
 

 Fra fre. d. 28. marts kl. 19 —

søn. d. 30. marts kl. 15 

 Pris 275 kr. 

 Tilmelding skal ske senest  

søndag 19. marts ved din 

leder.                                 

 Ved tilmelding skal fremgå: 

  Navn 

  Alder 

  Ønsket kursus 

  Telefonnr. På forældre  

  Fototilladelse 

  Andet (Allergier, medicin, 

 særlige behov m.m.) 

  

 

 

Praktisk information 

Kursusleder 

Kirsten K. Steffensen 

Tlf. 28115578 

Kirsten_stef@hotmail.com 

Patrulje Leder Kursus 

Partulje Leder Kursus 
KFUM Spejderne 
Aalborg Distrikt 

Flamsted Centret 
Skovdalsvej 210 
9230 Svenstrup J 
 

SKAL DU PÅ KURSUS I MARTS? 



Hvad er PL Kursus? 
PL3 

 Reglementeret uniform. 
 Almindeligt weekendudstyr. + 

lagen. 
 Ude og indendørs fodtøj. 
 Sangbog 
 Kompas 
 lommelygte  
 (PL 2) Mappe og kursusbevis fra 

PL 1. 
 Godt humør. 
 Hulemandsudklædning! 
 
PL3 Deltagere skal desuden med-
bringe grej til overnatning i det FRI. 
God sovepose, liggeunderlag og 
varmt tøj til hele weekenden. Og 
glem alt om indendørs fodtøj ;-) 

Vi gentager succesen fra sidste 
år og afholder igen 
Patruljeleder Kursus 3.  
 
Så er du en af dem som kunne 
tænke at prøve det du har lært 
af i praksis? Så er PL3 lige no-
get for dig. 
 
Kurset handler om at prøve si-
ne Patruljeleder evner af i vir-
keligheden. Og få noget erfa-
ring med hjem som kan bru-
ges. 
 
Hele kurset foregår udendørs 
også overnatning er i det fri, så 
pak rygsækken til en weekend 
i det fri med gamle og nye ven-
ner. 
 
PL3 er for alle med kursusbe-
vis fra PL2 dog max 17 år. 
 

Medbring 

Så er chancen her igen, du har 
nu mulighed for at deltage på 
patrulje-lederkursus. 
 
Er du klar på en masse sjove 
indslag og fede instruktioner? 
Det er lige hvad du får på pa-
trulje leder skolen! 
 
Vi synes nemlig det er vigtigt 
at man udvikler sig, ligegyldigt 
om man er patruljeleder eller 
om man ikke er. 
 
Aalborg distrikt afholder pa-
truljelederkursus 1 (PL1) for 
alle spejdere i 6. klasse eller 
derover og patruljelederkursus 
2 (PL 2) for alle der har delta-
get i PL1 
 
Du får et kursusbevis med 
hjem! 


