
Hej alla anmälda patruller till Scouternas dag och Malmömysteriet!

Vi är hela 49 patruller anmälda till Scouternas dag och ser fram emot denna spännande dag! Här kommer 
lite mer information om evenemanget, söndagen den 3 april.

Starttid: Samling senast kl 9.00 för registrering vid starten. En ledare anmäler kåren och patrullen för 
start så snart alla är på plats. Start för patrullerna ute på kontroller i Malmö innerstad kl 9.30.

Sluttid:  Vi hoppas ha ett resultat klart – och tjuven avslöjad, ca. kl. 15.00. Med avslutning av 
evenemanget kl 15.30. 

Plats: Start och mål är mitt emot biblioteket / sagolekplatsen i Kungsparken. Scouterna går sedan efter 
karta runt Malmö innerstad. Scouterna får en karta med kontroller - och toaletter - utmärkta. 

Funktionärer / ledare: Varje anmäld patrull behöver ha minst en ledare med sig för att starta. Ledare går 
med Spårarna medan andra ledare placeras ut som kontrollanter på olika kontroller. Är det fler ledare än 
en per patrull som vill delta är ni hjärtligt välkomna – fler funktionärer behövs! Meddela oss då gärna 
detta i mail till info@djupadal.nu.

Ta med: 
• Matsäck & vattenflaska. Varje patrull äter lunch på vägen runt staden. Lunchpausen är 30 minuter så 

det bör vara en enkel medhavd matsäck som inte behöver lagas. 
• Mobiltelefon. Varje patrull behöver ha med sig minst en laddad mobiltelefon med kamera som ska 

användas på en kontroll (ta gärna med en reserv!). 
• Nerpackad kniv för de som har knivbevis. 
• Också bra att ha: Papper & penna, Förbandskudde, Toalettpapper. 

Klädsel: Scoutklädsel och kläder efter väder så klart! Om man vill sätter man också på sig lite klassisk 
deckarklädsel, som t.ex. hatt eller keps, lösmustasch och solglasögon!

Patrullnamn: Vi behöver veta vad de deltagande patrullerna heter. Maila patrullnamn till 
info@djupadal.nu, senast den 27/3. Meddela då också ev. avanmälningar, därefter är anmälan bindande 
och deltagaravgift faktureras. 

Frågor: Har ni frågor kontakta oss på info@djupadal.nu. 

Vi ser fram emot att träffa er alla den 3 april!

Djupadals scoutkår


