
20212021

KLARKLAR  PARATPARAT
START!START!



Hvad?
Klar, Parat, Start er korpsets nye 
træning for spejdere i alderen 
12-14 år. Klar, Parat, Start er 
den første træning i korpsets 
førertræningssystem. Træningen 
vil klæde dig på til spejderlivets 
udfordringer og styrke patrulje-
samarbejdet, når I sammen 
dyster mod de andre patruljer. 
Friluftsliv og lejrliv er i fokus, og 
du kan forvente masser af sjov 
og gode oplevelser. 
På træningen vil alle spejdere 
blive inddelt i nye patruljer, og 
den vil blive afholdt udendørs, 
hvor du både skal lave mad over 
bål og sove i sovepose.

Hvorfor?
Du skal tage på Klar, Parat, Start, 
hvis du ønsker at komme hjem 
med nye venner fra hele Danmark, 
nye færdigheder, og en masse gode 
oplevelser i bagagen

Hvem?
Du skal være mellem 12 og 14 år 
for at deltage på Klar, Parat, Start. 
Deltagerantallet for træningen er 
minimum 12 og maximalt 36 del-
tagere.

Hvornår?
Træningen afholdes fra den 25.-27. 
marts 2022.

Hvor?
Træningen afholdes på Øksedal, 
Øksedalvej 4, 9240 Nibe.



Hvordan?
Transport
Der arrangeres fællestransport ifm. 
træningen med tog fra København 
til Aalborg st. og bus videre til 
Øksedal. 
Ved for sen tilmelding arrangeres 
der selv transport tur/retur i samar-
bejde med din kredsfører. 
Yderligere information om fælles- 
transporten kommer i deltager-
brevet. Korpset refunderer rejseud-
gifter efter korpsets gældende 
regler. 

Pris og tilmelding
Prisen er 800 kr. for træningen.
Betaling kan ske via din kreds, hvis 
du vælger dette i forbindelse med 
tilmeldingen. Her skal du vælge 
”faktura til kreds”, når du afslutter 

din tilmelding. Der kan også betales 
direkte med Dankort ved tilmelding. 
Tilmelding skal ske via hjemme-
siden baptistspejder.dk/uddan-
nelse.
Tilmeldingsfristen er 6. februar 
2022.

Husk at aftale med din kredsfører, 
hvordan tilmeldingen skal foregå

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig træningen 
og alligevel ikke kan deltage, er det 
vigtigt, at du giver besked til både 
din kredsfører, FTU på ftu@dbs.dk 
og korpskontoret på dbs@dbs.dk. 
Ved afbud indtil 8 dage før refun-
deres 75 % af deltagergebyret. Ved 
afbud mindre end 8 dage før er der 
ingen tilbagebetaling.



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

Deltagerbrev
Flere oplysninger om træningen (bl.a. transportinformation og huske-
liste) vil blive sendt til dig ca. 14 dage før træningen.

Yderligere informationer
På Klar, Parat, Start følger vi myndighedernes retningslinjer ift. 
Covid-19.
Hvis du har spørgsmål til træningen, kan du kontakte FTU på ftu@dbs.
dk. 

Vi glæder os til at se dig!


