
Äventyret 6-8/5 2022 med tema “De fyra elementen”

Äventyret är ett arrangemang för scouter I alla åldrar från hela Göteborgs scoutdistrikt.

För äventyrare och utmanare är Äventyret en hajk från fredag till söndag. Man övernattar 
utomhus I vindskydd, på samma ställe båda nätterna. En tävlingspatrull består av 3-6 scouter.
Äventyrare och utmanare tävlar I olika patruller. Patrullerna går efter karta och kommer till 
kontroller där patrullen tillsammans ska lösa olika uppgifter. Patrullen lagar sin egen mat 
under helgen och bär med sig den utrustning som behövs. Fredag och söndag bär de all 
packning till/från övernattningsplatsen, under lördagen kan det mesta av packningen lämnas 
kvar där. Patrullen kommer även att paddla en del av sträckan till/från övernattningsplasen.

I år har kåren två egna kontroller, en på lördagen och en på söndagen. Vi behöver hjälp av 
några föräldrar på kontrollerna, särskilt under söndagen från tidig morgon till tävlingens slut. 
Kryssa I rutan I anmälningsformuläret om du kan vara med och hjälpa till.

Datum: fredag 6/5 – söndag 8/5

(tävlingen pågår under hela helgen, du kan inte anmäla dig till en enstaka dag)

Samling: fredag vid parkeringen vid Härskogens friluftsområde ca kl 18 (exakt samlingstid
meddelas I slutinformationen)

Avslutning: söndag eftermiddag ca kl 15 på samma plats, när alla kommit I mål och 
prisutdelning hållits.

Kostnad: Kåren betalar tävlingsavgiften, patrullerna köper sin egen mat för helgen.

Patrullerna planerar mat på ett avdelningsmöte innan hajken och handlar sedan
på egen hand.

Anmälan: Anmälan görs till kåren via den här länken: 

https://forms.gle/4eoAwdMHkqx3Tqxr5

Sista anmälningsdag är torsdagen den 21/4 för att vi ska hinna anmäla 
patrullerna till tävlingen. Minst 3 personer I en åldersgupp behöver anmäla sig 
till oss för att vi ska kunna anmäla en patrull och vara med på Äventyret. 
Efteranmälan är endast möjlig om det finns plats kvar I anmälda patruller.

Mer info: Mer information, inklusive utrustningslista, kommer att skickas ut närmare 
tävlingen till de som har anmält sig.

Frågor: Hör av dig till kårmailen jarnbrott@gmail.com

Rundradiogatan 45 1 jarnbrott@gbgscout.se

421 35 Västra Frölunda www.jarnbrottscout.se
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