Välkomna till Ledarutbildning Patrull – Solvarg i sommar!
Solvarg är en upplevelseutbildning för äventyrarscouter mellan 13 och 15 år. Syftet med Ledarutbildning
Patrull Solvarg är att ge äventyrarscouten ökad förståelse för och medvetenhet kring ledarskap, samt stärka
denne i sin roll som ledare. Utgångspunkten är patrullsystemet och deltagarna blir indelade i patruller där de får
möjlighet att utvecklas som ledare och patrullmedlemmar.
Under kursen kommer vi att sova i tält. Deltagarna kommer att
tillsammans i sin patrull laga alla mål mat själva över öppen eld och
bygga upp sin egen by. Under kursveckan kommer vi också att gå på
hajk, där vi kommer att bo i vindskydd och patrullen kommer att själva
bära sin utrustning.
För att scouten ska få ut det bästa och mesta av kursen tror vi i teamet att
det är bra om scouten har varit med på ett läger/längre hajk och där har
fått kunskaper om hur man bygger bord, spis mm samt lagat maten
själv.
När: 16-23/7 2015
Var: Kungshols kurs- och lägergård, Dalarna
Anmälan: Till din avdelningsledare senast 29/4, men gärna tidigare.
Mer information finns på http://www.nsf.scout.se/Kalender/Kalender/2015/Solvarg/
Om det uppstår frågor är det bara att höra av sig till din avdelningsledare i Fleninge-Ödåkra Scoutkår eller
kursansvarig Anna Larsson, på larsson.anna85@gmail.com.

Kursens egentliga kostnad är 5500kr + resa. Nykterhetsrörelsens scoutförbund subventionerar alla sina
deltagare med 2000kr. Fleninge-Ödåkra Scoutkår vill ge alla våra äventyrarscouter en chans att få gå denna
fantastiska utbildning och har därför valt att subventionera alla kvarstående kostnader (inklusive resa), delvis
med hjälp av kommunens kursbidrag. Därför är kursen helt gratis för äventyrarscouter från Fleninge-Ödåkra
Scoutkår, om man anmäler sig via sin avdelningsledare.
Kursen har 36 platser tillgängliga. Dessa brukar fyllas genom en kombination av först till kvarn och att så många
kårer som möjligt ska kunna delta. Det innebär alltså att det inte är som ett läger, där varje kår uppmanas att
delta med så många deltagare kan. En kår stor som Fleninge-Ödåkra Scoutkår brukar kunna tilldelas 2-4 platser,
men det finns ingen garanti för detta. För att öka chansen att bli antagen bör man alltså anmäla sig så snart man
vet att man vill med.
Resa sker med hjälp av tåg. Ingen ledare kommer att åka tåg med scouterna och de kommer alltså att åka
själva utan någon vuxen. Vi ledare är säkra på att de klarar detta utmärkt. Kåren hjälper gärna till och bokar
tågbiljetter och arrangörerna hjälper till med transport från slutstationen till kursgården.
För att kunna få de ekonomiska bidrag vi räknar med krävs deltagande på kursen. Det innebär att vi inte kan stå
för de kostnader som uppstår om man av olika orsaker avanmäler sig, och man får alltså stå för den
kostnaden själv. Det innebär eventuella kostnader för att avboka resa och deltagaravgift enligt förbundets
avanmälningsregler nedan.
Avanmälningsregler:
- Eventuellt förhinder att delta i kursen ska meddelas förbundskansliet och avdelningsledare så fort som möjligt.
- Om anmälan återtas före sista anmälningsdagen faktureras ingen avgift.
- Om återbud lämnas efter sista anmälningsdagen, men minst två veckor före kursstart, faktureras 300 kronor.
- Om anmälan återtas mindre än två veckor före kursstart skall full kursavgift erläggas.
- Om platsen ersätts av deltagare utsedd av förbundet eller om kursdeltagaren kan uppvisa läkarintyg faktureras
kåren 300 kronor.

