
Arrangemang i NÖG 2020

Lathund för distriktstäckande arrangemang
En hjälp för dig som ska arrangera en tävling eller ett upplevelse-event i Nordöstra Götalands

scoutdistrikt. Här har vi samlat lite matnyttig grundinformation som gäller oavsett vilket arrangemang

du ska genomföra. Vill du ha specifik information kring ett arrangemang så finns det i separata

dokument.

Återkommande arrangemang
Vårtermin

Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare

Event Filbyterrundan Renhornet BP-Night hike

Typ av event Tävling Tävling Upplevelse

NÄR? April Mars/April Maj

Hösttermin

Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare

Event Hoppkul Getingen Hjorthornsjakten Tre-Ma-Ha

Typ av event Upplevelse Upplevelse Tävling Tävling

NÄR? Sep/Okt Okt Okt Sep

Arrangemang - Ett roligt projekt
Att ta på sig ansvaret för att arrangera en scoutaktivitet är roligt men samtidigt ganska stort och

krävande. Det behövs en del planering och förberedelser för att allt ska flyta på så bra som möjligt

under själva eventet. Efteråt är det också värdefullt att sätta sig ner och göra en utvärdering som med

tips och eventuella fallgropar att lämna vidare till andra arrangörer. Dessutom får ni ett kvitto på hur

kul scouterna haft och vilket fenomenalt arbete ni gjort!

Obligatoriskt för alla arrangemang är att dem innehåller massa scouting

Kanske har ni redan nu ideér och tankar inför ert kommande arrangemang och det är toppen! Denna

lathund är mest till för att hjälpa er kring det administrativa delarna som kan vara bra att ha koll på. Vi

vill inte hämma er kreativitet på något sätt!

Arbetsfördelning
En bra start är att prata igenom vad alla har för förväntningar på arrangemanget och hur mycket tid

var och en kan lägga. Det är inte meningen att en ska göra allt! Därför är en enkel arbetsfördelning

bra att gör i början av planeringen. Vem vill göra vad och inom vilket område? Gör en liten anteckning
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kring detta. Ni måste inte följa detta till punkt och pricka men vet man att man är ansvarig för något

tar man det på större allvar. Trots att en står som ansvarig är det upp till var och en i gruppen att se till

så att saker blir gjorda.

Under varje planeringsmöte är det också bra att föra någon form av anteckningar. Ett tips är att göra

anteckningar i form av att-göra-listor, detta gör det enkelt att senare bocka av alla uppgifter samt

hålla koll på vad man ska göra.

Reklam
Vi i distriktsstyrelsen gör reklam för arrangemangen så gott vi kan på till exempel vår hemsida och i

nyhetsbreven. Dock är det viktigt att ni på kårerna väcker scouternas intresse för arrangemangen

också.

Skicka ut inbjudan senast sex veckor innan arrangemanget!

Ekonomi

Bidrag
Distriktsstyrelsen ger alla arrangörer ett bidrag på 5 000kr + 10kr per deltagare. Därutöver finns ett

bidrag för kostnader för material m.m med ett tak på 1 500kr. Dessa pengar erhålls mot redovisning

efter arrangemanget i samband med avläggande av rapport kring aktiviteter och antal deltagare.

Detta blir således eran budget.

Budget
En budget innehåller i stort sett två poster; en lista över intäkter som bidrag och sponsring samt en

lista över alla utgifter t.ex. mat, lokalhyra eller material. Målet med budgeten är att summan av

intäkter och utgifter är lika stora. Det är alltså inte meningen att kåren ska gå back på att genomföra

ett arrangemang! Det är inte heller meningen att en kår som har det väldigt bra ställt spenderar

överdrivet mycket mer för att göra ett “flashigt” arrangemang.

Att skriva en budget låter krångligt men det behöver det inte vara. Huvudsaken är att den är

lättöverskådlig, genomtänkt och realistisk. Varför inte ta hjälp av kårens kassör?

Plats
Att lägga lite tid på att undersöka potentiella platser för att hålla arrangemanget på kan spara er

mycket huvudvärk. Det är sällan roligt att komma fram till en plats som inte motsvarar kartan. Så

undersök områdena ni tänkt vara i, be om tips från andra kårer och se till att verkligheten ser ut som

ni tänkt er. Testa gå spåret innan med arrangörsgruppen så ni vet ungefär hur lång tid det tar och vart

det är lämpligt att placera stationerna så avståndet mellan dessa blir någorlunda lika. Detta hjälper till

att minska köbildningen vid stationerna. Fundera också över terrängen och anpassa efter

målgruppen.

Spår/stationer
Genomför stationerna i arrangörsgruppen för att bedöma tidsåtgången och svårighetsgraden. Lämpar

sig uppgiften för arrangemangets målgrupp? Försök i möjligaste mån anpassa så att alla uppgifter tar

ungefär lika lång tid. Detta gör att risken för köbildning minskar. Överväg att ha möjlighet att ta emot

flera patruller på en station så de kan göra uppgiften parallellt.
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Kontrollbeskrivningar
Det ska finnas skriftliga kontrollbeskrivningar för alla stationer så att alla funktionärer återger

uppgiften lika.

Tidsåtgång
Försök uppskatta hur lång tid hela arrangemanget tar så kåren/patrullen vet hur mycket av sin tid de

ska avsätta för sitt deltagande. Det underlättar också för skjutsande vårdnadshavare och anhöriga

som eventuellt vill vara med på prisutdelning när det är ett arrangemang av tävlingstyp.

Säkerhet

Allmänt
Sjukvårdsutrustning ska finnas tillgänglig under hela arrangemanget förslagsvis vid matkontrollen och

starten. Det är även bra om alla kontroller har ett litet förband med plåster. En bil utpekad för

nödsituationer som kräver transport är också bra att komma överens om. Likaså att dela ut ett

nödnummer till en av arrangörerna ifall någon skadar sig eller annan fara inträffar. En telefonlista med

ett mobilnummer till varje patrull kan underlätta för funktionärerna om det händer något.

Covid-19
År 2020 är som många vet ett speciellt år när det kommer till arrangemang och det är viktigt att ta del

av Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi gör så gott vi kan för att hålla avstånd, tvätta händerna och

samlar inte stora grupper på ett och samma ställe. Även minskad kroppskontakt förespråkas. Detta

ger också utrymme för alternativa arrangemang.

Alternativa arrangemang
- En skattjakt/organisationstävling för kåren att genomföra hemmavid som rapporteras via

bilder på distriktets facebook.

- Att endast skicka en deltagare från varje patrull för att genomföra uppgiften.

- Tipspromenader/spår.

Poängbedömning
Tala om maxpoängen per station. Samma maxpoäng ska ges oavsett station. Om det är ett

arrangemang som anses vara en tävling ska följande poängsystem användas:

10 poäng är maximal poäng per station och fördelas per godkänt avklarat moment. Det är även

tillåtet att dela ut halva poäng (0,5). Inga poäng för uppförande, samarbete eller liknande ges.

Se till att göra en mall innan arrangemanget så att alla ger poäng på samma sätt.

Om matlagningen är ett poänggivande moment måste detta meddelas i inbjudan.

Valfritt är att dela ut extrauppgifter för extrapoäng som kan lösas längst med spåret då det kan

förekomma kö eller väntan vid stationen.

Efter arrangemang
Arrangemanget är över och allt gick bra! Det kanske inte blev 100% som ni tänkt er men alla är glada

och nöjda. Nu är det dags för en utvärdering! Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad tyckte

deltagarna? Vad tycker ni själva? Få till en avslutning på ett väl genomfört projekt. När ni skrivit ett
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par rader är det önskvärt att detta skickas till distriktet så snart som möjligt för att ni ska få det

ekonomiska bidraget och för att vi ska få del av era tankar. Använd gärna formuläret som finns på

NÖGs hemsida:

https://nordostra-gotaland.scout.se/aktiviteter-och-lager/info-for-arrangorer/arrangemangsrapport/

Övriga tips
- Är ni en liten kår uppmuntras det att gå ihop och arrangera med en större.

- Låna material från andra kårer.

- Be om tips på platser från andra kårer.

- Utnyttja Scoutborgen som utgångspunkt.

- Använd scouternas aktivitetsbank.

Hjorthornsjakten
Arrangerande kårs äventyrare ställs utom tävlan under Hjorthornsjakten. Kårens äventyrare får gärna

delta men kan inte vinna arrangemanget. Detta då det på flera håll uppstått osämja och anklagelser

om fusk då det i denna ålder fästs stor vikt i att vinna.

Vem arrangerar nästa år?
Vinnande patrull/kår

För att avlasta distriktsstyrelsen prövar vi att låta vinnande patrull/kår även få på sin lott att arrangera

nästkommande års arrangemang enligt tidigare tradition. Det är fullt möjligt att avsäga sig uppdraget

men vi ser gärna att patrullen/kåren ser över möjligheten.

Detta är ett levande dokument som kommer behöva revideras (målet är om ett år) till en form som

går att efterleva och som passar utövandet av arrangemang i Nordöstra Götalands Scoutdistrikt.

[Bild]
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