
Äventyret 7/5 2022 med tema “De fyra elementen”

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

Spårare och upptäckare deltar I Äventyret på lördagen. En tävlingspatrull består av 3-6 
scouter. Spårare och upptäckare tävlar I olika patruller. Patrullerna går en snitslad bana och 
kommer till kontroller där patrullen tillsammans ska lösa olika uppgifter. Var och en bär med 
sig matsäck och annat de behöver under dagen . En vuxen följer med patrullen runt banan, 
men håller sig I bakgrunden på kontrollerna. Vi behöver därför hjälp av några föräldrar under 
dagen, skriv I anmälan om du kan gå med en patrull eller om du kan hjälpa till på kårens 
kontroll. 

Datum: lördagen den 7/5 

Samling: lördag morgon, varje patrull kommer att få en egen exakt starttid som 
meddelas senare 

Avslutning: lördag eftermiddag när patrullen gått I mål. Ingen gemensam avslutning.

Plats: Vid Härskogens friluftsområde. Exakt plats för start/mål meddelas senare.

Endast avlämning av scouter vid startplatsen, närmaste parkering kommer att 
vara en bit bort.

Kostnad: Kåren betalar tävlingsavgiften, deltagarna tar med egen matsäck

Anmälan: Anmälan görs till kåren via den här länken: 

https://forms.gle/EVPmt2MyX57dvTzLA

Sista anmälningsdag är torsdagen den 21/4 för att vi ska hinna anmäla 
patruller till tävlingen, men anmäl dig gärna så snart som möjligt om du vet att 
du vill vara med. Minst 3 personer I en åldersgupp behöver anmäla sig till oss 
för att vi ska kunna anmäla en patrull och vara med på Äventyret. 

OBS! Efteranmälan efter den 21/4 är endast möjlig om det finns plats kvar I våra
anmälda patruller. (Hör av dig till kårmailen för att kolla om det finns plats.)

Mer info: Mer information (t:ex exakt starttid och 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.jarnbrott.scout.se
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