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Älvsjö scoutkårs kårmästerskap 2020 
10 oktober i Älvsjöskogen 

Arrangemanget 
Älvsjö scoutkårs Kårmästerskap kommer att starta på lördag förmiddag kl.10:30. 

Samtliga lag kommer att starta på olika kontroller utspridda längst elljusspåret i Älvsjöskogen.  

Tänk på att vara på ert lags startkontroll i god tid inför start. Se ditt lags startkontroll i startlistan och 

på kartan som går att finna på Älvsjö scoutkårs hemsida: 

https://alvsjo.scout.se/karen/karmasterskap-2020/ 

Kontrollerna kommer att stängas 15:00 (vi tar oss friheten att ändra detta beroende på hur snabbt/långsamt 

alla lagen blir klara).  

Planerad prisutdelning kommer att vara runt kl.16:00 (detta kan också komma att ändras i efterhand)  

 

Poängberäkning 
Poäng på kontrollern ges på en skala upp till 100, mest poäng totalt vinner.  

Begäran om dispens eller protest görs till baskontrollant på aktuell kontroll. 

Lag som missköter sig kan få poängavdrag.  

Om två eller fler enheter får samma poäng viktas resultatet på kontrollerna i ordningen: 

 Kontroll 5: Surrning 

 Kontroll 1: Livlina 

 Kontroll 6: Knopar 

 Kontroll 2: Chiffer 

 Kontroll 3: Woodcraft 

 Kontroll 4: Samarbete 

Meningsskiljaktigheter mellan deltagare och baskontrollant som inte kan lösas vid kontrollen kan av 

deltagarna föras vidare till arrangemangsledningen som skriftlig protest. 

Protesten lämnas snarast till tävlingsledningen för behandling.  

Kom ihåg att vi alla är scouter. Kreativa lösningar är bra men meningen med tävlingen är inte att 

hitta kryphål i instruktioner eller kontroller. 
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Bedömningsinformation 
Vid rättning av knopkontrollen används Den kompletta uppslagsboken för knopar & reparbeten  

av Geoffrey Budworth som referens.  

Detta gäller förutom i två undantagsfall där två ”vanliga” knopar råkar fattas i rättningsmallen.  

I detta fall används Knop, stek & splits av Pille Repmakar’n som referens. 

Vid rättning av surrningskontrollen används TOIS surrningsregler som referens 

https://scoutkansliet.se/download/tois-surrningsregler/. 

 

Personlig utrustning 
 Scoutdräkt (åtminstone en kårhalsduk!) 

 Penna och papper 

 Lunchmatsäck   

 Handsprit kan vara bra att ha 

 

Tävlingsutrustning per patrull/lag 
 Armbandsur/tidur (ej mobil/smartklocka) 

 Penna och papper 

 Skrivunderlägg 

 Chiffernycklar (tänk brett) 

 

Säkerhet 
På grund av COVID-19 så är det viktigt att vi håller avstånd från varandra.  

Vi uppmanar alla lag att ta med en egen liten flaska handsprit som kan användas mellan kontrollerna.  

Varje kontroll kommer att ha ett förstahjälpen-kit utifall att detta skulle behövas.  

 

OBS! 
För att göra det lättare för oss som står på kontrollerna så uppmanas lagen som startar med varandra att 

vänta in och gå med varandra genom hela tävlingen.  

Detta är för att kontroller med bara en kontrollant ska kunna starta lagen samtidigt. 

 

Kontakt och kommunikation 

Angående arrangemanget: alvsjo.karmasterskap@gmail.com  

Övriga frågor: alvsjo.karmasterskap@gmail.com 

Tävlingsledning: Gustaf Holmqvist 070-547 90 78 
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