
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Scouting i       pingst! 
 

 

 

Arrangör:  Svenska Royal Rangers 

Majgatan 4 

 582 46 Linköping 

 www.svenskaroyalrangers.se 

 

 

 

inbjuder dig 

fredag - söndag 
till en 

TUR-KURS 

FÖR LEDARE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År: 2012, 2016, 2020, 2024 
 

Kom med på en Nationell kurs med ”Träning och Tur”. 

Kursen är för dig som deltagit på NTC och vill utveckla 

dig i Royal Rangers. Ta dessutom med dig ungdomar i 

åldrarna 14 – 17 år och som vill vara med i utvecklingen 

av er kår och nätverk. 
 

http://www.svenskaroyalrangers.se/


 

 

Som deltagare får ni ge er iväg på olika former av turer patrullvis 
och får utföra många olika uppgifter och strapatser. 

 
Detta år sker turen på hög höjd. 
 
Matlagning och övernattning sker  
i vindskydd. Undervisningen är  
både teoretisk och praktisk  
och äger delvis rum  
på stationer längs turerna. 
 

 

Ledarprocessen,  
Värderingsfrågor i Tonåren.  
Scoutrötter och scoutteknik, 
Höghöjdsbana och firning. Fallskador,  
Sele o rep, Byggsäkerhet, Matlagning på Chipewa kök, 
 
 

 

Alla medverkande instruktörer har instruktörsträning och 
erfarenhet av Royal Rangers. 
 
 
 
I övriga delkurser ingår bl.a. 
NTT blå: Paddling, Pilgrimsrötter, Grupprocessen, HLR. 
NTT grön: Orientering, Väckelserötter, Överlevnad, Kroppsvård. 
NTT gul: Hantverk, Judiska rötter, Projekt, Brandsäkerhet. 

 

 

Minimiålder 18 år samt fullgjort grundutbildningen NTC 

Information om sista anmälningsdatum, 
kursdatum och kursplats finns på vår 
hemsida. QR-koden länkar dig till rätt 
kurssida.  

Anmälan till kursen görs på vår hemsida 
www.svenskaroyalrangers.se under 
rubriken ”kursanmälan” den hittar du 
under ”Läger, kurser, mm” - ”Kurser”.  
 
Kursavgift 890:- Anmälningsavgiften betalas in på vårt Bg 832-
7173.Avgiften "öronmärker" du med: / Namn, Ort, och Kurs / 
Anmäler du dig efter anmälningstidens utgång så betalar du en 
extra avgift på 100:- (vid efterfakturerring tillkommer 
administrativa avgifter).  

Ingen återbetalning efter 10 dagar innan kursstart  
(undantag: SRR avbokar).  

Mer information kommer efter anmälan.  
Passa på att resa med ledare eller deltagare  
som deltar i samverkande kurs.  

Förfrågningar:  
Eber. Axelsson 073 20 17 210 
Daniel Bergfors 076 -23 73 413 
info@svenskaroyalrangers.se 

mailto:info@svenskaroyalrangers.se

