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Märsta 2020-02-26

Birkaballt 2020 – Information 1
Till alla scoutkårer i Birka,
Vi i Norra kretsen har påbörjat planeringen av Birkaballt 2020.
Här kommer första information och tidsplan.
Birkaballt är en scoutaktivitet för alla scoutkårer i kommunerna Ekerö, Solna, Sundbyberg,
Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Järfälla och Upplands Bro. Syftet med Birkaballt
är att vara en mötesplats för scouter. Vi gör aktiviteter tillsammans i form av ett antal
kontroller. Varje patrull, avdelning för Spårar- och Bäverscouter, besöker kontrollerna i
den ordning som passar dem. Helst ska alla kontroller ligga så att de syns från alla
andra kontroller. På kontrollerna får patrullerna poäng baserat på samarbete, närvaro
och prestation. Poängen noteras på patrullens startkort och i en liggare på kontrollen.
Förutom kontrollerna finns en poängjakt där patrullen kan samla poäng mellan
kontrollerna, patrullen får uppgiften signerad av en funktionär. De patruller som vill
delta i tävlingen om grenens vandringspris markerar det på startkortet, alla startkort
ska lämnas in när kontrollerna stängs. Under dagen finns ett antal kringaktiviteter som
scouterna kan ägna sig åt i väntan på prisutdelning och avslutning.
Tid och plats:
Birkaballt 2020 genomförs söndag 2020-04-19 enligt beslut från stämman 2019.
Vi kommer att vara lite utanför Rosersberg, mellan slottet och Räddningsskolans
lokaler. Koordinaterna är: 59°34'19.4"N 17°51'26.0"E alternativt 59.572045N,
17.857220E
Med bil:
Sväng av E4 vid avfart 179. Följ vägskyltar mot ”Tre Rosor”. Efter 3,5 km, passera
Polisens utbildningsplats och infarten till Tre Rosor. Fortsätt 500 meter och du hittar en
grusad parkering på höger sida.
Med kollektivtrafik:
Ta pendeltåg till Rosersbergs station. Följ blåa linjen på kartbilden (se nästa sida).
Räkna med 30-40 minuter för att gå 2,5 km till platsen för Birkaballt 2020.
På platsen finns tillgång till toaletter. Grillar finns om ni vill värma/grilla medhavd
lunch.
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Kontroller:
Vi vill veta vilken kontroll Din kår vill genomföra under Birkaballt.
Anmäl er kontroll i formuläret på https://forms.gle/vaiGT9ArhgW8m1Ec9
Detta vill vi att ni gör senast 31 mars.
Livlina, Hajkmatlagning, Sjövett/ Isvett, Eldning, Scouthistoria, Spårtecken, Knopar,
Surrning, Tält- och vindskyddsövningar, Orientering, Woodcraft, Organisation och lek,
Hinderbana, Säckhoppning, Kubbspel, Samarbete, Stormkök, Personliga mått…
Din kår väljer ett ämne för sin kontroll, antingen ett av ovanstående eller ett eget
förslag. Självklart får din kår hålla i två kontroller ni vill.
Varje kontroll är max 15 minuter. Kontrollen skall vara dubblerad för varje gren.
Följande kontroller är bokade:
• Tält- och vindskyddsövningar – Bollstanäs
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Förberedelser:
Torsdag 2 april 2020 kl. 19:00 har vi kontrollantsamling. Vi går på plats igenom
området och placerar ut de olika kontrollerna.
Anmäl dig på Birkaballt2020@gmail.com
Anmälan:
Senast söndag 5 april 2020 vill vi ha in anmälan från kårerna med vilka avdelningar och
patruller som kommer att delta. Deltagaravgiften är 100:- per tävlande enhet,
avgiften faktureras till kåren i efterhand.
Anmälan sker i formulär på https://forms.gle/fZzg5RdyCzTafZor5 .
Dagsprogrammet på Birkaballt ser preliminärt ut så här:
09:00
Kontrollantsamling
09:15 – 09:45
Incheckning för tävlande enheter
10:00 – 12:30
Tävlingen pågår
12:30
Kontrollerna stänger, dags för medhavd lunch
14:00
Prisutdelning och avslutning

Ta med:
•
•
•
•
•

Kläder efter väder
Matsäck till lunch
Patrullflagga
Vandringspriserna från Birkaballt 2019
Glatt humör

med scouthälsningar,
LAsse Jägdahl, en av dem som planerar Birkaballt 2020
Mejl: Birkaballt2020@gmail.com

