
D  E  T       D  A  N  S  K  E        S  P  E  J  D  E  R  K  O  R  P  S 
 

 

Hej tropsspejder/kommende tropsspejder 

 

Det er længe til efterårsferien i uge 42, men der er alligevel tid til at overveje om DU ikke skal på plan i år. 

 

Hvorfor skal jeg bruge hele min efterårsferie på at tage på PLAN? Det skal du, fordi du får en super fed oplevelse 

sammen med en masse nye spejderkammerater fra hele landet… Du vil blive forundret over, hvor gode venskaber, der 

kan opstå på bare en uge og hvor mange fede oplevelser og indtryk du får med hjem …. Og det er ikke bare noget vi 

siger…. Bare spørg de af dine spejderkammerater, der har været på PLAN før, hvis du er det mindste i tvivl…. 

 

Vi sender hvert år cirka 5-8 spejdere af sted på PLAN – og de fleste nøjes ikke med at tage på PLAN en gang… 

Alt i alt drager omkring 1.000 spejdere på tværs af landet for at tage lige netop på deres drømmekursus. De kommer 

efterfølgende hjem med mange oplevelser – som kan bruges bredt – ikke kun i spejderregi..  

 

Med andre ord… kig i kursussiden for “Plan kurserne”. Der er et kursus til alle uanset om man lige er begyndt som 

tropsspejder eller er lidt ældre ...https://dds.dk/plan-temaside 

 

Og du skal ikke lade dig (eller dine forældre) afskrække af, at det er langt til Nordjylland, hvis det er der  

drømmekurset er…… du vil allerede før kurset få en liste over deltagerne – og der er med garanti nogen,  

der også skal med toget fra Københavns Hovedbanegård til dit PLAN kursus, så I kan slå jer sammen og  

bestille pladsbilletter sammen… og lade venskabet begynde på togturen… og bare vent som toget kører  

på tværs af Danmark, så kommer der flere og flere glade og forventningsfulde spejdere med i toget, så I skal nok nå 

frem sammen i god behold. På stationen venter PLAN teamet på jer… og de første oplevelser… 

 

Vi kan ikke opfordre jer nok…. Snyd ikke jer selv for oplevelsen… hverken den første, anden, tredje… eller…. gang.. 

 

Tilmelding senest d. 25. august (så vi kan nå at godkende din tilmelding) 

Udfyld minimum 2 ønsker – gerne flere. Der bliver desværre ikke taget hensyn til "prioriteringen", da der er et stort puslespil, der skal 

gå op. Der bliver taget hensyn til at spejderne rigtig gerne vil være sammen med en fra egen gruppe, så koordiner dine ønsker 

sammen med en anden hvis I gerne vil have muligheden for at komme afsted sammen. 
 

Tilmelding foregår via: https://medlem.dds.dk/event/id/26416/register 

 

Tilmeldingen foregår direkte til korpset – og du (dine forældre skal være logget ind). Det gør I ved at indtaste dine 

forældres e-mailadresse og trykke ”nuilstil kodeord” (medmindre I allerede kender dette fra tidligere). I får nyt et nyt 

kodeord og burde kunne logge direkte ind. 

 

 

https://dds.dk/plan-temaside
https://medlem.dds.dk/event/id/26416/register
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Du skal vælge gruppen som betaler ellers vil du få en opkrævning på hele kursusgebyret fra korpskontoret. Når du 

vælger gruppen som betaler får du en opkrævning fra Radulfs kasserer, når din deltagelse er bekræftet, på beløbene 

som angivet nedenfor.  

 

 

 

Et par formelle bemærkninger 

 

Betaling/Priser: 

Plan 0: 750,- kr. 

Plan 1 & 2: 850,- kr. 

Plan 3 & SøPlan : 950 kr. 

Når vi har modtaget din tilmelding, så vil du få fremsendt en opkrævning fra vores kasserer – vi skal have modtaget 

din betaling inden kursets start. 

 

Refusion af transport 

Vi refunderer dine transportomkostninger i form af eksempelvis tog- & busbilletter, så din samlede deltager- 

betaling kan ikke overstige ovenstående – SÅFREMT, at du afleverer en kopi af det kursusbevis, som du får  

udleveret på kurset. (afleverer du ikke kursusbevis opkræves du den faktiske kursuspris (fremgår af kursusavisen) 

 

Afbud  

Skulle du blive forhindret i at deltage, så præciserer vi hermed reglerne for afbud:  

Afbud inden 25. september: 100 kr. 

Afbud inden 6. oktober: 50% af den officielle kursusafgift (fremgår af kursusavisen) 

Efterfølgende afbud: 100% af den officielle kursusafgift (fremgår af kursusavisen) 

 

Det vil sige, at hvis du melder afbud efter 6. oktober, så vil du modtage en efteropkrævning på forskellen  

mellem det allerede betalte kursusgebyr til gruppen og den faktiske kursuspris.  
(Vi modtager kun tilskud til faktisk gennemførte kurser (kursusbeviset er dokumentationen) og gruppen får således en meromkostning, ved afbud efter 9. oktober). 

 

Dit afbud er først gældende, når du har fået bekræftelse på, at lederne har modtaget dette. 

Når du tilmelder dig accepterer du samtidig ovenstående vilkår 

 

Spørgsmål til Jesper på 20 15 30 40 eller jesperd@radulf.dk  

 

Vi håber at se dig på kursus i efterårsferien ☺ 

 

 

mailto:jesperd@radulf.dk
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Med mange spejderhilsner 

 

Jesper, Hanne og Carsten 

Radulf Gruppe 

 

 


