
Peffkurs 1 
Mjøsklubben 
Hedmark – Vestoppland – Gudbrandsdal – Glåmdal kretser 
 

Velkommen til Peff-kurs i Mjøsklubben 21-23 mars 
Kløverstua, Gjøvik 
 

Peff-kurs 1 er en innføring i Peff- og Ass-rollen og skal gjøre deltakerne i stand til å 
gjennomføre møter og aktiviteter for egen patrulje. Deltakerne får kunnskaper og praktiske 
ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt 
samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner 
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass og er åpent for både stifinnere 
og vandrere, men man bør ha noe erfaring fra patruljearbeid for å få utbytte av kurset. 
 
Peff-kurs 1 følges opp av Peff-kurs 2 som handler om patruljen på tur. Dette kurset blir 
gjennomført høsten 2014.  
 
På grunn av stor interesse for peffkurs vil det også gjennomføres et nytt Peffkurs 1 samtidig 
med Peff-kurs 2 høsten 2014. 
 

 Når: Fredag 21. til søndag 23. mars 
 Sted: Kløverstua på Gjøvik ( kjøre/reisebeskrivelse kommer til de som 

er påmeldt) 
 Pris: kr 400, Gruppene får regning 
 Overnatting: Inne på madrasser eller ute i gapahuk. Dersom du vil ligge 

ute må du ta med liggeunderlag og utstyr for å sove ute. 
 Påmelding: Felles påmelding fra gruppa gjennom medlemssystemet. 

Påmeldingen blir aktiv i løpet av uke 10. Siste frist er 10. mars. 
 Utstyrsliste: 

Speiderskjorte og skjerf, vanlige turklær for ute- og inneaktiviteter, 
innesko/tøfler, kniv, lommelykt/hodelykt, bestikk, tallerken, kopp, 
toalettsaker, skrivesaker, Liggeunderlag hvis du vil ligge ute Det er 
dessverre ikke planlagt/tid til skiaktiviteter, så du kan la ski være 
hjemme 

 Mat: Du får all mat du trenger på kurset, men du må nok regne med å 
lage den selv… Leder må notere om det er allergier eller annet å ta 
hensyn til ved påmelding. 

 
Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele 
innlandet! 
 

Speiderhilsen fra kursstaben: 
Tore Arnesen, Kim Lønstad, Nils-Fredrik Pederesen, Britt-Ingunn Fagerheim, Einar Nordengen 

 
 
Spørsmål? 
Ta kontakt med kursansvarlig: Tore Arnesen: tapost@online.no eller mob:  48141670  

Program: 
 
Fredag: 
Frammøte fra klokka 1900, 
enkel servering. 
2100: leirbålsprat 
Lørdag:  
Frokost 
Kursøkter 
Middag 
Leirbål 
Søndag: 
Kursøkter 
Avslutning kl 1400 

mailto:tapost@online.no

