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Koncept
Roland Xtra er træningen, der 
tager dig videre i dit spejderliv. 
Du bliver præsenteret for dine 
fremtidige muligheder inden 
for spejderideen både i Dan-
ske Baptisters Spejderkorps, i 
andre korps og ude i verden.

Roland Xtra er en weekend 
med friluftsliv som ramme, 
hvor deltagerne inddeles i pa-
truljer på tværs af kredse. 

Weekenden bliver helt 
naturligt en gensynsweekend 
for tidligere Rolanddeltagere, 
hvor der er plads til hygge 
og sociale aktiviteter. Samti-
dig er det vigtigt, at der også 
fokuseres på videreudvikling 
af hver enkelt deltager. Hvor 
Rolandtræningen fokuserer 
meget på at arbejde sammen 
som patrulje, er denne week-
end bygget op omkring, at hver 
enkelt deltager skal reflektere 
over deres egen nutid og frem-
tid i spejderregi.

Formål
Formålet med træningen er 
at følge op på de erfaringer 
og kompetencer den enkelte 
deltager tilegnede sig på 
Rolandtræningen. Derudover 
bliver der fokuseret på, hvor-
dan du kan udvikle dine spej–
derfærdigheder og udfordre 
dig selv i spejderarbejdet. På 
baggrund heraf udarbejdes en 
personlig plan for din videre 
spejderkarriere. 

Kompas 
På Roland Xtra tilegner du dig 
kompetencer inden for:
- Personlig Udvikling
- Friluftsliv
- Kommunikation
- Pædagogik
- Ledelse
- Spejderidéen
- Samarbejde
- Refleksion



Hvem 
Træningen er for dig, der har 
deltaget på Rolandtræningen 
inden for årene 2016-2018. 
Det er muligt at deltage flere 
gange på træningen, men pro-
grammet vil ikke variere mar-
kant fra år til år.

Deltagerantal
Min. 12 og maks. 36 deltagere.

Hvornår
1.-3. november 2019.
Starttidspunkt: kl. 20.30.
Sluttidspunkt: kl. 13.00. 

Hvor
Træningen afholdes i Aarhus.
Den præcise lokation samt 
deltagerliste, mm. meddel–
es i deltagerbrevet, som du 
vil modtage ca. 14 dage før 
træningen.

Transport
Du skal selv sørge for trans-
port til og fra Aarhus, som en 
del af træningen. Udgifterne i 

forbindelse med transporten 
afregnes efter korpsets gæld–
ende regler.

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage på Roland 
Xtra er 800 kr. 
Betalingen kan ske via din 
kreds, hvilket du vælger i 
forbindelse med tilmelding-
en. Her skal du vælge ”Faktu-
ra til kreds”, når du afslutter 
din tilmelding. Der kan også 
betales direkte med Dankort 
ved tilmelding.

Tilmeldingen skal ske via 
hjemmesiden: 
baptistspejder.dk/uddannelse
Tilmeldingsfristen er d. 18. ok-
tober 2019. Hvis du tilmelder 
dig efter denne dato, stiger 
prisen med 100 kr. Husk at af-
tale med din kredsfører, hvor-
dan tilmeldingen skal foregå.



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

E-mail: dbs@dbs.dk
Tlf.: 9816 6250

Afbud
Evt. afbud skal meldes til både 
din kredsfører, den træning-
sansvarlige og korpskontoret 
på dbs@dbs.dk. Ved afbud ind-
til 8 dage før træningen refun-
deres 75 % af deltagergebyret. 
Ved afbud mindre end 8 dage 
før træningen er der ingen 
tilbagebetaling.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål vedr. 
træningen, er du velkommen 
til at kontakte FTU på 
ftu@dbs.dk.

Vi glæder os til at se dig!


