
  
 
 
 

Kære Tropleder 

 

Du sidder nu med indbydelsen til årets PL/PA Kursus, som afholdes i weekenden d. 12. - 14. 
november 2021. 
Kurset henvender sig til spejdere i troppen. Det er både for patruljeledere og patruljeassistenter 
(PL/PA’er), og for alle de spejdere der gerne vil have mere ud af spejderarbejdet. Altså behøver 
man ikke at være PL/PA’er, for at deltage og få udbytte af kurset.  
 
Hvert modul henvender sig til forskellige aldersgrupper, dette sker for at give en god dynamik på 
de forskellige moduler, så deltagerne får mest muligt udbytte af kurset. Det ser sådan ud. 
Modul 1 = 12-13 år.  Modul 2 = 13-14 år.  Modul 3 = 14-15 år. 
 
Efter tilmeldingsfristen vil alle deltagere modtage et deltagerbrev på e-mail, med de sidste 
informationer omkring kurset. 
 

I år afholdes i Paradishytten ved Silkeborg 
 
Praktiske Oplysninger: 

1. Alderskrav for at deltage på kurset er sat til minimum 12 år.  
 

2. Prisen for kurset er kr. 400,- 
Her gøres opmærksom på aftalen der blev lavet på distriktsmødet 14. marts 2018  
– Dette betyder at Gudenå Distriktet dækker deltagerprisen efter der er søgt tilskud ved 
kommunen, for alle der deltager på kurset, (deltager der melder afbud efter sidste 
tilmeldingsfrist vil blive opkrævet fuld betaling). Se mere på distrikts hjemmeside. 
 

3. Tilmeldingerne sker ved at udfylde vores elektroniske tilmeldingsblanket på 
https://flexbillet.dk/gudenaa-distrikt/ - Har du spørgsmål hertil, kontakt kursusleder. 
 

4. Tilmeldingsfrist er fredag d. 9. oktober 2020  
 

5. Afbud før tilmeldingsfristen kan ske via tilmeldingssiden. 
Afbud efter tilmeldingsfristen meldes til kursusleder hurtigst muligt.  
Ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist, opkræves der fuld deltagerbetaling. 
 

6. Der er sat et maximalt deltagerantal på de forskellige moduler. Er dette nået, kan øvrige 
spejdere komme på venteliste, i tilfælde af frafald. Dette sker ved at sende ALLE deltager 
info til kursusleder. 

 
7. På indbydelserne er der lavet plads til, at du kan skrive på, hvornår gruppen skal have 

tilmeldingen retur. 
 

8. Hvis du har spørgsmål vedr. kurset eller andet, der kunne være relevant, så er du 
velkommen til at kontakte kursuslederne. 

 
 

 
 

PL/PA 2021 
 

De bedste spejderhilsner  
Kursusleder – Josefine Majgaard  

E-Mail: josefine.majgaard@hotmail.dk 

Tlf. +45 6044 7038 
 


