Scouternas Natt
Silverugglan, Hajkbenet & Kruthornet
23 – 24 september 2017
Scouternas Natt genomförs helgen den 23–24 september i och runt Lida. Start vid
Brantbrinks IP dit du går från Tullinge pendeltågsstation. Ni kommer att träffa massor
med scouter och få möjligheter att pröva era scoutkunskaper!
Scouternas Natt är en perfekt start på terminen för att svetsa samman
äventyrarpatrullen, utmanar- eller roverscoutlaget. Eller varför inte passa på att göra
denna helg till något av en kårhappening genom att bjuda in ledare som vanligtvis inte
är med i avdelningsverksamheten. De kan vara kontrollanter eller hjälpa till med t ex
matlagning.
- Anta utmaningen för en rolig helg!
- Packa ryggsäcken och kom!
TÄVLINGENS UPPLÄGG
Årets tävling startar lördag förmiddag med dagkontrollerna som ligger längst en
dagslinga. Sedan blir det ett uppehåll för att laga och äta middag vid förläggningen vid
Lida friluftsgård. Tävlingen fortsätter sedan med en kvällsslinga och nattorientering.
På söndag förmiddag avslutar vi med en större kontroll och med prisutdelning vid
14:30-tiden.
VILKA FÅR TÄVLA?
Tävlingen är öppen för scouter från regionens distrikt som passar in i någon av
nedanstående klasser.
Silverugglan
I Silverugglan tävlar äventyrare + ledare. Den tävlande patrullen består av 4–8
äventyrare och 1-2 ledare. Varje äventyrarscoutavdelning får ställa upp med en
patrull.
Hajkbenet
I Hajkbenet tävlar utmanarscouter i lag bestående av 4–8 utmanare. Inga ledare är
tillåtna. Varje utmanaravdelning får ställa upp med flera lag i Hajkbenet.
Kruthornet
Kruthornet riktar sig till roverscouter och ledare, laget ska ha 4–8 medlemmar.
Tävlingen är även öppen för mixade lag med yngre deltagare än roverscouter, dock
yngst äventyrare. Här kan ni delta om ni har svårt att få ihop till de två andra klasserna
och vill slå ihop lag.

ANMÄLAN
Startavgiften är 500 kr per patrull/lag och anmälan görs senast 15 september på:
http://stockholm.scout.se/arrangemang/scouternas-natt/anmalan/
Vi har i år förlängt anmälningstiden och har då ingen efteranmälan till högre kostnad.
Startavgiften faktureras scoutkåren i efterskott
KONTROLLANTER
Det behövs kontrollanter under tävlingens alla delar.
Varje patrull/lag ska ställa upp med minst två kontrollanter (som är minst 16 år gamla)
under hela tävlingen. Självklart måste det inte vara samma personer hela tiden, Utan
kontrollanters hjälp går tävlingen inte att genomföra, alltså är detta jätteviktigt!
Vid kontrollantsamlingen inför varje tävlingsdel (dag, kväll, söndag) prickas
kontrollanterna av. Saknar en tävlande enhet kontrollant medför detta poängavdrag.
Har din kår en kontroll kan ett av kårens tävlande lag tillgodoräkna sig
baskontrollanten. Denna räknas som en kontrollant under alla tävlingsmomenten utan
att behöva närvara.
REGLER
Tävlingarna följer TOIS regler och vad som anslås i tävlings PM:et.
ÖVRIGT
PM med mer detaljerad information för tävlingen kommer att mejlas ut samt finnas på
hemsidan senast den 17 september.
DISPENS
Dispens från någon av dessa regler kan sökas genom att skriva till
scouternasnatt@scoutkansliet.se.
KONTAKTUPPGIFTER
Angående tävlingen: scouternasnatt@scoutkansliet.se
Tävlingsledning: Fredrik Laufke (S:t Maria SSD) 070-278 92 46
Distriktskontrollant: Anders Lundin (Vby, SSD) 070–571 11 07

