
LEDERKURS I  
MJØSKLUBBEN  
10.-12. NOVEMBER 2017 
på HAMMEREN, Løten 
 
For rovere og ledere, både ”ferske og erfarne” 

 
Vi tilbyr denne gangen trinn 3 i grunntreningen 
"Praktisk speiderledelse" 
* se egen info om kurset på de neste sidene 

 

Det er et krav om at deltakere må ha gjennomført grunntreningens trinn 2 for å være med. Gjennomført 
trinn 1 er ikke et krav, men ønskelig. Det er også greit å vite at hele kursrekka må være gjennomført for å få 

bronseknappen utdelt etter dette trinn 3. 
 
 
Rammeprogram: 
Det er noen år siden vi har tilbudt trinn 3 "Praktisk speiderledelse" i 
Mjøsklubben, så nå i år vil vi tilby det. 
Ankomst fredag kveld, med middag/kveldsmat fra kl. 19.00. Selve kurset 
starter kl. 20.00. 
Vi starter med en del teori inne fredag kveld, og fortsetter litt utover 
lørdagen. Etter lunsj er det på tide å gå ut. Resten av kurset vil da foregå 
utendørs, med overnatting ute. 
Søndag: kurset fortsetter, avslutning kl 15.00 
 
Det er bare mulig å delta hele helga. 
 
Pris: Kr 400,00 for hele helga, regning sendes kretsene 

 
Påmelding senest søndag 22. oktober via medlemssystemet 
min.speiding.no. Påmeldingen åpner 4. september. 
 
Ved påmelding angis: 
Navn, gruppe, mobilnummer og e-postadresse, samt eventuelle 
allergier. 
Kurset er en speidertur, med praktiske turtips underveis. Derfor foregår overnatting ute, i gapahuk eller 
under åpen himmel. Deltakerne trenger ikke å ha med egen mat. 
 
Forbehold om nok deltakere. 
 



 
Spørsmål? 
Ta kontakt med kursleder Hanne Mette Lundberg på 918 10 255 eller 
hanne.mette.lundberg@dnb.no 

 

 
 
Praktisk info:  
Deltakere må påregne og ta med noe felles turutstyr som kjeler, øks, sag, livline, 
presenning. Etter påmelding vil alle få beskjed om hva hver enkelt tar med. 
Tips: dette er vanlig utstyr som du kan låne av egen speidergruppe. Ta også med 
skrivesaker til første del av kurshelga. Vi starter inne. 

 
Kursstab: Hanne Mette Lundberg (kursleder), Roy Arild Rugsveen, Arnfinn Roel, 
Kim Lønstad, Øystein Gonsholt og Eivor Martinsen 

 
  
 
 
Om kurset: 
 

 

PRAKTISK SPEIDERLEDELSE (tidligere Trening 3) 

Kurset Praktisk speiderledelse bruker naturen som ramme for læring og friluftsliv 

som metode – akkurat som ellers i speideren. 
 

Et av hovedtemaene for kurset er ledelse av medledere. Kurset gir deg de 

kunnskaper og ferdigheter som behøves for at du skal kunne lede arbeidet i en 

enhet i din speidergruppe. Praktisk speiderledelse fokuserer på speidermetoden 

som helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i 

kursgjennomføringen. 

 

På kurset får du prøve deg som patruljefører for andre speiderledere under en tur 

på fjellet, i skogen eller i kanoen på et stille skogstjern. Gjennom tilbakemelding og 

evaluering får du mulighet til å reflektere over din egen lederstil. Kurset gir deg 

også en forståelse for speidingens verdigrunnlag og setter deg i stand til å kunne 

overføre dette til dine speidere og speiderledere gjennom ord og handling.  

 

Praktisk speiderledelse veksler mellom teori, diskusjoner og praktiske øvelser og 

går over én helg. Kurset er anbefalt for enhetsledere, men er obligatorisk for alle 

som ønsker å fullføre grunntreningen i Norges speiderforbund. 


