 
din bagage fra bussen til lejren, men pro-
grammet indebærer vandren med dagturs-
rygsæk. Nogle aktiviteter involverer fysisk/
psykisk pres, men det er ikke et gennemgå-
ende element af programmet. Der lægges 
vægt på samarbejde og gruppedynamik, 
hvor dine kompetencer og færdigheder 
bliver sat på spil.

8
BETRAYAL
Mindgame, tillid, samarbejde
Længe har der hersket ro og fred i den lille 
by, men da borgere forsvinder om natten, og 
mystiske væsner lusker omkring, begynder 
mistilliden at blomstre. Samfundet splittes 
i to; hvem er til at stole på, og hvem er det, 
som får beboerne til at forsvinde? For at befri 
byen, må handelsfolk og håndværkere løse 
besværlige koder, kringlede gåder og daglige 
opgaver, så de rigtige alliancer kan dannes. 
Har du evnerne til dette og til at arbejde 
alene, kan du måske redde byen. Tror du, at 
du har, hvad der skal til?

Som deltager på Betrayal kommer du til at 
være udenfor hele døgnet på en fast lejr-
plads. Du kommer ikke til at bære rundt på 
din oppakning, ej heller vandre langt. Du vil 
være en del af et aktivt murder-game med 
et middel fysisk udfordringsniveau, og 
hvor evner i samarbejde og selvstændighed 
er i fokus. Du vil lære omkring spilstrategi, 
og hvordan man kan optimere en aktivitet 
i øjeblikket og forbedre den til næste gang. 
Du kan forvente aktiviteter i månens skær.

9
GAME OF GODS
Gudekonkurrence, personlig gudvikling, 
gudetema
Odin er død! I 14 dage og 14 nætter har Asgård 
sørget, men nu er tiden kommet til at finde 
en ny overgud. Traditionen tro, skal Det Store 
Gudeshow afgøre, hvilken halvgud der bliver 
den næste. Er du halvgud? Kunne du tænke 
dig at dyste om pladsen som den næste 
store overgud? Så meld dig til! Vi sørger for, at 
du kommer i din bedste gudeform gennem 
hård træning i alle vigtige gudediscipliner, så 
du er klar til Det Store Gudeshow. Men! Vær 
på vagt. Efter Odins død, har livet i Asgård 
ikke været lige så sikkert, som det plejer, og 
selv en halvgud kan ikke vide sig sikker!

Gruppen sover og spiser ude med fast base 
det meste af tiden, så du skal blot kunne 
bære din bagage hertil. Madlavning vil ikke 
blive vægtet højt, men uden mad og drikke 
duer guden ikke. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsniveau, og du vil som 
oftest få tid til at hvile din gudeskønne krop. 
I løbet af ugen vil du både blive udfordret 
fysisk og psykisk, da du som gud skal kunne 
rumme det hele!
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10
SKYGGERNES DAL
Mytologi, vikinger, eventyr
Du vågner, og det er stadig mørkt - det 
undrer dig, da lyset på denne tid plejer at 
skinne klart. Finbulvinterens komme er spået 
af Nornerne, og efter vintersolhverv er lyset 
og varmen ikke vendt tilbage. Sammen med 
mørket og kulden træder Ragnarok tættere 
og tættere på, men Heimdal, guden med de 
ni mødre, kalder dig til Bifrost på vej mod Hel. 
Han byder dig at trodse dødsrigets hersker-
inde, Hel, og hente lyset og varmen ud af 
mørket.

Vikingerne sover inde på grund af kulden, 
men vil nogle gange være nødt til at spise 
i det fri. I jagten på lyset og varmen vil der 
være udfordringer og aktiviteter både inde 
og ude. 
I mødet med gudernes overvældende magt 
er din styrke ikke nær så vigtig som din snil-
de og visdom. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau. Madlavning forekom-
mer, men er ikke i fokus.

11
DIVAER I JUNGLEN
Mudder, sved, diamanter
Til daglig lever du dit liv omgivet af presse 
og fotografer. Du navigerer hjemmevant på 
Instagram, TikTok og Youtube. Du er en ægte 
diva, der siger din mening og ikke lader andre 
bestemme over dig. Men nu er dine vante 
rammer byttet ud med en hverdag langt fra 
alt det, du kender. Er du klar til at træde ind i 
junglen, hvor du skal kæmpe om diamanterne 
og vise, at du er den største diva af dem alle? 
Så er det nu, du skal melde dig ind i kampen 
om at blive junglens sejeste diva! Kampen vil 
være hård, og du vil opleve konkurrencer, du 
aldrig turde drømme om - men husk på; intet 
er for alvor tabt før finalen!

I junglen spiser og sover vi ude under mere 
eller mindre luksuriøse forhold, ligesom 
alle aktiviteter foregår udendørs. Der vil 
være aktiviteter med højt tempo, ligesom 
nataktiviteter også vil forekomme. Men I 
vil få søvn og mad nok. Gruppen arbejder 
med konkurrenceelementer og gruppedy-
namikker. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau.

12
GRÆNSELANDET
Grænser, gå-på-mod, grounded
Grænselandet. Stedet hvor udfordringer 
opstår, og grænser skubbes. Kan du holde 
hovedet koldt midt i en tsunami af koldsved? 
Kan du finde dit indre orkanens øje, hvor alt 
er roligt? 
Kender du ikke dine egne indre grænser, så 
finder vi dem i de fire elementers rasen. Så 
er det op til dig, om de skal udfordres eller 
respekteres. Bliv en del af gruppen, som både 
bliver en støtte og en udfordring, når vi jagter 
svaret på spørgsmålet; “hvornår er nok, nok?”

Gruppen har fokus på at finde og skubbe 
til egne og andres indre grænser, både 
individuelt og i grupper. Vi sover, spiser 
og opholder os ude. Der vil forekomme 
madlavningsaktiviteter - dog er dette ikke 
et primært fokus. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsniveau, men det er det 
psykiske pres - frem for det fysiske - der vil 
fylde. Vi har en fast lejrplads, og du vil som 
udgangspunkt skulle bære, hvad der svarer 
til en turrygsæk i løbet af dagen.
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Grupper

14
KORPSET
Samarbejde, orientering, selvudvikling
Korpset blev etableret i 1994 og har siden da 
været den førende indsatsstyrke i Danmark. 
Du vil undervejs på kurset i Korpset blive ud-
fordret som aldrig før. Din vilje og udholden-
hed vil være afgørende for at gennemføre de 
forskellige udfordringer og derved opnå din 
plads blandt den militære elite.
Kan du holde hovedet koldt under pres? 
Er du lavet af det rette stof? Ved du, hvor 
din grænse går? Tør du stole på, at dine 
holdkammerater har din ryg, når det virkelig 
gælder, og har du, hvad der skal til, for lige nu 
søger Korpset aspiranter til den kommende 
optagelselsprøve. Det er dig, vi søger - ansøg 
nu!

Gruppen sover ude i bivuak, der vil være 
en del nataktiviteter og begrænset søvn. 
Gruppen laver ikke selv aftensmad. 
Deltagerne skal gå med deres bagage. 
Aktivitetsniveauet vil være højt. Gruppen 
arbejder med kort og kompas, samarbejds-
øvelser, orientering og selvudvikling i form 
af aktiviteter, der kan være grænsesøgende. 
Gruppen har et højt fysisk udfordringsni-
veau og vil være psykisk hård. 

15
EXPECT THE UNEXPECTED
Løb, udfordringer, uvished
Hvor omstillingsparat er du, når det virke-
lig gælder? Kan du tænke hurtigt og ændre 
planer på et splitsekund, også selvom du er 
træt, våd og sulten? I denne gruppe kan du 
aldrig vide dig sikker på, hvad næste aktivitet 
er. Det eneste, du ved med sikkerhed, er, 
at det bliver en uge med langvarige fysiske 
udfordringer. I kommer til at blive afprøvet 
på utallige løb og mange fysiske aktiviteter af 
varierende format. I kommer til at prøve ”lidt 
af hvert”. Spørgsmålet er bare, hvornår og 
hvordan. Vi forventer, I kan arbejde sammen i 
gruppen, for ingen kommer igennem alene.

Som deltager i denne gruppe skal du 
forvente det uforventede. Ingen ved, hvor 
eller hvordan I skal sove eller spise, så 
forbered jer på, at alt foregår minima-
listisk og udenfor - altid. Forvent søvn i 
sparsomme mængder, et højt fysisk udfor-
dringsniveau, og at der vil være nataktivi-
teter. Du skal forvente at være klar på alle 
tider af døgnet, og du kommer til at være 
aktiv i samtlige vågne timer af døgnet. Hvis 
du har erkendte skader, skal du kraftigt 
genoverveje denne gruppe, da du kommer 
til at gå og løbe langt både med og uden 
oppakning.
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13
SURVIVORS
Katastrofe, overlevelse, flugt
14/4 2022 kl. 7:18: Alt snurrer rundt, og som 
i en film ser du træerne falde på plads, og 
dit syn klarer op. Overalt omkring dig ser du 
rædselsslagne mennesker. De indtrængende 
skrig fylder dine øregange, så selv vindens 
hylen bliver overdøvet.
15/4 2022 kl. 23:41: Du kan ikke huske, hvornår 
du sidst har fået hverken vådt eller tørt, og alt 
andet virker uovertruffent ligegyldigt.
17/4 2022 kl. 2:34: Dine kammerater står i 
cirklen og følger flammernes dans, du mær-
ker blodet flyde, og du føler dig endelig fri.
18/4 2022 kl. 5:56: Vi overlevede.
Hvad gik forud for dette kaos, og hvad kom-
mer der til at ske? Tag med og find hele sam-
menhængen.

Gruppen arbejder i en temaramme med et 
højt fysisk udfordringsniveau og skiftende 
gruppekonstellationer. Vi sover, spiser og 
opholder os generelt udenfor. For at kunne 
udholde det høje aktivitetsniveau vil der 
være mad nok, dog ikke nødvendigvis på 
faste tidspunkter. Nataktivitet vil forekom-
me, og nattesøvnen vil blive nedprioriteret. 
Du forventes at kunne bære din bagage 
hele ugen.
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ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det halvår, 
du fylder 15 år, indtil du fylder 19 år). Er du i 
tvivl, om du er gammel nok eller for gammel, 
så kontakt gerne kursusledelsen.

TID
Kurset starter onsdag d. 13. april 2022 kl. 
14:00 på Skanderborg Station. Bemærk at 
busserne kører fra Skanderborg Station kl. 
14.00, så mød op i god tid.
Kurset slutter lørdag d. 18. april 2022 kl. 10.00 
på Skanderborg Station. Du kan tidligst nå et 
tog efter kl. 10.00.

LOKATION
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 dis-
penseres for denne regel af kursuslederne. 
Almindelige begivenheder som arbejde, fød-
selsdage og alle øvrige familiefester er ikke 
grund til at opnå dispensation.

PRIS
Deltagerprisen er i alt 2102 kr. Heraf udgør 
huslejeandel 657,76 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kasserer, 
og der skal betales inden kurset. Som ikke-
medlem af FDF skal du betale ved tilmel-
ding. Alt efter hvor du bor i landet, ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. din 
kursuspris er lavere, desto længere 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 kursus-

principper og handelsbetingelser på FDF.dk/
uddannelse.

FÆLLESTRANSPORT
Der er fællestransport til og fra Sletten fra 
Skanderborg Station. Det er her, kurset 
starter og slutter, og det er derfor ikke muligt 
at ankomme direkte på Sletten. Du skal selv 
sørge for at komme til Skanderborg Station 
med planmæssig ankomst senest onsdag 
d. 13. april 2022 kl. 14.00. Hjemtransport fra 
Skanderborg Station med planmæssig afrejse 
tidligst mandag d. 18. april 2022 kl. 10:00. 
Bestil gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 16-24 deltagere i hver gruppe 
og tre instruktører. Gruppen er sammen 
hele ugen. Alle grupper lægger vægt på stor 
omsættelighed fra kursus til kredsarbejde, og 
at teori er koblet op på praksis. Du vil ca. en 
måned efter kurset modtage et kursuskom-
pendium 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 eftertanke.

• Give seniorerne et indblik i FDFs ambition 
og værdier.

• Styrke seniorernes engagement i kredsar-
bejdet.

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

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

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. 
marts 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 
står registreret med i FDFs medlemssystem, 
Carla, og vil også blive lagt på hjemmesiden. 
Hvis du ikke kan finde velkomstmailen i din 
indbakke, så tjek dit spamfilter.

KURSUSBEVIS
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 kontakte kur-
suslederne:

Jeppe Sølvberg Strauss
Mail: jss@fdf.dk
Telefon: 41 73 11 82

Jens Greve Brix-Mikkelsen
Mail: greven@fdf.dk
Telefon: 60 15 09 23

Praktisk info
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