PM för Älghornet
Lördagen den 7 maj 2022
Långbro park, Älvsjö
Plats:

Scouternas Dag och Älghornet går av stapeln i Långbro park (Älvsjö) den 7 maj.
Det finns många sätt att ta sig till Långbro park.
1. Röd tunnelbana till Fruängen och sedan gå eller ta buss 144, 163 eller
173.
2. Pendel till Älvsjö station och ta buss 144, 163 eller 173.
3. Ta buss 144, 163 eller 173.
De närmaste hållplatserna, beroende på vart ni startar, heter Långbroparken,
Fredrika Bremers gata, Isbergavägen, Långbrohallen eller Johan Skytteskolan.
Hitta din bästa resa på www.sl.se.
Använd gärna kollektiva färdmedel då det är ont om p-platser i närområdet. För
de som behöver åka bil finns begränsat antal betalparkeringar i ansluting till
Långbro park, eller gratis parkering i villaområdena runt om parken.

Tider:

Starttiderna är kl 0945 eller 1000. Er starttid och startkontroll framgår av startlista.
Kontrollerna stänger 14.00.

Personlig materiel:

Scoutklädsel och kläder efter väder, samt matsäck för dagen. Varje scout ska
också ha papper, penna, chiffernycklar och eldningssaker (eldningsmössa, kniv
och eventuellt späntkniv). Kom ihåg att knivar och yxor ska vara nedpackade under hela
tiden som de inte används på kontrollen där behovet finns.

Patrull/AL materiel:

Den tävlande enheten bör ha med sig en yxa, hajkbrickor, eldningshandskar och
klocka utöver den personliga utrustningen. Kom ihåg att knivar och yxor ska vara
nedpackade under hela tiden som de inte används på kontrollen där behovet finns.

Rättningsmallar:

Vid eventuell rättning av knopar används referensen “Den kompletta uppslagsboken
för knopar & reparbeten” av Geoffrey Budworth.
Vid eventuell rättning av surrningar används TOIS surrningsregler.

Mobiltelefoner och
teknisk utrustning

Teknisk utrustning får inte användas på kontrollerna om det inte specifikt
framgår av kontrollinstruktionen. Till teknisk utrustning hör mobiltelefoner,
smartklockor, datorer etc.

Säkerhet:

Varje avdelning ansvarar för egen säkerhet och ska ha sjukvårdsväska för
eventuella vårdbehov. Vid behov av transport till sjukhus eller hjälp/frågor/stöd
kan tävlingsledning kontaktas.

Förplägnad:

Medhavd matsäck äts närhelst det uppstår ställtid, kontrollerna kommer inte
stänga för lunchrast.
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Tävlande enhet:

Som tävlande enhet räknas patrull samt tävlande ledare. En patrull måste bestå
av minst tre högst åtta scouter och patrullindelningen får inte ändras under
dagen (dispens kan inte sökas för färre deltagare). Samtliga scouter ska vara
registrerade på avdelningen. På kontrollerna tävlar scouterna patrullvis.
Patrullen får delta även om det inte finns någon tävlande ledare.
Tävlande ledare ska under året fylla minst 17 år och vara registrerad på kåren.
Minst en patrull måste tävla för att ledare ska få tävla.
Avdelningen ska ledas av minst två 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 till
alghornet@scoutkansliet.se. Besked lämnas skyndsamt.

Avdelningstävlan:

I avdelningstävlan adderas:
- Avdelningens tre patruller med högst slutresultat.
- Avdelningens resultat på avdelningsgemensam kontroll.
- Avdelningsledarens slutresultat halverat.
- Poäng för deltagande funktionärer
- Avdelningens stilpoäng

Patrulltävlan:

I patrulltävlan sammanräknas patrullens totala resultat på de kontroller där
patrullen tävlar individuellt samt ⅓ av resultatet på den avdelningsgemensamma
kontrollen.

Ledartävlan:

I ledartävlan sammanräknas ledarens totala resultat på de kontroller där ledaren
tävlar individuellt samt ⅓ av resultatet på den avdelningsgemensamma
kontrollen.

Kontrollernas prioritet: Vid lika sammanlagd poäng prioriteras kontrollerna i följande ordning (högst
poäng på först prioriterad kontroll vinner:
Prioritet 1 – Ä3 Woodcraft
Prioritet 2 – Ä5 Knopar
Prioritet 3 – Ä6 Personliga mått
Prioritet 4 – Ä2 Surrning
Prioritet 5 – Ä4 Eldning
Prioritet 6 – Ä1 Organisation
Protest:

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

Avdelningens stil kommer att bedömas med avseende på scoutmässigt
uppträdande.

Funktionärer:

Antal funktionärer beror på antalet tävlande enheter (AL resp. patrull): 2 st vid
1-2 tävlande enheter, 3 st vid 3 enheter och 4 st vid 4 eller fler enheter.
Funktionärer behöver inte vara scouter, men stora nog att kunna bidra och ta
ansvar under kontrollen. Avdelningens poäng omfattar även poäng för
kontrollanter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra
intresserade som funktionärer.

Funktionärsamling:

Sker klockan 0830 på södra sidan av dammen där även prisutdelningen kommer
att vara. Platsen är markerad med ett F på kartan.
Funktionär ska ha med sig papper, penna, paraply (för att skydda sig och papper
vid regn) samt något att ta tid med (klocka eller mobiltelefon). Självklart även
matsäck, lämpliga kläder och ett glatt humör. Funktionärer behöver inte vara
scouter, men stora nog att kunna bidra och ta ansvar under kontrollen.

Kontroller:

Tävlingens kontroller är utlagda i en slinga, se bifogad karta. Alla kontrollplatser
är markerade med ett Ä samt en siffra. Avdelningen börjar på angiven
startkontroll och genomför därefter kontrollerna medsols 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, närings- och
andra verksamheter i området. Många ur allmänheten är 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
(aulan vid Johan Skytteskolan, Västerängsvägen 19). Sekretariatet hanterar
poängräkning och övrig administration samt har direkt kontakt med respektive
tävlingsledning.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter avslutad tävling (och lunch) söder
om dammen i Långbro park. Ungefärlig tid är kl 15.30. Platsen är markerat med
P på kartan. Prisutdelningen tar en halvtimme till en timme.
Resultatlistor kommer att distribueras på distriktets hemsida efter tävlingen.

Frågor/dispens:

Om du har frågor, behöver söka dispens eller har ett annat ärende att ta upp
med tävlingsledningen når du oss på alghornet@scoutkansliet.se.
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Tävlingsledning:

Max Engman 076-782 68 90
Gustaf Holmqvist 070-547 90 78

Distriktskontrollant:
TOIS representant

Gillis Åkesson 070-788 64 78
Alf Karlsson 070-674 57 95
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