
 

 

Sct. Georg Distrikt afholder 

BL/BA kursus 2016 
 

Hvad er BL/BA: 

BL/BA er en forkortelse for ”BandeLeder og BandeAssistent” og er en weekend hvor ulvene skal 
lære, at lede hinanden og have kundskaber og forståelse for vigtigheden af, at kunne "gå foran". 
Ulve skal gennem leg og øvelser møde andre ulve og skabe sammenhold. 
 

Deltagere: 

Kurset er for 2. års ulve, men har I en 1. års ulv som bare er i udvikling og som viser god forståelse 
for spejderarbejdet, så er det også OK at tilmelde sådan en. 
Ulvene skal helst gå i 3. klasse, men også her kan der afviges fra tommelfingerreglen. 
  

Tid og sted: 

Tid: Fredag d. 7. til søndag d. 9. oktober 2016 
Sted: Næsbycentret 
Pris: 200 kr. pr. spejder 
 

Form: 

 Deltagerne deles på forhånd i bander, med 2-4 ulve fra hver gruppe. 

 Hver bande får fast tilknyttet to voksne (tutorer) som skal spise sammen med banden og flere 
andre steder være primære i kontakten.  

 Ulvene sover indendørs i banderne sammen med deres tutorer. 

 Hver deltagende gruppe skal stille med mindst 1 leder som kan indgå som tutor (medmindre 
andet aftales) 

 Maden får vi serveret og de fleste måltider vil være indendørs (afhængigt af vejret) 

 Der er nogle aktiviteter som de deltagende grupper skal stå for. 

 Der afholdes Distriktsweekend på Næsbycentret i samme weekend, men den isolerer vi ulvene 
fra det meste af tiden, så de bibeholder oplevelsen af, at være ”de store på kursus”. 

   

Tilmelding: 
Der gives forhåndstilkendegivelse af om I planlægger at deltage med ulve fra jeres gruppe. Jeg skal 

også have besked hvis det modsatte er tilfældet – jeg skal altså høre fra ALLE grupper. 
Denne besked skal jeg have senest søndag d. 21. august 2016 – på det tidspunkt vil jeg antage, at 
der har været afholdt ledermøder og alle grupper har deres plan for resten af 2016 klar. 
Send en mail til mig med besked om I deltager eller ej. 
Herefter sender jeg en seddel ud som I kan bruge til kommunikation til ulvene i målgruppen og en 
lederinformation. Endelig tilmelding til mig er søndag d. 18. september. 
 
   

Spørgsmål besvares efter bedste evne 

DTA Dorthe Mølvig 
Mail: dorthe_moelvig@hotmail.com 

Mobil: 6167 2711 


