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Tävlingsledning 

 

Älvsjö scoutkårs kårmästerskap 2020 
10 oktober i Älvsjöskogen 

Anmälan  
Anmälan görs via mail till alvsjo.karmasterskap@gmail.com 

Följande information ska finnas med i mailet: 

 Lagnamn 

 Vilken tävling laget ska delta i 

 Ungefärligt antal deltagare i laget 

 Kontaktperson(PL) och mobilnummer till denna. Äventyrarlag kan/bör ha en ledare som 

kontaktperson som sedan för vidare infon till sina scouter. 

(Informationen kommer att tas bort efter att tävlingen är över.) 

Anmäl era patruller senast måndagen 5 oktober.  

PM, kartor och mer info  

Tävlingen kommer att pågå hela dagen. Ta med matsäck och något mellanmål att äta längs banan.  

PM för tävlingen, karta och startlista m.m. läggs fortlöpande ut på Älvsjö scoutkårs hemsida i slutet på 

september. Prisutdelningen (om denna kan genomföras) hålls runt kl. 16 på Gamla Älvsjö IP i 

anslutning till tävlingsbanorna. Eventuella frågor skickas till samma mailadress som anmälan görs via. 

Tävlingar 
 

Silverälvan  
Silverälvan är Äventyrarklassen och patruller/lag ska bestå av 3–8 äventyrare. 

För att en scout ska räkna som äventyrare krävs det att dem tillhör en av Älvsjö scoutkårs tre 

Äventyraravdelningar; Snapphanarna, Marklöparna och Kråkfåglarna.  

Ledare får inte tävla tillsammans med scouterna. 

Hajksjön 
Hajksjön är Utmanararklassen och patruller/lag ska bestå av 3–8 utmanare. 

För att en scout ska räkna som utmanare krävs det att dem tillhör ett av Älvsjö scoutkårs fyra nuvarande 

Utmanarlag i avdelningen Hängmattorna. 

Ledare får inte tävla tillsammans med scouterna. 

Guldscouten 
Guldscouten är Rover/Ledarklassen och patruller/lag ska bestå av 3–8 deltagare. 

Tävlingen är även öppen för mixade lag med yngre deltagare än roverscouter, dock yngst äventyrare. Här kan ni 

delta om ni har svårt att få ihop till de två andra klasserna och vill slå ihop lag eller vill delta med det gamla 

utmanarlaget eller varför inte det nuvarande ledarlaget. För att kunna delta måste samtliga deltagare vara 

medlemar i Älvsjö scoutkår.   
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