
Välkommen till BirkaBallt 2019 
Västra kretsen välkomna alla scouter, ledare, funktionärer och 
föräldrar till en rolig och fartfylld dag i Kallhäll. Söndagen den 
7/4 träffas vi för att tävla och ha det roligt tillsammans.  

Scouting handlar ju om samarbete och nytt för i år är att man 
kan gå tillsammans två eller tre kårer och ha en gemensam 
kontroll. Vi hoppas att det kan var ett bra sätt att lära känna 
andra kårer och utbyta erfarenheter. Det kan också vara bra om 
man har svårt att få ihop tillräckligt med funktionärer eller om 
man kanske vill satsa på en superstor, jätterolig kontroll som 
kräver mycket förberedelser. 
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Inbjudan BirkaBallt 2019 

Anmäl din 
kontroll 
Fyll i google-
formuläret och 
skicka senast den 
17/2 

Anmäl dina 
patruller 
Preliminär anmälan 
av patruller (troligen 
via hemsida) sker 
senast den 17/3.  

Tävlingsdag 
Det går bra att 
ändra antalet 
patruller när man 
hämtar startkort

SPÅRARE 
Även spårarna tävlar nu 
i patruller. Bäverscouter 
och Familjescouter får 

också köra samma spår

1
UPPTÄCKARE 

Upptäckarna tävlar som 
vanligt i patruller om 

minst 3 och max 8 
scouter

2
ÄVENTYRARE 

Äventyrare och 
Utmanare tävlar 

patrullvis i samma spår
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09:00 Kontrollantsamling – Kontrollansvariga samlas 
vid sekretariatet för genomgång.

9:00 – 
9:30

Incheckning för avdelning och patrull vid 
sekretariatet.

9:45 Välkomsttal och tävlingsinformation

10:00 – 
12:30

Tävlingen startar och kontrollerna öppnar
De som önskar äta en frukt eller smörgås kan 
göra detta i egen paus.

12:30

Kontrollerna stänger och 
resultatsammanställning påbörjas
Lunchrast. Eld finns och försäljning av korv. 
Café Slammertorp har specialöppet 

14:00 Prisutdelning och avslutning.
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Dagsprogram BirkaBallt 
2019 
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Ta sig till Slammertorp 

Med bil Med tåg 
E18 Avfart Kallhäll S eller N 

Stor infartsparkering vid Kallhälls 
station. Därefter ca 10 minuters 

promenad till Slammertorp 

Pendeltåg till Kallhälls station. Buss 
från Rotebro och Upplands Väsby. Det 

går också bussar från Kista och 
Sollentuna till Jakobsberg. Därifrån 
byte till pendeltåg och endast tre 

minuters resa till Kallhäll 



Temat för tävlingen är Högtider i Sverige 
Så använd er fantasi och kretivitet när ni klurar ut era kontroller. Ska det vara en 
knivövning på Skärtorsdagen eller handlar det om att räkna på kanelbullar eller 
elda upp Lucia? Passa gärna på och klä ut er och gör kontrollen till ett litet äventyr i 
sig :-) 
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Tema 
Högtider i Sverige


