
Tag på PLAN kursus i efterårsferien! 
 
Hej tropsspejder 

PLan er patruljelederkurser for alle 12-16 årige spejdere. Kurserne ligger i efterårsferien, 

og de er alt andet end efterårsgrå og kedelige. 

Det er ét stort skud energi til dit spejderliv. Ugen er tætpakket med uforudsigelighed, fede 

oplevelser og nye venner - alt sammen noget der gør indtryk i en sådan grad, at du ikke 

glemmer det lige med det samme. 

Måske har du været på PLan før, måske er det aller første gang du skal afsted. Under alle 

omstændigheder kan finde mere om PLan på https://dds.dk/plan-temaside.  

Du tager afsted sammen med en eller to andre fra Vigge (hvis du har lyst), og møder en 

masse nye spejdere fra hele landet. Hvert kursus har et tema - uanset tema, er det helt 

sikkert, at du kommer til at lære en masse nye venner at kende - og du kommer også til at 

lære dig selv bedre at kende. Du skal tilmelde dig et PLan afhængig af din alder.  

Klassetrin 

Tilmeldingen er inddelt efter klassetrin. Herunder kan du se, hvilken kursustype, du skal 

tilmelde dig: 

På PLan-start går du i 6. klasse ved kursusstart (ca. 12-13 år) 

På PLan 1 går du i 7. klasse ved kursusstart (ca. 13-14 år) 

På PLan 2 går du i 8. klasse ved kursusstart (ca. 14-15 år) 

På PLan 3 går du i 9./10. klasse ved kursusstart (ca. 15-16 år) og er stadig tropsspejder. 

Dato 

PLan-start: Søndag d. 17. oktober – fredag d. 22. oktober 

PLan 1 + 2 + 3: Søndag d. 17. oktober – lørdag d. 23. oktober 

OBS! Du skal kunne deltage på hele kurset. 

Valg af kursus 

Hvert kursus har sit eget tema, som du kan læse om inde på https://dds.dk/plan-temaside.  
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• Du skal ønske mindst to kurser og kan ønske så mange du vil inden for dit 

klassetrin (aldersgruppe). 

• Du kan ikke prioritere dine ønsker. Dvs. at alle dine kursusønsker er ligestillede ved 

tilmelding. 

• Du kan ikke deltage på samme kursustype (fx PLan 1) flere gange, ligesom du 

heller ikke kan tage på kursus hos det samme kursusteam flere gange. 

Flere ønsker = større chance for at komme af sted 

 

Senest i løbet af uge 38 kan du i Medlemsservice se, hvilket kursus du er blevet tildelt – 

eller om du evt. står på venteliste på ‘Min side’. 

Ca. 3 uger før kurset starter, modtager du et deltagerbrev med praktiske oplysninger 

såsom pakkeliste, deltagerliste osv. fra din kursusleder. De fleste kurser sender deres 

deltagerbrev pr. mail. Det er en god idé både at tjekke indbakken og mappen med 

junkmail. 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig ved at finde en eller to andre fra Vigge, som gerne vil med på de samme 

kurser som dig (Vi kan dog ikke garantere at du kommer samme med dem, da det er 

kursuskoordineringen, som afgør det (selvom man tilstræber, at man kommer afsted med 

én man kender)).  

 

PLan koster 1925 - 2125 kr., men vi har bestemt, at du kun skal betale 700 kr. samt 

transportudgiften. Resten betaler Vigge. Når du tilmelder dig bliver kursusgebyret trukket 

fra Vigges konto. Derfor skal du efter tilmeldingen gå ind på vigge.dk, hvor du skal udfylde 

endnu en tilmelding og indbetaler 500 kr. For at vi kan nå at behandle din ansøgning er 

TILMELDINGSFRISTEN FREDAG DEN 22. AUGUST KL 24.00 (uanset hvad der står på 

DDS’s hjemmeside eller i MOVE). Det er IKKE muligt at tilmelde sig derefter. Når din 

indbetaling er registreret i Vigge godkendes din tilmelding.   

 

Hjælp til tilmeldingsproceduren – se nedenfor. 

 

Rejsen til og fra dit PLan-kurset arrangerer du selv – men du kan evt. kontakte andre fra 

dit kursus og følges med dem.  

 



Vær opmærksom på, at hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset kommer du til at 

betale det beløb som DDS opkræver Vigge, også hvis dette er over 500 kr. (Se nærmere 

om afmelding på https://dds.dk/plan-temaside). 

 

Har du spørgsmål - så skriv til karen@vigge.dk 

 

God tur – det bliver mega fedt! 

 

Tropsledelsen 
 
 
 

Hjælp til tilmelding 
 
 

1. Gå ind på DDS.dk/arrangementer 

2. Vælg  

Arrangementstype: Ungdomskurser 

Målgruppe: Trop 

3. Vælg det ønskede PLankursus, hvor du kan tilmelde dig -eller et hvert plankursus, der er fælles 

tilmelding 

4. Når du vil tilmelde dig, bliver du mødt med dette billede: 

         
Så skal du logge ind med spejderens medlemsnummer eller e-mail.  
Hvis du ikke har en adgangskode, kan du trykke ”Nulstil adgangskode” så får du mulighed for at 
nulstille din adgangskode, hvorefter du kan logge ind… 
Hvis du ikke kender spejderens medlemsnummer eller den e-mailadresse, der er registreret i 
systemet, så kontakt karen@vigge.dk evt. på sms til 28 77 28 57.  
 

5. Udfyld tilmeldingen, de fleste felter giver sig selv… 

6. Under Betaling vælger du Faktura til Vigge Gruppe 

7. Tropslederens kontaktoplysninger udfyldes således: 
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8. Når du har afsluttet tilmeldingen på DDS’s hjemmeside går du ind på Vigges hjemmeside og 

tilmelder dig her samt betaler 500 kr. 

9. Når du har afsluttet begge tilmeldinger, skal de godkendes af Vigge Gruppe. Du kan logge på 

Medlemsservice.dk senere og følge tilmeldingen, samt se hvilket kursus du bliver tildelt.  

 
 
HUSK: Sidste tilmelding er 22. august – uanset hvad der står på DDS’s hjemmeside – da vi har brug 
for noget tid til at behandle tilmeldingerne.  


