
Scouternas natt 2021 
Den 9-10 oktober, Rudan i Haninge 

För äventyrare, utmanare och roverscouter 

 

Äntligen har det återigen blivit dags att samlas för att testa våra 

scoutkunskaper i den anrika tävlingen Scouternas natt! Den 9-10 oktober går 
tävlingsklasserna Silverugglan, Hajkbenet och Kruthornet av stapeln.  

Tävlingen riktar sig till äldre äventyrarscouter, utmanarscouter och 

roverscouter och innehåller en dags- och en kvällsslinga, en nattorientering, 

övernattning, en rafflande avslutning och en gemensam prisutdelning på 
söndagen. Varmt välkomna!  

 

Anmälan 

Anmälan görs på Stockholms scoutdistrikts hemsida via länken 

www.scoutkansliet.se/anmalan-till-scouternas-natt/  Behöver du hjälp eller 

ytterligare information, kontakta TOIS eller tävlingsledningen på 
scouternasnatt@scoutkansliet.se.  

Anmälan ska vara registrerad senast söndagen den 3 oktober.  

Avgiften på 500kr per patrull/lag kommer att faktureras kåren i efterhand.  

 

Kontrollanter 

Varje tävlande avdelning måste ställa upp med två (2) kontrollanter per 

delmomentsstart (Lördag dag, lördag kväll, nattslinga samt söndagens 

förmiddagsmoment). Justeringar i mer gynnsam riktning kan komma att ske 

närmare tävlingen, och meddelas i så fall i samband med utskick av tävlings-

PM. Uteblivna kontrollanter medför poängavdrag för den tävlande enhet som 

saknar kontrollanter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar 

och andra intresserade och att samma personer kan delta som kontrollanter 

under hela helgen. 

 

Kommunikationer 

Till tävlingsstart kommer ni lättast med pendeltåg till Västerhaninge station. 

Förläggning sker vid Rudans friluftsområde vid pendeltågstation Handen. 
Planera er resa på sl.se. 

http://www.scoutkansliet.se/anmalan-till-scouternas-natt/
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Förläggning 

Förläggning sker på lägeräng i egna medhavda tält. Matlagning sker på 

medhavda lägerkök eller lösning den tävlande enheten finner för gott. Vatten 

finns på gångavstånd från förläggningsängen. Mer info om tillgänglighet fås i 

samband med utskicket av tävlings-PM.  

 

PM, kartor och mer info 

PM för tävlingen, karta och startlista läggs ut på hemsidan 

(www.scoutkansliet.se/scouternas-natt/ ) efter att anmälan har stängt, dock 
senast den 4 oktober.  

På hemsidan kan man redan nu hitta mer information om de olika 

tävlingsklasserna. Prisutdelning hålls, om smittspridningen och rådande 

restriktioner tillåter, efter tävlingens slut söndag 10 oktober vid Rudans 

friluftsområde, norr om Nedre Rudansjön. Vi räknar med att ha avslutat 

samtliga moment för dagen senast 15.00.  

 

Dispenser 

Ansökan om dispens för tävlande enheter görs via mail till 

scouternasnatt@scoutkansliet.se och beslutas av Tävlingsledning (TL) och 

TOIS. Besked lämnas inom kort efter förfrågan om dispens från TL eller TOIS. 

Alla beslut om dispens kommer att noteras av TL. 

 

TOIS tävlingsregler 

Vill du läsa mer om TOIS tävlingsregler och hur tävlingen är anordnad, 
vänligen läs här; TOIS Tävlingsregler 2018-11-01 

 

 

Tävlingsledning och TOIS 

Årets tävlingsledning är: 

Anna Barfod (anna.barfod@hescout.se)  

Andrea Nylin (andrea.nylin@hescout.se) från Hedvig Eleonora Scoutkår.  

Tävlingen arrangeras i samarbete med TOIS och vi nås enklast på den 
gemensamma mailadressen scouternasnatt@scoutkansliet.se 
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