
 

 

Lederinformation #2 

BL/BA kursus 2016 
 

Formålet med BL/BA: 

Ulvene skal lære, at lede hinanden og have kundskaber til, at kunne "gå foran" 
Ulve skal møde andre ulve og skabe sammenhold 
De skal have opbygget "storebror-rollen" med omsorg og ansvarsfølelse. 
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. 
  

Set-up: 

Deltagerne deles på forhånd i 4 bander, med 2-3 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 i banderne sover indendørs sammen med deres tutorer. 
  
Maden får vi serveret og de fleste måltider vil være indendørs (afhængigt af vejret) 
   

Tilmelding: 

Endelig tilmelding til mig på mail fredag d. 23. september  
Skriv deltagernes navne og hvem de helst skal være i bande sammen med. 
Her skal også oplyses hvor mange ledere/hjælpere/voksne som kommer fra jeres gruppe og hvem 
I stiller som tutor (1-2 pr. gruppe hvis muligt) 
En tommelfinderregel vil være, at I skal forsøge at have 1 leder med/5 ulve, men vi kan godt bruge 
lidt flere. 
 
Samlet indbetaling senest 23/9 fra jeres gruppe til distriktets konto:  
Reg.nr.: 1551 - Konto nr. 6113249 (Husk at skrive ”BLBA gruppenavn”) 
   

Program: 

Programmet ser indtil videre ud som vedhæftede (det skal nok snart blive færdigt). 
Der er nogle aktiviteter som skal fordeles mellem de deltagende grupper 
Der er udfærdiget et udkast til læringsmål for de enkelte moduler – se vedhæftede 
Skynd jer at melde ind, hvad I gerne vil stå for - det er først-til-mølle. 
Der skal laves en til to siders resumé af modulet til indsættelse i spejdernes kursusmappe som de 
får udleveret ved kursets afslutning sammen med kursusbevis og mærke – der er allerede gode 
udkast til de fleste af disse fra sidste år. 
 

Spørgsmål besvares efter bedste evne 

DTA Dorthe Mølvig 
Mail: dorthe_moelvig@hotmail.com 

Mobil: 61672711 


