Kære Plan Holmen-kursist 2021
Du er så heldig, at du skal deltage på
PLan Holmen i efterårsferien. Vi glæder
os meget til at se dig! Ugen kommer til at
byde på udfordringer, spændende
oplevelser og nye venner. Du kommer til
at se København fra helt nye sider og
prøve at være spejder i byen! PLan
Holmen befinder sig midt i København,
det giver en masse muligheder for
spændende
og
anderledes
spejderarbejde, som du kommer til at
opleve i uge 42.
Du er nu ved at læse deltager-brevet.
Læs det grundigt, da det indeholder
vigtige oplysninger om pakkeliste,
Facebook-gruppe, mødetid og –sted,
fototilladelse osv. Husk at sørge for, at
dine forældre også får deltager-brevet via
mail eller print et eksemplar til dem.

Start & slut

Vi mødes på Københavns Hovedbanegård
(Hovedbanegården) søndag den 17.
oktober. Du skal være der senest kl.
12:00. Vi mødes ud for spor 11 og 12 i

banegårdshallen - det er i enden mod
Reventlowsgade v. politikontoret.
Kurset slutter på Hovedbanegården
lørdag den 23. oktober kl. 12:30.
Det første måltid på kurset er aftensmad
søndag, og det sidste måltid er frokost
lørdag.

Corona

Vi er efterhånden blevet vant til, at
corona er en ukendt faktor. Vi kan ikke
forudsige om der er noget, der kommer
til at ændre sig imellem nu og uge 42.
Derfor er det en mulighed at der kan
komme ændringer med kort varsel. Vi
holder os opdateret på myndighedernes
og
Det
Danske
Spejderkorps
retningslinjer, som vi følger under kurset.
Vi vil gerne opfordre til, at man
medbringer en negativ PCR corona-test,
men det er ikke et krav for at deltage på
kurset.

Da programmet flere gange vil føre jer
udenfor lejrpladsen, og I generelt
kommer til at være mange sammen, vil vi
gerne opfordre til, at I tager en fyldt
håndsprit med og en tom håndsprit med
hjem :)

Forberedelse

Målet med dette PLan 1-kursus er bl.a.,
at du får udfordret dine lederfærdigheder
og får indblik i grupperoller og dynamik i
patruljen. Derudover giver vi dig en
spandfuld ny inspiration, lige til at tage
med hjem.
Vi i teamet vil gerne vide, hvad dine
forventninger til kurset er, og derfor
ringer vi til dig mellem søndag den 3. til
tirsdag den 5. oktober.

Mobiltelefoner & højtalere

Der vil kun være begrænset mulighed for
at lade telefoner op, så medbring gerne et
armbåndsur og måske også et kamera og
evt. en opladt powerbank. I må ikke have
højtalere med på kurset.
Til flere af aktiviteterne skal vi bruge
nogle smartphones. Vi vil derfor gerne
vide, om du kan medbringe en
smartphone. Det taler vi mere om, når vi
ringer til dig.

Hjemmeside, Facebook &
Instagram
På planholmen.dk kan du bl.a. læse om
Spejdercenter
Holmen,
finde
kontaktoplysninger samt et link til PLan
Holmens Facebook-gruppe 2021, som du
bør melde dig ind i. Denne gruppe er
KUN for årets kursister - altså ingen
forældre. Her vil du få opdateringer fra
teamet forud for kurset, og du kan
kontakte dem, du skal på kursus
sammen med, og eventuelt kan I aftale at
følges til København. Du finder en
deltagerliste vedlagt dette brev.

Derudover kan man også finde os på
Instagram: (søg: Plan Holmen). Her kan
både du, dine forældre og venner følge
med.
Vi vil i løbet af kurset uploade billeder på
vores Facebook-side (søg ”Plan Holmen”
og like siden (uden årstal)). Det kan dine
venner og familie også med fordel gøre,
så de kan følge med i, hvad du oplever på
kurset.

T-shirt & Merchandise

Du har allerede nu mulighed for at
bestille en lækker PLan Holmen T-shirt,
og i år fører vi også en flot bøllehat. Klik
her for at se mere.
Bemærk, at sidste frist for bestilling
allerede er tirsdag den 5. oktober.

Banket

Sidste aften inviteres du til en banket, så
medbring noget festlig tøj! Sidst i dette
brev finder du invitationen til banketten.

Særlige hensyn

Hvis du er allergisk, vegetar, indtager
medicin fast, eller der er andet, vi skal
tage hensyn til under kurset, så skriv en
mail med fulde navn til kursuslederne:
kursusleder@planholmen.dk.

Øv forbudt!

Der er nogle få ting, der ikke er tilladt på
kurset. Det er på intet tidspunkt tilladt
at indtage eller opbevare alkohol,
cigaretter, snus eller andre rusmidler det vil medføre hjemsendelse for egen
regning.
Spejdercenter Holmen ligger tæt på
Christiania, dog adskilt af en bred kanal.
Det er under ingen omstændigheder
tilladt at færdes på Christiania. Dette
medfører også hjemsendelse for egen
regning.

Praktisk info

Teamet tager intet ansvar for opbevaring
af værdigenstande mv., så lad dine dyre
sager blive hjemme. Hvis teamet alligevel
bliver nødt til at opbevare
værdigenstande for dig, er det på eget
ansvar. Kurset kan ikke holdes ansvarlig,
hvis der skulle ske noget uforudset med
værdi-genstandene.
Tjek pakkelisten, der er vedlagt dette
brev. Vær opmærksom på, at du skal
kunne bære din rygsæk selv uden
problemer – og al din bagage skal være i
rygsækken.

Til forældrene

Spejderne er afsted for at udvikle sig,
lære nyt og skabe nye venskaber. Dette
vægter vi rigtig højt, og derfor vil vi gerne
have de bedste muligheder for at skabe
gode relationer til vores kursister. Skulle
der opstå situationer hvor kontakten
mellem jer og jeres børn er nødvendig,
ser vi derfor meget gerne at al kontakten
sker gennem os.
Vi skaber nogle trygge rammer for
spejderne og de skal have et frirum og
nyde det kursus, de er afsted på. Som
forældre kan I følge med på vores
Facebook side og Instagram profil - vi
lover at holde jer opdateret.
I forbindelse med billeder under kurset,
vil vi gerne have jer til at udfylde en
fototilladelse, så vi kan tage nogle dejlige
billeder af patruljerne, aktiviteterne og
sammenholdet. Denne finder i på en af
de næste sider her i deltagerbrevet.
Har I spørgsmål el. lign. så ring endelig
eller send en mail. Og husk at intet nyt
er godt nyt :)

Kontaktinfo
Hvis der er noget, du eller dine forældre
er i tvivl om, så skriv en mail til:
kursusleder@planholmen.dk
Eller ring til Kursusleder Gustav Utke
Kauman på tlf.: 42 60 24 06
Vi glæder os til at se dig til en fantastisk
uge på Holmen!

Hilsen Plan Holmen Teamet

Pakkeliste

Da man aldrig ved, hvad vejret i
efterårsferien byder på, skal du sørge
for at pakke tøj til al slags vejr, både
sol, blæst, regn og kulde.
Sovepose og rygsæk
□
□
□
□

Rygsæk til at pakke og bære alle
dine ting i
Sovepose og evt. lagenpose
Liggeunderlag
Lille turrygsæk, til når vi skal på
aktiviteter ude i byen

Fodtøj
□
□
□

Vandrestøvler/-sko
Skiftesko
Evt. gummistøvler

Påklædning
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vind- og vandtæt jakke
Vind- og vandtætte bukser
Varme trøjer, fleece/uld
Lange bukser
Lange underbukser og undertrøje
Vandresokker + alm. sokker
Undertøj
T-shirts
Handsker/vanter
Varmt halstørklæde
Hue
Festtøj til den sidste aften

Uniform

Spejderuniform
(I får udleveret et tørklæde til ugen)
□ Papir og et par kuglepenne
□ Dolk/lommekniv (pakket ned i
rygsæk)
□

Andet grej
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Spisegrej
Viskestykke (2 stk. er altid godt)
Drikkedunk (min. 1 L)
Toiletsager
Håndklæde
Lygte + evt. ekstra batterier
Armbåndsur
Evt. smartphone, oplader og
powerbank
Evt. personlig medicin
Håndsprit

Penge og papir
□
□
□
□

Sygesikringsbevis
Lommepenge
Togbilletter til og fra kurset
Underskrevet fototilladelse

Pak i plasticposer eller dry sacks - en
våd og klam sovepose er ikke rar!
Derudover kan der være andre ting,
du mener, du skal bruge for at tage
på en uges lejr.
Bemærk - teamet tager ikke ansvar
for opbevaring af værdigenstande
eller lignende.

Fototilladelse
For at kunne tage en masse dejlige billeder af vores kursister, så har vi brug for
en fototilladelse fra jer som forældre. Plan Holmen er et kursus som er meget
aktive på vores digitale platforme, hvilket vi også høster stor ros for. Vi viser hvad
spejder også kan være, andet end blot snobrød, bål, pejlinger og lange gåture.
Byen er vores legeplads og kursisterne er selv med til at forme det indhold vi
deler.
Det er selvfølgelig jeres valg om I vil give tilladelsen, men vi opfordrer jer på det
kraftigste til at sige ja, da vi ikke ønsker at stå med kursister der ikke kan være
med på patruljebilledet, kursusbilleder eller lignende igennem ugen. Det sætter
også os i en situation hvor vi skal bede nogle kursister om at træde væk fra
gruppebilledet, hvis de ikke har en tilladelse, og det er ikke en sjov oplevelse for
hverken kursisten eller os. De bliver tydeligt sat uden for fællesskabet og det er
ikke noget vi ønsker.
Derudover ved vi at det er rigtig fedt for kursisterne at have billeder af sig selv,
som man kan kigge på når man kommer hjem og fortælle hvad man har lavet og
hvem man var i patrulje med. Billederne bliver brugt på Plan Holmens Facebook
og Instagram, og en håndfuld billeder sendes til DDS som bruger dem i
spejderrelaterede magasiner.
Vi håber meget på jeres accept og glæder os til at dele en masse dejlige billeder af
glade og energifyldte spejdere.
Kursistens fulde navn:_________________________________________________________
Forældres fulde navn:__________________________________________________________
Jeg giver tilladelse til at Plan Holmen & Det Danske Spejderkorps må tage billeder
af kursisten og bruge disse til kommunikation på diverse medier.
Fototilladelse:

Ja

Nej

Dato:_________________ Forældre underskrift:________________________
Fototilladelsen skal underskrives og afleveres til kursuslederne ved check-in på
Hovedbanegården i København.

Kære Kursist
OL-komitéen har planlagt et brag af en
banket-fest. Det kommer til at foregå
fredag d. 22. oktober, og DU er inviteret.
Find derfor de lækreste løbesko,
tennissokkerne, svømmebrillerne eller
noget helt femte frem, og kom i dit
fedeste OL outfit.
Er du helt lost på, hvad du skal tage på
så kig i årets kursistgruppe: Plan
Holmen 2021. Den kan også findes
under vores Facebookside Plan
Holmen.

