PM för Björnklon
Lördagen den 21’a april 2018 vid Stora Skuggan
TACK FÖR ER ANMÄLAN TILL BJÖRNKLON
Plats:

Tävlingen går vid Stora Skuggan, se bifogad karta.
Till tävlingsområdet kommer ni lättast med tunnelbana till Universitetet.
Du kan också leta kommunikation på www.sl.se.
Använd kommunala färdmedel till tävlingarna, det är ont om P-platser i
området!

Start:

Starttiderna är kl 0945 och 1000. Er starttid och startkontroll skickas ut via
e-post till er senast söndagen en vecka före tävlingen.
Tävlingen är slut ca 1300 och prisutdelning beräknas ske kl 1430 se vidare nedan.
Naturligtvis är familj, släkt och vänner varmt välkomna (men be dem låta bli
bilen).

Personlig utrustning:

Scoutklädsel och i övrigt kläder efter väderlek samt matsäck för hel dagen.
Varje scout ska ha papper och penna. Tävlande AL ska själv kunna ha kontroll
på tiden (mobil tillåtet i detta moment). Nål och tråd för den som vill sy fast
Scouternas dag-märket direkt.
Mobil får inte användas under tävlingsmomenten.

Säkerhet:

Varje avdelning ansvarar för egen säkerhet och ska ha förbandsväska för
eventuella vårdbehov. Vid behov av transport till sjukhus eller
hjälp/frågor/stöd kan sekretariatet kontaktas. Sekretariatet nås under
tävlingsdagen på 070-538 85 10.

Matrast:

Kontrollerna stängs för matrast mellan 1130 och 1200. Om ni är mitt i en
kontroll kl 1130 kommer ni att få slutföra den. Respektera tiden och ta inte
lunch vid annan tidpunkt. Påminn alla om att äta ordentlig frukost på
morgonen.

Tävlande enhet:

Minsta tävlande enhet är en (1) patrull bestående av minst tre (3) högst åtta (8)
scouter från samma avdelning och patrullindelningen får inte ändras under
dagen (dispens kan inte sökas för färre deltagare). Samtliga scouter ska vara rullförda
på avdelningen. På kontrollerna tävlar scouterna patrullvis. Patrullen får delta
även om det inte finns någon tävlande ledare.
För att tävlande ledare ska få tävla, ska denna under året fylla minst 17 år och
vara rullförd på kåren. Minst en patrull måste tävla för att ledare ska få tävla.
Avdelningen ska ledas av två (2) vuxna, varav en kan vara den tävlande ledaren.

Sammanslagning:

Om två eller flera avdelningar i kåren behöver slås samman måste dispens
sökas. Denna ska vara tävlingsledningen tillhanda via e-post senast två dagar
innan tävlingen. Besked lämnas skyndsamt.

Avdelningstävlan:

I avdelningstävlingen sammanräknas:
- De tre (3) bästa patrullernas resultat per kontroll,
- Avdelningens resultat på avdelningsgemensam kontroll,
- Tävlande ledarens halva totalresultat,
- Poäng för deltagande funktionärer och avdelningens stilpoäng.
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Patrulltävlan:

I patrulltävlan sammanräknas patrullens totala resultat på de kontroller där
patrullen tävlar individuellt.

Ledartävlan:

I ledartävlan sammanräknas ledarens totala resultat på de kontroller där ledaren
tävlar individuellt.

Protest:

Försök i första hand att klara ut eventuella problem med ansvarig
basfunktionär på kontrollen innan ni lämnar den. Skriftlig protest ska
(tillsammans med 100 kronor) lämnas till tävlingsledningen i sekretariatet.
Pengarna återbetalas om protesten bifalles.

Stil:

Avdelningens stil kommer att bedömas med avseende på scoutmässigt
uppträdande.

Funktionärer:

Varje startande avdelning ska ställa upp med funktionärer, vid 1-2 tävlande
enheter gäller 2 funktionärer, vid 3 enheter, 3 funktionärer och vid 4 eller fler
enheter gäller 4 funktionärer.
Varje utebliven funktionär medför proportionellt avdrag på avdelningens
funktionärpoäng. Tänk på att informera era funktionärer, så att de vet
vilken tävling de ska hjälpa till i, vilken kår och avdelning de
representerar och att de har med sig det de behöver. Ni får gärna ta med
fler än de obligatoriska funktionärerna!

Funktionärsamling:

Sker klockan 0830 vid Stora Skuggan markerad med ett F på kartan.
Funktionär ska ha med sig papper, penna, paraply för att skydda papper vid
regn och något att ta tid med, klocka eller mobiltelefon. Självklart även
matsäck, lämpliga kläder och ett glatt humör.

Kontroller:

Tävlingens kontroller är utlagda i en slinga, se bifogad karta. Alla
kontrollplatser markerade med ett B samt en siffra. Avdelningen börjar på
angiven startkontroll och genomför därefter kontrollerna i stigande
nummerföljd (efter högsta numret görs kontroll 1)

Toaletter:

Bajamajor är utplacerade i anslutning till tävlingsbanan och är markerade med
TC.

Området:

Tänk på att uppföra er scoutmässigt. Respektera djur och natur,
koloniområden, närings- och andra verksamheter i området. En solig dag är
många ur allmänheten ute i området, så vi scouter ska uppföras oss väl och
vara levande reklam för vår fantastiska verksamhet

Sekretariatet:

Under tävlingen finns tävlingssekretariatet på den plats som utmärkts med S.
Sekretariatet hanterar poängräkning och övrig administration samt har direkt
kontakt med respektive tävlingsledning.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker vid P så snart tävlingarnas resultat har räknats samman och
kontrollerats. Det är lämpligt att samla avdelningen/kåren här redan efter
tävlingens slut, så kan man peppa varandra och fika i väntan på
prisutdelningen.

Frågor/dispens:

Om du har frågor, behöver söka dispens eller har ett annat ärende att ta upp
med tävlingsledningen når du denna via e-post på bjornklon@scoutkansliet.se

Tävlingsledning:

Michael Svensson

070-578 78 82 Adolf Fredriks Scoutkår
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Distriktskontrollant:

Klara Laufke

070-850 39 69 S:ta Maria Scoutkår

