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Kære seniorvæbnere og seniorer,

Email:
kredslederen@fdf.dk

Nu er det snart tid for kurser igen og vi vil gerne opfordre jer til at deltage. Det er en stor
oplevelse at være på kursus, det er lærerigt og man møder FDFere fra hele landet. Du kan få
mere information om de kurser, der passer til dig hos din klasseleder.

Priser
Ved deltagelse på FDFs seniorkurser, seniorvæbnerkursus og andre kurser der varer længere
end en weekend, skal du selv betale kr. 600,- af deltagerprisen – resten dækkes af kredsen.
Beløbet skal indbetales på FDF Virums konto: 1551 - 155 0003707 inden kursets start.
Deltagelse på lederskole, betales af kredsen og er altså gratis for dig at deltage på.

Tilmelding
Du kan få kursustilmeldingen hos din klasseleder eller finde den på nettet. Tilmeldingen foregår
elektronisk via FDF’s hjemmeside. Når du har tilmeldt dig, modtager kredsen en mail om din
tilmelding og godkender denne. Tilmeldingen er bindende. Ofte er der rift om pladserne og
mange oplever at få afslag på deres tilmelding. Desuden får kredsen en del af kursusafgiften
refunderet hos kommunen, når du tager af sted. Denne refusion gives selvsagt ikke, hvis du ikke
deltager. Så er det bare dyrere for kredsen og pengene er spildt.

Refusion af rejseudgifter
Når du skal af sted på kurset, er du selv ansvarlig for at købe togbilletter. Til at starte med køber
du selv billetten og efter kurset afregnes udgifterne med kredsen. Du skal huske at gemme alle
billetterne, da de er din kvittering. Du afleverer billetterne og dit konto nr. i en konvolut til
kredsens kasserer og herefter overfører han pengene. Se adressen på kredsens hjemmeside.
Kredsen refunderer billetprisen samt pladsbillet. Det er en forudsætning at der købes enten
ungdomsbillet (wildcard) eller børnebillet. Det er kun billetprisen som der refunderes, så du skal
altså selv købe et wildcard hvis du er over 15 år. Se evt. mere på dsb.dk/wildcard.
Med andre ord vil det sige at du ikke selv skal betale for transporten, men betaler 600 kr. for at
deltage på kurset (jf. ovenstående) lige meget hvor i landet kurset foregår. Det er meget vigtigt
du gemmer de originale billetter, da det ellers ikke er muligt at få penge retur.
Sendt gerne en mail til anders@kirk-madsen.dk hvis du har flere spørgsmål og rigtig god
fornøjelse!

Venlig hilsen
Ledere og bestyrelse
FDF Virum

