
BROWNSEA
20202020

{Ef
ter

års
 Ed

itio
n}



Om træningen
I 1907 afholdt Baden-Powell den 
første spejderlejr i verden. Lejr–
en blev afholdt for en gruppe 
drenge på Brownsea Island, en 
lille ø nær Pool i det sydvestlige 
England. Her boede og arbejdede 
drengene i patruljer, alt i mens 
de lærte en masse traditionelle 
spejderfærdigheder.
I DBS er Brownsea en årlig til-
bagevendende begivenhed, hvor 
vi på samme måde som dreng–
ene i 1907 vil træne nogle af de 
traditionelle spejderfærdighed-
er såsom madlavning over bål, 
orientering, nødhjælp samt det at 
kunne fungere i en patrulje. Der 
vil også være tid til en masse sjov 
og ballade, så hvis du vil have 
”en på opleveren”, er det denne 
træning, du skal tilmelde dig. 
Der er mulighed for at deltage på 
Brownsea flere gange da lejrens 
tema skifter fra år til år.

Formål
Formålet med træningen er, at 
deltagerne dygtiggør sig i kendte 
spejderfærdigheder og tilegner 
sig nye. Endvidere skal deltagerne 

stifte bekendtskab med patrulje-
livets ansvar, pligter og samarbej–
de. Endelig skal træningen virke 
som introduktion til korpsets 
førertræningssystem. Friluftsliv, 
lejrliv og eventyr er rammen om 
træningen, der foregår udendørs 
på Øksedal. Vi skal bo i lejr, sove 
i bivuak, lave mad over bål og 
arbejde i patruljer. Derfor er det 
selvfølgelig vigtigt, at du med-
bringer udstyr til at kunne være 
udenfor hele weekenden.

Kompas
Denne træning lægger specielt 
vægt på de ”kompasretninger”, 
der er fremhævet herunder:
- Personlig Udvikling
- Friluftsliv
- Kommunikation
- Pædagogik
- Ledelse
- Spejderideen
- Samarbejde
- Refleksion

Hvem
Man kan deltage på Brownsea, når 
man er 12-15 år, hvor man som 
minimum fylder 12 år det år, man 
deltager. Tag gerne af sted med 

din patrulje, men vær forberedt 
på, at staben danner nye patrul-
jer på træningen. Så hvis din 
egen patrulje er for sløv og bliver 
hjemme, skal det ikke afholde dig 
fra at deltage.

Deltagerantal
Min. 12 og max. 40 deltagere.

Hvornår
9. oktober – 11. oktober 2020.
Vi starter kl. 20.00 om fredagen 
og slutter ca. kl. 14.00 om søn–
dagen (nærmere information om 
transport og eksakte start- og 
sluttider, vil blive sendt i et del–
tagerbrev forud for træningen).

Transport
Der arrangeres fællestransport fra 
KBH Hovedbanegård til Aalborg 
st. og bus videre til Øksedal. 
Det skal ved tilmeldingen fremgå, 
om man skal med fællestrans-
porten og hvorfra. Dog skal alle 
med fællestransporten fra Aal-
borg. 
Yderligere info om fællestrans-
porten kommer i deltagerbrevet. 
Korpset refunderer rejseudgifter 
efter korpsets gældende regler. 

Pris og tilmelding
Prisen er 800 kr. Din kreds støtter 
med: __________ kr. 
Betaling kan ske via din kreds, hvis 
du vælger dette i forbindelse med 
tilmeldingen. Her skal du vælge 
”Faktura til kreds”, når du afslut-
ter din tilmelding. Der kan også 
betales direkte med Dankort ved 
tilmelding. 
Tilmelding skal ske via hjemmesi-
den baptistspejder.dk/uddannelse. 
Tilmeldingsfristen er fredag d. 25. 
september 2020. Da tilmeldings-
fristen er kort tid inden træningen 
starter kan man ikke tilmelde sig 
senere.
Husk at aftale med din kredsfører, 
hvordan tilmeldingen skal foregå. 

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig weekend–
en og alligevel ikke kan deltage, 
er det vigtigt, du giver besked 
til både din kredsfører, den træ–
ningsansvarlige og korpskontoret 
på dbs@dbs.dk. Ved afbud indtil 
8 dage før refunderes 75% af 
deltagergebyret. Ved afbud min-
dre end 8 dage før er der ingen 
tilbagebetaling. 



Deltagerbrev
Flere oplysninger om weekend-
en (bl.a. transportmuligheder og 
huskeliste) vil blive sendt til dig 
ca. 14 dage før weekenden. 

Yderligere oplysninger
På Brownsea følger vi naturligvis 
regeringens retningslinjer ift. 
Covid-19. Vi afholder træningen, 
fordi vi kan gøre det på en for–
svarlig måde, hvor vi tager hensyn 
til både deltagernes og stabens 
sikkerhed. 
Hvis du har spørgsmål vedr. week-
enden kan du kontakte FTU på 
ftu@dbs.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Korpskontoret, Wagnersvej 33, 2450 Kbhvn. SV
E-mail: dbs@dbs.dk, Tlf.: 9816 6250


