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Koncept
Træningen henvender sig til 
spejdere, der har lyst til at prøve 
kræfter som stab på en anden 
af korpsets udbudte træninger. 
Træningen er en blanding af teori 
og praksis, forskellige øvelser 
samt fælles refleksion. Trænin-
gen foregår over to weekender 
med mulighed for både personlig 
udvikling, introduktion til god 
planlægning, ideudveksling, gode 
oplevelser og hyggeligt samvær 
med andre spejdere. På den første 
weekend vil der blandt andet 
blive brugt tid på at planlæg-
ge aktiviteter, der skal udføres 
på Brownsea-weekenden, hvor 
deltagerne skal være hjælpestab 
(weekend 2). 

Formål
Formålet med træningen er at 
uddanne nye stabsaspiranter i 
korpset samt udvikle deltagernes 
kompetencer, som de kan bruge 
hjemme i kredsen. 

Kompas
Denne træning lægger specielt 
vægt på de ’kompasretninger’, 

som er fremhævet herunder:

- Personlig udvikling 
- Friluftsliv 
- Kommunikation 
- Pædagogik 
- Ledelse 
- Spejderideen 
- Samarbejde 
- Refleksion

Hvem 
Deltagerne skal være minimum 
17 år ved træningens start og 
have deltaget på Rolandtræning–
en. Der er ingen øvre alders-
grænse for denne træning, og 
selvom man har stabserfaring vil 
det stadig være relevant at an-
søge. Afvigelser fra ansøgningsk-
ravet kan aftales med FTU. 

Deltagerantal 
Min. 3 og max. 6 deltagere. 

Hvornår
Weekend 1: 31. januar - 2. februar 
2020 - Viggahus, Sjælland.
Weekend 2: 27.-29. marts 2020 - 
Øksedal, Jylland.

Tilmelding 
Da der er begrænsede pladser på 
denne træning, skal du sende en 
ansøgning til 
stabsuddannelse@dbs.dk.  
Når du ansøger, skal du være op-
mærksom på, at du binder dig til 
deltagelse på begge weekender. 
Ansøgningen skal minimum fylde 
½ side og maximum 1 hel side i 
Word. Send gerne ansøgningen 
som en PDF-fil, hvis muligt. 

Ansøgningen skal indeholde disse 
elementer: 
- Navn, alder og kreds 
- Begrundelse for, hvorfor du 
gerne vil på Stabsuddannelsen
- Oplysninger om, hvilke 
træninger du selv har deltaget på, 
og om du før har været i en stab
- Beskrivelse af dine styrker, både 
personligt og i spejderregi
- Beskrivelse af dine udfordringer, 
både personligt og i spejderregi
- En kort fortælling om, hvad du 
laver og interesserer dig for uden 
for spejder
- Øvrige kontaktoplysninger: 
Adresse, mobilnummer og 
mailadresse

Tilmeldingsfristen er senest den 
1. november 2019. Ansøgerne 
kan forvente svar senest den 1. 
december 2019. 

De udvalgte deltagere skal se-
nere tilmelde sig elektronisk på 
korpsets hjemmeside.

Transport
Der vil være mulighed for at 
tilmelde sig fællestransport til 
den første weekend. Korpset 
refunderer rejseudgifter efter 
korpsets gældende regler. På 
første weekend bliver transporten 
til weekend 2 koordineret.

Pris 
Prisen for at deltage på Stabsud-
dannelsen er 800 kr., pr. weekend. 
Din kreds støtter med: 
_______________________kr.

Du skal aftale med din kreds, 
hvordan træningen betales. Skal 
du selv betale/lægge ud, så kan 
du gøre det med Dankort ved 
tilmeldingen på korpsets hjem-
meside. Betaler kredsen for din 
træning, skal du vælge ”afslut 



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

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

uden betaling”, når du afslutter 
din tilmelding. 

Afbud 
Eventuelle afbud skal meldes 
til både din kredsfører, den træ–
ningsansvarlige for Stabsuddan-
nelsen og til korpskontoret på 
dbs@dbs.dk eller på tlf. 9816 
6250. 

Ved afbud indtil 8 dage før den 
enkelte weekend refunderes 75% 
af deltagergebyret. Ved afbud 
mindre end 8 dage før træningen 
er der ingen tilbagebetaling. 

Deltagerbrev
Yderligere oplysninger om week-
enderne vil blive sendt til dig ca. 
14 dage før afholdelsen. Det vil 
fremgå af deltagerbrevet, hvem 
der er rejseleder for fællestrans-
porten. 

For yderligere information om 
Stabsuddannelsen kan FTU kon-
taktes på ftu@dbs.dk.

Vi glæder os til at se dig! 
Stabsvejlederne 


