Da er våren kommet og Rovernes Beredskapsstyrke har en rekke gøye og spennende
aktiviteter i vente, nå mangler vi bare deg…!
Rovernes Beredskapsstyrke Kristiansand er en paraplyorganisasjon for roverspeidere i
Sørlandet krets og er en del av Rovernes Beredskaps Gruppe i Norsk Speiderforbund. Vi ble
stiftet i 1972 og det er nå flere RBG grupper rundt i landet.
Vi vil gjerne invitere deg på vårt medlemskurs, ”A-kurset”.
Kurset gjennomføres over en onsdags kveld i våre nye lokaler på Eg og en helg på
kurssenteret vårt, Solvoll i Åseral.
Kvelds økten gjennomføres
ONSDAG 11. april på Frivillighetens hus på Eg, kl 17.00 –21.30
og består i Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)
Helge økten gjennomføres
13-15. april Fremmøte på Frivillighetens hus klokken 17:00
Her kan følgende overskrifter nevnes:
 Rutiner for mannskap ved aksjon
 Midler til hjelp i ettersøkningen
 Ledelse av ettersøkning
 Patruljetyper
 Manngard
 Opptreden ved funn av savnede
 Generelt om katastrofetjeneste
 Samleplass for skadede
 Transport av syke og skadede
 Samband
 Kart og kompass
 Mye lek og latter samt et lite innslag av galskap.
A-kurset er et grunnkurs som gir deg kjennskap til de elementære tingene vi krever for å
kunne delta på leteaksjoner, leirer, festivaler, kurs og førstehjelpsvakter.
I løpet av året kan vi tilby påbyggingskurs innen hovedsakelig førstehjelp, men også brann,
kart og kompass, samband og masse annet som er både nyttig og gøy.
Så meld dere på, man vet ikke hva man går glipp av før det er for sent. Passer ikke denne
helgen holder vi flere kurs senere.
Påmeldingsfrist er 6. april. Påmeldingen sendes til cecca_landsverk@hotmail.com
Ha med:
 Navn
 Fødselsdato
 Tlf nummer til mobil og hjem
 Sykdommer eller allergier
Egenandelen på kurset er 400 kr som vil gå til mat, transport og leie.
Har du noen spørsmål kan disse stilles til Cecilie Landsverk på 47 26 06 54 eller på
cecca_landsverk@hotmail.com .
Informasjon om pakkeliste og lignende blir tilsendt på mail når kurset nærmer seg.

