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Koncept
Roland er korpsets patruljeførerud-
dannelse og afholdes som to week-
ender og en lejr. De færdigheder, 
deltagerne tilegner sig, vil blive 
øvet på weekenderne og brugt i 
praksis på lejren. Lejren foregår 
udendørs bl.a. med overnatning i
telt og madlavning over bål. Deltag–
erne inddeles i patruljer på tværs af 
kredse.
Rolandmærket udleveres, når spej-
deren har gennemført de to
Rolandweekender og Rolandlejren. 
Hvis du før lejren kun har deltag-
et på den ene af weekenderne og 
mangler den anden, bør du tage 
med på begge weekender igen efter 
lejren, da der kan blive ændret i 
programmet fra år til år.

Formål
Formålet med træningen er, at 
deltagerne skal dygtiggøre sig, 
således at de efterfølgende vil 
være i stand til at lede en patrul-
je hjemme i kredsen. Roland er 
baseret på læring igennem teori og 
praksis, hvor teori fra instruktion-
er omsættes til praktisk viden via 
”Learning by Doing” i patruljerne. 
Deltagerne er inddelt i patruljer, og 

dermed afprøves patruljesystem–
et og patruljeførerrollen i praksis 
– herunder personlig evaluering. 
Der fokuseres på træning i basale 
spejderfærdigheder, som opnås 
både individuelt og i samarbejde 
med øvrige deltagere. Lejren byder 
på hårdt arbejde for både hoved og 
krop, men samtidig skal vi hygge os 
og møde nye spejdervenner.

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

Kredsvejleder
I forbindelse med Rolandtræningen 
skal hver enkelt deltager have til–
knyttet en kredsvejleder hjemme i 
kredsen. Kredsvejlederen skal være 
en del af forberedelsen før Ro-
landlejren samt evalueringen efter 
Rolandlejren.
Deltageren skal selv være med til at 

udvælge sin kredsvejleder, hvilket 
sker ifm. Rolandweekenderne. 
Kredsvejlederen vil efterfølgende 
modtage en vejledermanual, hvor 
der står beskrevet, hvad rollen 
indebærer.

Deltagerantal
Min. 12 og max. 36 deltagere.

Hvem
Du skal være fyldt eller fylde 15 år i 
2020 og du må ikke tidligere have
gennemført Rolandtræningen.

Hvornår
Lejren er i uge 31, 25. juli – 
1. august 2020.

Hvor
Lejren afholdes i Jylland på 
Øksedal
Øksedalvej 4,
Barmer, 9240 Nibe

Transport
Der arrangeres fællestransport ifm. 
Rolandlejren med tog fra Køben-
havn H 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 info om fællestrans-
porten kommer i deltagerbrevet. 
Korpset refunderer rejseudgifter 
efter korpsets gældende regler.

Pris og tilmelding
Tilmeldingen til weekenderne og 
lejren foregår separat.
Prisen er 2000 kr. for lejren. 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 afslutter 
din tilmelding. Der kan også betales 
direkte med Dankort ved tilmelding.

Tilmelding skal ske via hjemme–
siden 
baptistspejder.dk/uddannelse. 
Tilmeldingsfristen er onsdag d. 6. 
maj 2020. Hvis du tilmelder dig 
efter denne dato, stiger prisen 
med 100 kr. Husk at aftale med din 
kredsfører, hvordan tilmeldingen 
skal foregå.

Afbud
Hvis du har tilmeldt dig lejren og 
alligevel ikke kan deltage, er det 
vigtigt, du giver besked til både 



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

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

din kredsfører, den træningsan–
svarlige og korpskontoret på 
dbs@dbs.dk. Ved afbud indtil 8 
dage før lejren refunderes 75% 
af deltagergebyret. Ved afbud 
mindre end 8 dage før lejren er 
der ingen tilbagebetaling.

Deltagerbrev
Flere oplysninger om lejren (bl.a. 
transportmuligheder og huske–

liste vil blive sendt til dig ca. 14 
dage før lejren.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål vedr. lejren 
kan du kontakte FTU på ftu@dbs.
dk.

Vi glæder os til at se dig!

Rolandtræningen er korpsets patruljeførertræning. 
For at få Rolandmærket skal du deltage på begge weekender og 
lejren. 
Formålet med træningen er at forberede den enkelte deltager til 
jobbet som patruljefører i kredsen.
Desuden skal deltageren dygtiggøre sig inden for korpsets 
arbejdsstof og metoder. 


