Kom med på vår I-kurs! Kursen är för dig som
deltagit på NTC och vill utveckla ditt engagemang
för Royal Rangers. Kanske vill du ha mer
information eller vara instruktör på någon av våra
kurser eller bara bli mer inspirerad i din fortsatta
verksamhet.
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Vi har härmed förmånen att inbjuda Dig som vill ta ett
ytterligare steg i tjänst för Herren. Vi har sett att denna kurs kan
vara en hjälp till att instruera och inspirera ledare både i egen
församling och i kurssammanhang.
Kursen är till för dig som redan gått någon av våra andra kurser.
Även du som tidigare deltagit på instruktörskursen är
välkommen. Kursen kan gås flera gånger, den innehåller alltid
RR nyheter. Kårguider och instruktörer behöver kursen.

Denna kurs vill ge förstärkt och fördjupad syn på Royal Rangers.
Den innehåller idéer om ledning av större läger inklusive NTC,
NTT, uNTT, NTL.
Undervisningen kommer alltså att beröra ledarutveckling och
ledarutbildning.
Kursen är teoretisk och har inte några ute-övningar. Däremot
förekommer praktiska instruktörsövningar. Övernattning sker
inomhus.

TID: fredag kl 19 till söndag kl 15
Kursavgift: 380 kr. Betalas vid anmälan.
Plats: Beror på anmälda deltagare. Så nära det går ;-)
Bidrag kan sökas lokalt av hemkommun.
Endast heltidsdeltagande. Ta ledigt från arbetet i tid!
Minimiålder 18 år och du ska ha fullgjort NTC.
Anmäl dig före den 19 februari på vår hemsida
www.svenskaroyalrangers.se
under rubriken ”Kurser och Läger” .
Sätt dessutom in anmälningsavgiften på 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.
Förfrågningar:
Eber. Axelsson 013 – 15 87 03 / 073 20 17 210
Daniel Bergfors 076 -23 73 413
e-post: info@svenskaroyalrangers.se

Alla medverkande instruktörer har instruktörsträning och
erfarenhet av Royal Rangers. Medverkar gör Eber Axelsson,
Miriam Jedenfalk-Axelsson, Daniel Bergfors mfl.

