
Vinterfjeldkursus 2019– Man skal være over 18 år 
 Tag favntag med vinterfjeldets bidende kulde og snefyldte skråninger  

(25.-27. januar samt ugekursus i Norge fra 8.-17. marts 2019, udenfor skoleferien) 

 

Dette er en forhåndstilmelding, så vi kan få det med i budgettet 2019. 

Denne invitation er tiltænkt Klanen og vores ledere i Skovgruppen. Det kan godt være du ikke skal planlægge og 
gennemfører en vintertur for spejderne, men det er altid godt at kende sine egen formåen, når man skal stå foran 
andre og evt. har ansvaret. Det er så meget mere overkommeligt, at klare udfordringer, hvor man f.eks. kan sig, 
”Når jeg kunne klare gletsjerforcering på vinterfjeld, så kan jeg også dette”. 

Formålet med Vinterfjeldkursus er at give dig forudsætning for at planlægge og gennemføre udfordrende og 
sikkerhedsmæssigt forsvarlige skiture i højfjeldet med ligesindede. Med udgangspunkt i en hyggelig lille hytte på 
højfjeldet drager vi ud og overnatter i telt og snehule, mens vi øver ski- og sikkerhedsteknik. Kurset er for de seje 
drenge og piger i spejderbevægelsen, der har lyst til udfordringer ud over det sædvanlige. 

Forudsætninger for deltagelse: 

Du skal være fyldt 18 år og være i god form. Du skal desuden have skifærdigheder på begynderniveau og erfaring 
på enten tur- eller langrendsski.  

Man kører i bus til nord Norge og vi kan leje langrendsski. Da jeg talte med en af arrangørerne fik jeg at vide vi 
skal ud og gå i upræpareret sne med en tung rygsæk. Derudover skal vi på skift trække en bulk, med udrustning, 
navigerer efter kort og kompas. Overnatning foregår i telt eller snehule i ned til -20 graders frost – det lyder da 
som en fantastisk udfordring for gæve Klanspejdere og spejderledere 😊"#$% 

Beskrivelse af kurset kan du finde her https://dds.dk/index.php/arrangement/vinterfjeldkursus-2019Kurset. 

Du skal minimum være fyldt 18 år, samt kunne bruge kort og kompas, være i god fysisk form og kunne bære en 
rygsæk samt have prøvet at have et par ski på før. 

Pris: 0 kr.  

Frist for forhåndstilmelding: d. 17. oktober 2018.  

Jeg glæder mig til en masse fede oplevelser sammen med Jer.  

De bedste spejderhilsner ønskes I fra Kenneth Stubban. 


