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Member  of  the World Organization of the Scout Mov ement (W OSM) and the W orld Association of  Girl Guides and Girl Scouts (W AGGGS). 

Invitasjon til ELFUL kull 7 
 

Vi har igjen den glede av å invitere til et nytt år med ELFUL. Her kan ledere i gruppene 

gjennomføre NSFs grunntrening for ledere i løpet av et speiderår. ELFULere blir kjent med 

speiderledere fra andre grupper og danner seg slik et godt speidernettverk for fremtidig 

lederarbeid. 

Kurset går over skoleåret 2016-2017 og starter opp onsdag 21. september 2016. For at det 

skal være mulig for alle å komme på kurskveldene, er disse fordelt utover forskjellige 

ukedager, gjennom hele året. Kurskveldene er obligatoriske, så deltakere må prioritere kurs 

fremfor innsats i egen gruppe disse dagene. Se for øvrig vedlagt tentative terminliste.  

 

Målgruppe: Ledere, rovere og unge ledere i speidergruppene. 

Når: Gjennom hele skoleåret 2016-2017. Tentativ terminliste ligger på nettsiden til kretsen, hvor 

også påmelding registreres. Vi legger opp til et månedlig møte fra september til juni, 5 fastlagte 

helger + patruljeturer initiert i patruljene og en langhelg i Kandersteg, Sveits sommeren 2017. 

Hva dekker kurset: NSFs grunntrening fullføres i løpet av kurset. I tillegg vil deltakerne få praktisk 

erfaring med å være speiderleder og trygghet i sin rolle som leder gjennom tilbakemeldinger og 

evalueringer gjennom hele året.  

Krav: Det vil bli satt krav til et minimum av oppmøte gjennom hele kurset. For enkelte deler er 

oppmøte obligatorisk, og om en ikke møter på disse delene står en i fare for ikke å få godkjent kurset 

og/eller bli med på avslutningstur til Sveits  

Deltakeravgift: Deltakeravgiften er på kr. 11 000 pr deltaker. Deltakeravgiften kan søkes om fra 

Frifond midlene om gruppen ønsker det. I tillegg vil en i etterkant kunne få inntil 30 % refundert 

gjennom søknaden til Bergen kommune. Kurset kommer innenfor rammene av hva en kan søke 

penger til fra Frifond. Kretsen kan ikke søke, derfor må gruppene gjøre dette. Med slike 

støtteordninger på plass håper kretsen at gruppene tar på seg det økonomiske ved å sende sine unge 

ledere på kurs og ikke legger den økonomiske byrden over på deltakerne. Kretsen søker midler hos 

Gjensidigestiftelsen. Dersom denne søknaden godkjennes og vi får penger, vil det komme en refusjon 

av deler av deltakeravgiften tilbake til deltakernes grupper. 

Antall på deltakere: Det er plass til 20 deltakere på kurset. Dersom det blir nødvendig vil vi sette et 

tak på antall deltakere pr. speidergruppe. 

Kursavslutning: Kurset avsluttes med en tur til Kandersteg internasjonale speidersenter i Sveits, der 

deltakerne får et innblikk i internasjonal speiding og flott Sveitsisk natur.  Denne turen går i perioden 

15.-23. Juli 2017. Varighet 4 – 7 dager avhengig av antall deltakere, flypriser og losji. 
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Påmelding: Alle som ønsker å delta melder seg på via kretsens nettsider i tillegg til at en sender inn 

søknadsskjema som ligger i lenken ”Søknadsskjema” på kretsens terminliste. Søknadsskjema sendes 

elful@speidersenteret.no. Søknadsfrist 15. September 2016. 

Spørsmål: Spørsmål rettes til Endre på endre@hordalandsspeiderne.no eller   908 83 633. 

Vi håper at mange vil benytte seg av å sende rovere og unge ledere på kurs! 
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