
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 fede PLan-start kurser 
Plan-start er til nyoprykkede tropsspejdere, som går i 6. 
klasse ved kursusstart (ca. 12-13 år) og vil på deres første 

PLan-kursus.  



Plan-start - PLan Mystifik 

 
Ready, Set, Action! 
Kanal FIK-TV går snart i luften, og der er desperat brug for dig og dit talent, til at få de 
bedste programmer i kassen! 

Efter tredje udbudsrunde, er FIK-TV nu blevet valgt som Danmarks nye public-service kanal! 
Kanalen går snart i luften med en masse nye og spændende programmer om alt i mellem nyheder, 
sport og underholdning. Der snakkes om “Den Store Bagedyst: Opvaskerne”, “Alene i baghaven” 
og “Den bare sandhed: Bonderøven”; kun fantasien sætter grænser. 
 
Imens vil den kritiske journalist ikke lade en sten ligge uden at blive vendt, for hvem ved om alt er 
som det skal være? Alt imens fortsætter forberedelserne og optagelserne i højeste gear. Vil du være 
med til at sikre succesen for FIK-TV, så er det dig kanalen leder efter! 

På PLan Mystifik får du muligheden for at leve dig ind i et fiktivt univers fyldt med mystik, sjov og 
læring. I løbet af ugen bliver du, sammen med en masse andre spejdere, udfordret på dine 
spejderkompetencer og indlevelsesevner. Du bliver introduceret til forløbstanken, nye færdigheder, 
patruljesamarbejdet, og får samtidig mulighed for at prøve det af i praksis. 

Vær klar på at møde dine nye bedste venner, og forvent en efterårsferie pakket med oplevelser for 
livet. 
Tag på PLan Mystifik og vær beredt, for intet er, hvad det ser ud til. 

Du finder os også her: http://www.mystifik.dk, Facebook og Instagram: Plan Mystifik. 



Plan-start - PLan Parat! (TidsPLan) 

 
Vogter… Vi har brug for din hjælp. Så er du Parat?! 

*HEMMELIGT* Kun for Vogteres øjne! 

Vi har et problem og vi har brug for din hjælp. Vores bedste agent Ulriksen er forsvundet og nu 
sker der en masse underlige ting på Assenbæk. Vikinger, hulemænd, prinsesser, hippier og folk i 
jakkesæt med tophatte er begyndt at dukke op i kort tid for at forsvinde igen. Fælles for dem alle er, 
at de har en nøgle til tidsaldre som vi Vogtere normalt bruger til at rejse i tiden. 

Vi har nedsat en indsatsstyrke, som vil møde dig på Tistrup st. ved din ankomst. Vi har brug for din 
hjælp til at opklare Ulriksens forsvinden. Du vil sammen med 71 andre Vogtere blive sendt til 
Assenbæk, hvor din rejse vil starte. Hvad der sker derfra kan kun tiden vise. 

Tag med på PLan Parats TidsPLAN! hvis du er frisk på: 

• Patruljesamarbejde 
• At dyste og være på løb 
• Madlavning over bål 
• Hygge med nye spejderkammerater 
• At udfordre dine grænser 
• Gak og løjer 
• Hjælpe med at løse mysteriet om Ulriksen 

Så pak din rygsæk med godt humør, stort mod og spejderfærdigheder. Vi er 25 parate teamere, der 
glæder sig til at tage imod dig. Vi ses på Assenbæk Centret! Hold øje med facebookgruppen “PLan 
Parat” for information og videoer for mysteriet. 

Du finder os også her: https://www.facebook.com/Plan-Parat-289423145004015/. 



Plan-start -PLan Planum 

 
 
Er det muligt at vende om på tid og sted for at forhindre mystiske ting i at ske? Med falkeøje 
og et knivskarpt overblik, kan du være med til at ændre fortiden. 

Har du nogensinde hørt historierne om Detektiverne Mickey Mouse og Sherlock Holmes eller 
mysterieløseren Scooby Doo, og har du drømt om at få et job ligesom dem? Så er det nu, at du har 
chancen! 

Vi byder dig og din patrulje velkommen til en verden med hjerne twistere, som kan vende om på 
begivenhedernes gang. Gennem samarbejde med politiet hjælper I til med at afslutte en farlig, men 
særdeles vigtig sag: Den pensionerede agent George er forsvundet. For et par dage siden mistede vi 
kontakten til ham, og politiet mener at han kan være blevet taget til fange, eller værre, at han ikke 
længere er i live. Vi har derfor brug for 60 dygtige, intelligente og seje spejdere til at opklare 
Georges forsvinden. 

På PLan Planum kommer du til at blive mester i madlavning, arbejde med forløbstanken, samt lære 
om patruljelederrollen og det at være en del af en patrulje. Du kommer til at udfordre dig selv, få 
nye idéer til spejderaktiviteter og en efterårsferie du ikke vil glemme. 

Vi håber, at du har lyst til at tage del i efterforskningen, få nye venner og udvikle dine personlige 
evner. 
Vi ser frem til at møde dig i uge 42! 

Du finder os også her: www.plan-planum.dk og https://www.facebook.com/PLan-Planum-
108068044271251. 



Plan-start - NødPLan 

 
Vil du gøre verden til et bedre sted, eller rettere mere LUKSUS?! Så er NødPLan 2021 lige 
noget for dig! 

Mangler din hverdag noget LUKSUS?! Så ved vi, hvad du skal bruge din efterårsferie på. 

På NødPLan 2021 får I mulighed for at starte jeres helt eget land, hvor det er jer, der bestemmer. 
I patruljen står I selv for at bestemme, hvad der skal ske i jeres land. Hvad I bruger landets penge 
på, er op til patruljen, om det er en jacuzzi eller lækker mad. Kom og vær med! Vi slutter ugen af 
med et BRAG af en luksusfest! 

Gennem patruljeliv og aktiviteter arbejder vi med samarbejde og videreudvikling af mange af de 
spejderfærdigheder, som du kender fra din egen spejdergruppe. Vi gør det i de fedeste rammer, med 
de sjoveste vejledere og de sejeste kursister. 
Som kursist på NødPLan, får du muligheden for at: 

• Arbejde sammen med en patrulje af fem andre spejdere 
• Lære om samarbejde og patruljeliv 
• Udvikle praktiske færdigheder, såsom madlavning og lejretablering 
• Tage ansvar og få medbestemmelse i patruljen 
• Fylde rygsækken op med massere af sjove oplevelser 

Har du mod på en uge fyldt med spejderier? Så pak rygsækken med godt humør, gåpåmod og dine 
bedste spejderjokes - så sørger vi for spejdervejr, knofedt og masser af sjove aktiviteter! 

Vi ses på NødPLan i efterårsferien! 
Du finder os også her: 
https://www.facebook.com/NoedPLan og https://www.instagram.com/noedplan/.  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 vilde PLan 1 kurser 

Plan 1 er til de tropsspejdere, som går i 7. klasse ved 
kursusstart (ca. 13-14 år). Der er fokus på nye venskaber og 

vilde oplevelser. 
  



PLan 1 - PLan Plex(es hattemagerkaos) 

 
Hjælp os med at rekruttere Hattemagerens hatte for at besejre Den Onde Hat og redde 
verden. 

Hattemageren har i hovedbeklædning kaos brug for din hjælp! Han har opfundet en måde at lave 
hatte på, der har sjæle og personliger, men én magtfuld og ondsindet hat er ude af kontrol: Den 
Onde Hat kan fange almindelige menneskers sjæle i hatte som den kan bruge til at overtage verden! 

Vi skal bruge din hjælp til at finde og rekruttere Hattemagerens hatte for at besejre Den Onde Hat 
og redde verden! Kunne du tænke dig at få styrket dine praktiske færdigheder og få inspiration til at 
tage med hjem og afprøve i din egen patrulje? 
I løbet af ugen vil du: 

• Få færdigheder og evner i forhold til ledelse og patrulje sammenhold 
• Udfordre dine egne grænser 
• Orientere dig i patruljens muligheder 

PLan Plex giver dig mulighed for at samarbejde i en patrulje sammen med en masse nye venner. Du 
får en fed uge med et super engageret team, der vil give dig plads til både at udvikle dig personligt 
og som patruljeleder. Det eneste du skal gøre, er at tage en hat på og springe på toget til 
Sønderjylland. 

På forhånd tak for hjælpen! Vi ses i efterårsferien. 

Du finder os også her: www.planplex.dk og www.facebook.com/PLanPlex.  



PLan 1 - PLan Ryekol (Kampen om 
Camelot) 

 
Kaos har indfundet sig i Kong Arthurs rige, hvor onde kræfter har taget magten. Kom og bliv 
hans ridderfælle og hjælp med at genskabe orden i Camelot igen! 

Kong Arthur har længe søgt efter det famøse sværd Excalibur, som vil retfærdiggøre hans krav til 
Camelots trone. 
Nu er hans søgen snart ovre, men i mellemtiden har Arthurs søster, Lady Morgana, overtaget 
magten i Camelot og bragt uorden i det magiske rige med hendes onde kræfter. 
Arthur søger derfor nu efter modige unge mennesker, som er klar på deres livs eventyr og tør rejse 
ind i eventyrlandet Camelot for at tage kampen op mod Morgana og sidde med ridderne om det 
runde bord. 

Vi søger spejdere der: 

• Er klar på de oplevelser og udfordringer som en ridderfærd byder på. 
• Har lyst til at lære nyt og udvikle sig personligt. 
• Vil lære, hvordan man styrker patruljelivet. 
• Vil træne at tænke kreativt, komme med løsningsforslag og kunne planlægge deres rejse så 

den løses på bedste vis. 

Som en sidemission kan du prøve kræfter med det spændende og udfordrende Ryekol Challenge 
mærke, hvis du gennemfører bliver du en del af et fællesskab, der er større end dette års PLan. 

Du finder os også her: https://www.facebook.com/PLanRyekol 



PLan 1 - PLan Holmen 

 
URBAN SCOUTING - Lad byen udfolde sig for dine øjne. 
 
Synes du også, at rafter er tunge og bøvlede? Og har du altid ønsket dig at se hvor 
Metroringen ender? Så er PLan Holmen lige noget for dig! 

På PLan Holmen har vi ingen rafte projekter, der skal bygges, men til gengæld har vi København 
lige i baghaven og er klar til at sende dig ud i byens unikke udfordringer. Med tørklædet om halsen 
og smartphonen i hånden får du og din patrulje lov til at stå på egne ben i storbyen, hvor ordet 
‘spejderfærdigheder’ får en helt ny betydning. 

Du kommer til at bryde grænser, grine og opleve, hvad urban scouting i virkeligheden går ud på. På 
kurset bygger vi bro mellem byens sprudlende kultur og naturens fantastiske egenskaber. Undersøg 
hvad friluftsliv betyder blandt brosten og asfalt, prøv kræfter med bæredygtigt spejdermad og bliv 
klogere på dig selv. 

Efter en uge med eventyr både til lands og til vands vender du hjem med nye venner, du aldrig 
glemmer, og rygsækken fyldt med inspiration og værktøjer, du kan bruge til at sætte skub i 
patruljen derhjemme. Kom og vær med til at skabe et unikt kursus med byen som ramme. 

Du finder os også her: planholmen.dk, Facebook og Instagram. 

  



PLan 1 - På højt PLan (På sporet af den 
tabte tid!) 

 
Tidsrøveren har slået til igen - og denne gang har han virkelig klokket i det. 

Statens Tidsbureau (STB) har brug for din hjælp til at få styr på tidslinjerne og der er ingen tid at 
spilde. Uden din hjælp er der smartphones i fortiden og brevduer i nutiden. 
STB-agenterne Tik og Tak er på sporet af århundredets tidsrøver, Ole Overspringshandling. Han 
har stjålet tiden og kludret i klokken. Efter mange hullede tidslommer og tidskrævende 
efterforskning, har Tik og Tak sporet ham til at ankomme til Ravnsøhytten ved Ry i uge 42, år 
2021. 

Så vi har brug for spejdere som dig, især hvis du er klar på at bruge tid: 

• På patruljeledelse 
• På at udforske patruljelivet 
• På friluftsliv til alle tider 
• På mad over bål og andre spejderfærdigheder 
• På at få den bedste uge i dit liv Sammen med 71 nye spejdervenner 

Alt i alt får du en oplevelse, du vil huske til tidens ende, og færdigheder du sent vil glemme. 
Tiden er ved at løbe fra os! Har du også erfaringer med, at Niels Netflix eller Tine TikTok stjæler 
tiden fra dig? Så tag På Højt PLan og hjælp os med at genoprette den tabte tid! 

Du finder os også her: http://facebook.com/paahoejtplan 



PLan 1 - PLan PLASK 

 
Søen kalder, lytter du? 

Kan du også høre bølgerne kalde og de danske fjorde lokke? Har du lyst til at prøve kræfter med 
havet? Vil du prøve en anden form for friluftsliv end skoven og stifte bekendtskab med sejladsens 
verden? Eller har du bare lyst til at prøve et vildt kursus der skubber dine grænser? 

Så tag med os på det vådeste, sejeste PLan-kursus til vands i det sydfynske øhav. 

Vi tilbyder et PLan-kursus, hvor vi med udgangspunkt i havet og båden arbejder med 
patruljeledelse og spejderarbejdet. Fra vores hjemhavn, Thurøbund, stævner vi ud og sætter kurs 
mod eventyr og gode oplevelser. 

På PLASK kommer du til at stifte bekendtskab med alt fra jollesejlads til den større Svendborgjolle. 
Alt krydret med godt sømandskab og direkte erfaring med at lede besætningen på et skib. 

PLASK er for den erfarne søspejder såvel som spejderen, der aldrig har sat foden på et skib – alt det 
kræver, er lysten til at stævne ud med os på bølgen blå. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 fede PLan 2 kurser 

PLan 2 er til de tropsspejdere, som går i 8. klasse ved 
kursusstart (ca. 14-15 år). Få masser af nye oplevelser og 
redskaber til at planlægge og udføre et patruljemøde, når 

du kommer hjem igen. 
  



PLan 2 - PLan Pi 

 
I havets dyb ligger din vildeste mission og venter. 

Er du fiks til at finde på løsninger, er du frisk på at komme på missioner og vil du tjene kassen 
imens? Så er du lige typen, som Ecto Corp søger til vores nye mission. 

Gør dig klar til en uge med action, mysterier og udfordringer på dybt vand, som du ikke møder i 
hverdagen. 
Som en del af det nye specialteam skal du på mission i det mystiske havområde Skånetrekanten. 
For 314 år siden sendte Ecto Corp en ekspedition ned på havbunden for at finde ressourcer og 
indsamle viden. Vi hørte aldrig fra dem igen. Nu er det på tide, at vi finder ud af, hvad de opdagede 
i dybet. 

Jobbet er for dig, der: 

• Er vild med at møde nye mennesker 
• Er klar på de vildeste udfordringer, du ikke møder i skolen 
• Er nysgerrig og er klar på at få inspiration til dit spejderarbejde derhjemme 

Vi er klar til en uge med fart på. Vi glæder os til at se dig! 
 
Kærlig hilsen Ecto Corp og Plan Pi – på 3,14 gange dybere vand. 

Du finder os også her: https://www.facebook.com/planpi/ og @plan_pi (Instagram) 

  



PLan 2 - PLan Platypus 

 
Jord, vand, ild og luft… Vil du med, når vi tager på en rejse for at opleve alle fire elementer? 

  

Måske drømmer du om at spy ild eller sende en raket højt op i luften? Er du klar på at få jord under 
neglene og komme lidt på dybt vand? 

På kurset får du mulighed for at: 

• Få nye venskaber og opleve et stærkt sammenhold 
• Lære dig selv bedre at kende med vejledning fra et kærligt og dygtigt team 
• Fordybe dig i spejderarbejde samt dine og patruljens styrker 
• Opleve lejrliv under åben himmel og mærke elementerne på egen krop 

Du vil komme i en patrulje med 6 andre og få venner fra hele Danmark. Sammen med jeres 
vejledere, vil I opleve den positive energi, der er på PLan Platypus, og som vil få jeres 
patruljefælleskab til at vokse. 
Vi vil hjælpe jer med at finde det, I hver især bidrager med til patruljen, så I får mod på at bruge det 
endnu mere. Du vil også få lov til at prøve kræfter med patruljelederrollen og lære om, hvordan 
man er en god patruljeleder. 

Alt kan ske, når man udforsker de fire elementer. Med en stærk patrulje får I luft under vingerne, så 
I kan gå gennem ild og vand og lande med fødderne solidt plantet i jorden! 

  



PLan 2 - PLan Røddinglund 

 
Kom og vær med når den jyske hede bliver omdannet til et festivalbonanza med alt det bedste 
fra det kunstneriske univers. 

Vil du udleve dine kunstneriske drømme, skal du opleve hede rytmer og kender du alt til lysende 
installationskunst? SkråPLan laver det flotteste comeback i uge 42 i år, med alle de største stjerner 
og navne! 

Som PLan 2’er er det jer, der skal sætte scenen og tage ansvar for jeres kunstneriske tour de force. 
Vær med til at bygge en outdoor festival fra bunden af, lær at styre stjernenykkerne og håndtere 
konflikter i bandet, eller hvad med at blive alle tiders bedste manager, hvor du kan gå fra idé til 
udførsel. 
Uanset om du har en indre band manager, eller hellere vil være den underspillede roadie, så vil du i 
bandet få venner og oplevelser for livet. Men hey, er din tropsleder eller din mor stadig ikke 
overbevist? 

Vi kan afsløre, at vi skal blive world famous eksperter på forløbstanken fra start til slut, besøge 
alverdens street food boder og det kan være der sker uventede ting, når tour-bussen går i stykker. 
Du kan forvente at komme hjem med ny inspiration, masser af nye spejdervenner og et smil, der går 
op over begge ører. 

Vi skal helt sikkert stå på de Skrå brædder på PLan Røddinglund i uge 42. Skal I med? 

Du finder os også her: https://www.facebook.com/skraaplan 

  



PLan 2 - OceanPLan 

 
Mord på Havnemolen! 

Et lig er blevet fundet på den yderste mole ved Holbæk havn omgivet af 36 badeænder, to fjerboaer 
og en pakke grillpølser. Liget er blevet identificeret som forsangeren i det meget kendte boyband 
Knud and the Sailors. 
Den ellers så erfarne efterforsker Shirley Holm og politiet er på bar bund og kan ikke håndtere 
denne sag alene. Derfor leder efterforskningsleder Shirley Holm efter folk der er har evner indenfor 
mordgåder, teamwork, medbestemmelse og forklædninger. 

Har du mod på at opklare mysteriet sammen med os så tag på OceanPLan. Har du lyst til at prøve 
kræfter med det våde element? Tør du tage roret og ansvaret for dig selv og patruljen når det 
gælder? Vil du gerne forstå dine patruljemedlemmer bedre og samtidig opleve patruljearbejdet i en 
helt ny ramme? Så pak køjesækken og meld dig som frivillig! 

På kurset skal du prøve kræfter med PL- rollen til lands og til vands - i såvel joller som små og store 
kølbåde. 
Du får mulighed for at udvikle dine lederevner sammen med en masse nye spejdervenner og en 
samling erfarne instruktører. 
Hvad enten du til daglig er landkrabbe eller søulk, får du her en masse redskaber, du kan tage med 
hjem i patruljen. 

Du finder os også her: https://www.instagram.com/ocean_plan/. 

  



 
 
 

 
 

3 vilde PLan 3 kurser 
Plan 3 er til de ældste tropsspejdere, som går i 9. eller 10. 

klasse ved kursusstart (ca. 15-16 år), og som gerne vil have 
medbestemmelse og ansvar på deres PLan-kursus. 

  



PLan 3 - PLan Colleruphus (Loyal to 
Flamingos raserer CollerupZoo!) 

 
Kalder alle tropsspejdere med flair for ballade og bandekrig! Kom på det fucking sygeste 
kursus på Colleruphus! 

På PLan Colleruphus arbejder vi med det, der giver mening. Vi gør det let at anvende, og pakker det 
hele ind i en fantasiramme med masser af kant og dumme ordspil. I løbet af kurset kommer vi bl.a. 
til at arbejde med forløbstanken i praksis, masser af individuel feedback, personlig udvikling og 
ledelse i øjenhøjde. 

På jeres kursus kommer vi til at arbejde med styrkebaseret ledelse. Det betyder, at vi arbejder med 
det du er god til, bringer det i spil, og udvikler det. Du bestemmer, hvornår du vil træde i karakter, 
og er selv med til at bestemme, hvad du vil have ud af kurset. 

Vi har pakket hele ugen ind i en fantasiramme, der er helt skudt af, hvor Zoologisk Have møder 
bandemiljøet. Der vil blive kastet håndtegn, handlet med narko (det er flormelis, slap af) og spyttet 
gunbars! Bjørndidos kører en voldelig og intens bandekrig mod Loyal to Flamingos, og I vil få en 
vigtig rolle at spille, når de nye territorier tegnes op på streeten, yo! 
Vores fokus er både på udvikling og dumspilning, og du behøver ikke tage elefanthue med. Vi har 
én, du kan låne. 

Du finder os også her: http://www.facebook.com/colleruphus/ 

  



PLan 3 - PLan Hylkedam 

 
Kan du forestille dig lyset i et kitkat-telt kl 7:56 om morgenen? Er det tid til Salomon, 
gummistøvler eller Converse? Krydser du fingre for ikke at skulle hejse flaget i dag? 

Fuck, vi har savnet det. Så, er du klar på en uge, hvor vi … Gror sammen. Brænder sammen. 
Drømmer sammen. Græder sammen. Står sammen. (Du må godt gå på toilettet alene). Kæmper 
sammen. Sprænger rammen sammen og rykker sammen? 

På Hylkedam får DU ugen i dit liv. Fra det store larmende fællesskab på hele kurset, det tætte i 
patruljen til det allermindste, hvor der er fokus på dig og din udvikling. Lille som stor sammen om 
at sparke røv. 

Du skal vælge PLan Hylkedam fordi du vil: 

• Udfordre og udvikle dig selv, sammen med andre 
• Stille skarpt på, hvad der har værdi for dig 
• Lave et projekt med din patrulje derhjemme, og fortælle om, hvor fedt det var på en 

gensynsweekend på Hylkedam den 14.-15. januar 2022. 

Hylkedam – her laver vi kursus, SAMMEN. 

Du finder os også 
her: https://www.hylkedam.dk/, https://www.facebook.com/PLanHylkedam og https://www.instagr
am.com/planhylkedam/. 

  



PLan 3 - PLan A 

 
Har du det, der skal til for at redde civilisationen? 

En atomkrig har efterladt vores planet radioaktiv og ubeboelig, men ét enkelt sted har på mirakuløs 
vis undgået ødelæggelserne, det lille land Utopi-A. Landet har før været kendt for deres smukke 
natur og gæstfrihed. Dog er ressourcerne og befolkningen i Utopi-A få og der er brug for alle de 
klogeste hoveder til at opbygge verden igen og DU står øverst på listen! 

Sammen med 59 andre knivskarpe hjerner skal du bygge et samfund op fra bunden. I vil sammen 
blive belønnet med nye venskaber, personlig udvikling og de bedste ledelsesredskaber. Men skynd 
dig kun de udvalgte får lov til at være med, når vi springer rammerne for klassisk spejderarbejde i 
jagten på det helt perfekte samfund. Menneskehedens fremtid hviler på dig! 

PLan A er for dig, der er nysgerrig på at udfordre dig selv, tør at have en holdning og har mod på at 
kæmpe for din sag - både til lands, til vands og i luften. På PLan A får du: 

• 59 nye spejdervenner 
• Inspiration til fede projekter 
• Medansvar og mulighed for at være med til forme dit PLan-kursus 
• Vilde oplevelser, du kan fortælle om derhjemme, efter en uforglemmelig uge på jordens 

fedeste PLan-kursus 

Vi ses på PLan A – hvem har brug for en plan B? 

Du finder os også på Facebook og Instagram.  


