
PM för Scouternas natt 2021   
  
Välkomna till Scouternas Natt och arrangemangen Silverugglan, Hajkbenet och Kruthornet som 

genomförs 9-10 oktober mellan Västerhaninge och Rudans friluftsområde i Handen. 

 

Arrangemanget 

Scouternas Natt startar på lördag förmiddag från kl. 9:30 och framåt, enligt bifogad startlista utgående 

från Västerhaninge pendeltågstation, gå sedan mot Åby och Åbylund, där första kontrollen är.  

Tänk på att vara ute i god tid för att bli avprickade och få startkort och karta!  

  

Ni ser er starttid och startnummer på bifogad startlista.  

  

Efter dagslingan görs ett uppehåll för att lagen ska hinna laga och äta middag vid förläggningsängen. Vid 

målgång på eftermiddagen ska hela patrullen/laget gå till sekretariatet vid scoutstugan för att bockas av 

och få närmare information.   

  

Arrangemanget fortsätter med en kvällsslinga med start kl. 19:30 med kontroller och en 

nattorientering. Efter nattslingan finns tillgång till dusch.  

  

På söndag förmiddag avslutar vi med en större kontroll från kl. 9:30 och prisutdelning kl. 14:30.  

Information   

Under hela helgen kommer information från Arrangemangsledningen anslås vid scoutstugan. Här 

kommer även PL- och kontrollantsamlingar att ske.  

  

Tider för samlingar:  

PL-samling:   Lördag 17:00 samt söndag 8:15 vid Scoutstugan vid 

Nedre Rudan. 

Kontrollant-samling:  Lördag 8:00 Västerhaninge pendeltågstation (mot Åby/Åbylund) 

Lördag 18:30 (tänk på att ha ätit innan) och söndag 8:30 sker 

kontrollantsamlingen vid scoutstugan vid Nedre Rudan.  

Förläggning   

Vid önskemål om passering fredag kontakta: Alf Karlsson, 0706-745795 eller  alf.k@telia.com 
För er som vill komma med material under lördagen kommer vi att öppna bommen mellan klockan 

07.00 och 07.45 och mellan kl. 12.00 och 14.00. Kör sakta på vägen då den är smal och mycket trång vid 

möten. Många är ute och går och cyklar på vägen.   

Övrig tid kan man passera gående. På söndagen är bommen öppen mellan 12:00-14.15. 

 

Bommen finns placerad vid Rudanvägens norra ände. 

 

I övrigt gäller att ni ska följa den ansvarige på plats om var ni ska slå upp er by.  Området vi får använda 

för förläggning är markerat med stolpar och snitsel. Vi delar ängen med de som spelar frisbeegolf. 

Vanligen blockera inte vägen eller stör de som spelar frisbeegolf på banan. 

 

mailto:alf.k@telia.com


Bajamajor kommer finnas i anslutning till förläggningen. Vatten kommer att finnas vid Rudans gård och 

vid scoutstugan, ta med dunkar. Alla sopor tar patrullerna själva hand om och är ansvariga för att forsla 

bort från förläggningen på söndagen. Tänk också på allergier, framförallt undvika ägg och nötter!  

  

Inga fordon eller vagnar får parkeras vid förläggningsängen, all parkering sker utanför bommen på 
markerade p-platser. 
 

Funktionärer 

För att arrangemanget ska gå att genomföra behöver alla patruller/lag ha med sig två funktionärer. Om 

en patrull har med sig två ledare men inga funktionärer kan en av ledarna bli tvungen att ställa upp 

som funktionär. Funktionärerna prickas av i samband med funktionärssamling (Lö morgon, lö kväll 

och sö morgon). Frånvarande funktionär  på samling medför poängavdrag med 25 poäng per 

avprickningsgång och funktionär Baskontrollant räknas som en funktionär för hela helgen (lördag dag, 

lördag kväll/natt, söndag).  

 

I övrigt sover och äter funktionärerna med sin egen kår. Det är självklart tillåtet att byta funktionärer 

vid de olika samlingstiderna! Kom ihåg att informera funktionärerna om vilken tävlande enhet de 

representerar, samt gärna även vilken deltävling de ställer upp i.  

 

Funktionärstutrustning   

Något att ta tid med (klocka, mobil), kläder efter väder, penna, papper, skrivunderlägg, väderskydd för 

papper (plastficka), sittunderlag, fick- eller pannlampa samt något att äta och dricka.  

Poängberäkning   

Poäng ges på en skala upp till 100, mest poäng vinner. Utebliven funktionäre medför poängavdrag, se 

ovan.   

Begäran om dispens eller protest görs till baskontrollant på aktuell kontroll. Lag som missköter sig kan 

få poängavdrag.   

Om två eller fler enheter får samma poäng viktas resultatet på kontrollerna i ordningen:  

 

 Kontroll D3 

 Kontroll K3 

  

Arrangemanget följer TOIS regler, se Stockholms Scoutdistrikts hemsida TOIS Tävlingsregler 

  

Meningsskiljaktigheter mellan deltagare och baskontrollant som inte kan lösas vid kontrollen kan av 

deltagarna föras vidare till arrangemangsledningen som skriftlig protest, denna skall åtföljas av 100 kr, 

vilka återfås om protesten bifalles. Protesten lämnas snarast till arrangemangsledningen för 

behandling.  

  

Vi är scouter och handlar i god scoutanda. Meningen med Scouternas natt är inte att hitta kryphål i 

instruktioner eller kontroller.   

 

Bedömningsinformation   

Vid rättning av knopar används "Den kompletta uppslagsboken för knopar & reparbeten" av Geoffrey 

Budworth som referens. 

 

https://scoutkansliet.se/download/tois-tavlingsregler-uppdaterad-20181101/


Utrustning 

Vad det gäller bärande av packning behöver de deltagande lagen enbart bära sin personliga utrustning, 

lunch samt gemensamt material. Förläggningsmaterial såsom tält, vindskydd och liknande kan 

transporteras direkt till förläggningsområdet men ska så ske på förhand. Området bevakas inte. 

  

Personlig utrustning   

Scoutdräkt, pannlampa, papper och penna, picknicklunch för lördag lunch och fylld vattenflaska för 

dagsbruk. För söndagskontrollen gäller oömma kläder.  

För nattorienteringen gäller träningsoverall samt lämpliga skor och handduk och tvål, pannlampa 

rekommenderas. Dusch finns.  

I övrigt gäller hajkpackning, glöm inte regnkläder!  

  

Utrustning per patrull/lag   

För belysning mellan kvällskontrollerna gäller fotogenlykta, inte fick- eller pannlampa. 

- Chiffernycklar  

- Morsenyckel 

- 2 mobiltelefoner med surfmöjligheter 

- Sjukvårdslåda  

- Flytväst som passar bäraren eller en hansalina 

- Badkläder och handduk till minst en patrullmedlem 

- Skrivunderlägg 

- Livlina/kastlina  

- 2 kompasser 

- Eldningsutrustning (Kniv, späntkniv, yxa, hajkbricka, handskar etc.) 

 

Söndagskontrollen kräver nedan utrustning 

- Stormkök med bränsle 

- Eldsäkert skydd att ställa stormkök på 

- Stekspade 

- 5 jämnstora kåsor 

- 1 storkåsa eller liknande 

- 0,5 liter vatten 

- Te 

- 2 dl havregryn 

- Ett rått ägg 

- Olja (för stekning) 

- Sjukvårdslåda 

- Liggunderlag 

- Papper och penna samt skrivunderlägg 

- Chiffernycklar 

- Morsenyckel 

- Livlina 

- 3 knoprep (2 lite tunnare än det tredje) 

- Sked 

 

 



Förläggningsutrustning   

Tält, vindskydd etc. att sova i, mat för helgen, vattendunkar, utrustning för matlagning, disk etc. 

sopsäckar.  

Kontakt och kommunikation   

Angående arrangemanget och övriga frågor: scouternasnatt@scoutkansliet.se   

 

Arrangemangsledning:   

Anna Barfod (Hedvig Eleonora)  073 – 324 27 25  

 

 Distriktskontrollant:   

Fredrik Laufke (S:ta Maria)  070 – 278 92 46 

 

Sekretariat:    

Kristian Nyquist (Örnsberg) 070 – 237 26 98 

  

  

  

  


