
 

 

 

Korpskontoret E-mail: dbs@dbs.dk 

Gl. Gugvej 21 Telefon: +45 9816 6250 

9000 Aalborg 

TILMELDING 

Hvis du bliver optaget som deltager, 

skal endelig tilmelding ske via hjemme-

siden tilmelding.dbs.dk. Tilmeldingsfri-

sten er d. 1. marts 2018. Husk at give 

din kredsfører besked, om at du har til-

meldt dig. 

PRIS 

Prisen for at deltage er 2000 kr. for lej-

ren og 800 kr. pr. weekend. Din kreds 

støtter med _________________ kr. 

Betaling kan ske via din kreds, hvis du 

vælger dette i forbindelse med tilmel-

dingen. Her skal du vælge ”Afslut uden 

betaling”, når du afslutter din tilmel-

ding. Der kan også betales direkte med 

Dankort ved tilmelding. Ønskes betaling 

over flere rater, kan korpskontoret kon-

taktes dbs@dbs.dk eller tlf.: 9816 6250.  

 

 

 

AFBUD 

Evt. afbud skal meldes til både din 

kredsfører, den træningsansvarlige og 

korpskontoret (dbs@dbs.dk). Ved afbud 

indtil 8 dage før den enkelte lejr/

weekend refunderes 75% af deltagerge-

byret. Ved afbud mindre end 8 dage før 

den enkelte lejr/weekend er der ingen 

tilbagebetaling.  

DELTAGERBREV 

Yderligere oplysninger (bl.a. start- og 

sluttidspunkt, grej mm.) vil blive sendt 

til dig ca. 8 dage før afholdelsen af Gil-

well-lejren og Gilwell-weekenderne.  

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål vedr. Gilwell-

træningen kan du kontakte Gilwell-chef 

Peter Krogh Jacobsen på gil-

well@dbs.dk/tlf. 61124061 eller FTU på 

ftu@dbs.dk.  

Vi glæder os til at se dig! 

Gilwell-staben 
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FORMÅL 

Formålet med træningen er at dygtiggø-

re den enkelte deltager gennem diskus-

sioner og aktiviteter med fokus på 

grundværdierne i spejderarbejdet. Delta-

gerne bliver udfordret til at tage stilling 

til værdier som ansvar, livssyn og med-

bestemmelse. Gennem refleksion vil den 

enkelte deltager blive udviklet som per-

son og som spejderfører. Nøgleordene 

for træningen er udfordring, stillingta-

gen, fællesskab og oplevelse. Denne 

træning henvender sig til førere i alle 

enheder. 

TRÆNINGENS RAMME 

Gilwell-træningen starter på Førerstæv-

net 2018. I løbet af ét år afholdes der 1 

lejr samt 2 weekender, hvor det forven-

tes at alle deltager. Undervejs i trænin-

gen er der indlagt 3 hjemmeopgaver, 

som det er deltagernes ansvar at udføre 

mellem lejren/weekenderne. Den første 

hjemmeopgave udleveres på Førerstæv-

net 2018. Forløbet afsluttes på Fører-

stævnet 2019, hvor deltagerne får udle-

veret Gilwell-tørklædet. 

PROGRAM 

Træningen bygger oven på korpsets øv-

rige træningssystem, så det forventes, 

at deltagerne allerede er bekendt med 

spejderbevægelsens baggrund, værdi-

grundlag og de grundlæggende struktu-

rer i vores korps. 

Undervejs i træningsforløbet vil delta-

gerne blive udfordret både fysisk og 

mentalt, bl.a. gennem fysisk aktivitet og 

udfordrende holdningsdiskussioner. Des-

uden vil der blive lagt vægt på lejrliv. 

Vær beredt på et højt aktivitetsniveau 

og på at der kan ske uventede ting. 

KOMPAS 

Denne træning lægger specielt vægt på 

de kompasretninger, der er fremhævet 

herunder: 

Personlig Udvikling 

Friluftsliv 

Kommunikation 

Pædagogik 

Ledelse 

Spejderideen 

Samarbejde 

Refleksion 

HVEM 

For at deltage, skal du være fyldt 20 år 

inden opstarten på Førerstævnet 2018. 

Det er ikke længere muligt at lave Gil-

well færdig efter den gamle model. Så 

selv om du tidligere har deltaget på en 

Gilwell-lejr, skal du deltage i hele forlø-
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bet inklusiv lejren for at blive Gilwell-

spejder. 

DELTAGERANTAL 

Min 10 - max 20. 

HVORNÅR 

14. - 15. april 2018: Opstart af Gilwell 

under Førerstævnet 2018 

28. juli - 4. august 2018: 

Gilwelllejr 

26. - 28. oktober 2018: 

Gilwell weekend 1 

25. - 27. januar 2019: 

Gilwell weekend 2 

Forår 2019: Afslutning af Gilwell under 

Førerstævnet 2019 

HVOR 

Gilwell-lejren afholdes i Jylland på korp-

sets førertræningscenter Øksedal. Gilwell

-weekenderne afholdes et sted i eller 

omkring Danmark. 

Øksedal 

Øksedalvej 4, Barmer 

9240 Nibe 

TRANSPORT 

Der arrangeres fællestransport ifm. Gil-

well-lejren med tog fra Kbh. Hovedbane-

gård til Aalborg st. og bus videre til Øk-

sedal. Yderligere info om fællestranspor-

ten samt info om transport ifm. Gilwell-

weekenderne kommer i deltagerbrevene. 

Korpset refunderer rejseudgifter efter 

korpsets gældende regler.  

ANSØGNING 

Som noget nyt har vi indført ansøgning 

til Gilwell-forløbet. For at komme i be-

tragtning som deltager, skal du have 

gjort dig nogle seriøse overvejelser i for-

hold til, hvorfor netop du skal gennemgå 

denne træning. Du skal også overveje, 

hvad du forventer at kunne bidrage med 

til dine spejdere, din kreds eller korpset, 

når du har gennemført træningen. 

Herefter ringer du op til Gilwell-telefonen 

på Skype og fortæller, hvorfor vi netop 

skal have dig med som Gilwell-deltager. 

Du bedes samtidig sende en mail 

til gilwell@dbs.dk med navn, kreds og 

telefonnummer. Deadline er d. 10. janu-

ar 2018. Mere information kan findes 

på gilwell.dbs.dk, hvor der løbende vil 

komme yderligere informationer ud. 

I slutningen af januar 2018 får du svar 

på, om du er optaget som deltager i Gil-

well-forløbet.  
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