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REGLER FÖR DU-O-KNOPEN   
(spårar-, upptäckar-, äventyrar-, utmanar- och ledarscouter)

GENERELLT

1. Reglerna är anpassade så att alla scouter och ledare ska kunna delta oavsett om man vill 
gå eller springa banan.

2. Tävlingsgrenar utöver de obligatoriska kan tillsättas efter godkännande ifrån 
Arrangemangsteamet.

3. Funktionärer kontrollerar att uppgiften löses rätt och inom angiven maxtid. Om maxtiden 
nås ska paret avbryta uppgiften och gå/springa till nästa kontroll.

4. Dessa regler ska finnas anslagna i startområdet.
5. Endast eldning, hinderbana samt orientering utförs med tidtagning.
6. Poängberäkning enligt beskrivning nedan.

ARRANGERANDE KÅR

Distriktets arrangemangsteam utser arrangerande kår.
Arrangerande kår ska ordna tävlingsplats där tillgång till orienteringskarta och –mark finns.
Möjligheter till omklädning och dusch eller bad ska finnas.
Inbjudan utsändes till kårerna minst en månad före tävlingsdag. Tävlingsdagen bestäms senast 
ett halvår i förväg.
I inbjudan anges bl a klassindelning, tävlingsplats, starttid, tillåten/nödvändig utrustning, 
kontaktperson och senaste anmälningsdag samt hur eventuella efteranmälningar skall göras 
och hanteras.
Du-O-Knopen är gratis om anmälan sker före angiven anmälningsdag, därefter uttages en 
avgift av  50 kr/par. Deltagare som inte är medlemmar i distriktet betalar en av 
arrangemangsteamet fastslagen avgift.
KLASSER

Klass 1 Spårare Upp till 10 år
Klass 2 Upptäckare Upp till 12 år
Klass 3 Äventyrare Upp till 15 år
Klass 4 Utmanare Upp till 18 år
Klass 5 Ledare Från 18 år

Åldern avser äldsta scouten och året man fyller. 
Du-o-Knopen ska genomföras i lag om två personer. 
Vid ojämnt antal deltagare från en avdelning eller av annan specifik anledning tillåtas även 
lag om tre. Alla grenar ska genomföras i par om två, vilket betyder att lottning kommer att ske 
för de som är tre.
Den deltagare som inte deltar på grenen är direktkvalificerad till nästa. Deltagare som står 
bredvid får heja och stötta sitt lag, men får inte på några omständigheter komma med tips, 
idéer eller på något annat sätt hjälpa sitt lag.

Det görs ingen skillnad på kön i klassindelningen.
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UTRUSTNING FÖR TÄVLINGSPAREN

Klass 1-2: Lämplig klädsel + pennor 
Klass 3-5: Lämplig klädsel + ombyten, pennor, kompasser, knivar, späntknivar, yxor och 

första förband.

FÖRUTSÄTTNING FÖR DE TÄVLANDE

Allmänt
Banans längd bör vara ca. 2.5 km lång, tävlingen får ha maximalt åtta stationer. Paret måste 
följas åt under hela banan. En i paret bär synlig nummerlapp. Enkilda stationer kan/ska vara 
tidsbegränsade. Banan ska vara snittslad ifrån start till mål. 
Segrare i respektive klass är det par som har den bästa sammanlagda poängen enligt nedan 
redovisade poängberäkning.

Spårar- och upptäckarscout 
Anmälda par delas in i lika många grupper som det finns stationer utefter spåret. 
Alla par startar samtidigt men en grupp vid varje station, alternativt alla vid 
start dock inte alla samtidigt, eller genom en utav kåren egen lösning som godkännes 
utav Arrangemangsteamet. När ett par fullföljt en station går paret vidare till nästa 
station. 

Ledare samt utmanare- och äventyrarscouter
Av erfarenhet rekommenderar vi att första station är eldning. Samtliga stationer ska besökas.  
Av erfarenhet rekommenderar vi att sista stationen är start för orienteringen på en bana som är 
2,5-3 km lång med 4-6 kontroller.
10-20 par (eller annat lämpligt antal beroende på antalet deltagande par i olika klasser) startar 
samtidigt. Äventyrscouter startar först.

TÄVLINGSUPPGIFTER  
OBLIGATORISKA

Spårar- och Upptäckarscout
1. Naturkännedom
Som punkt 4 ovan 

2. Knopar
Som punkt 3 ovan, men med följande alternativ.
Alternativ: - Namnge knopar i påsar, på tavla ed (juniorscout)

– Tillverka namngivna knopar
  Övrig uppgift som godkännes av Arrangemangsteamet.

3. Hinderbana
Hinderbana med hinder över, under, mellan, genom, balansering, etc förekommer. Tiden tas 
på sista pardeltagare i mål. Poängsättning enligt en i förväg uppsatt poängtabell eller med 
fördelning enligt nedan. Om en tävlande har betydande funktionsnedsättning ska kåren ta 
hänsyn till detta genom att erbjuda en alternativ aktivitet som ger ett jämförbart resultat.
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4. Livlinekastning 
Varje par gör 10-20 kast fördelat lika mellan pardeltagarna. Antalet träff respektive bom 
räknas. Varje träff ger poäng efter ett på förhand upprättat poängsystem. Kastavstånd 6m 
och öppning 1m. Max 20 poäng.

TÄVLINGSUPPGIFTER  
OBLIGATORISKA

Äventyrar-, utmanarscouter och ledare

1. Eldning
4 dl väl blandat (för att likvärdiga förhållande ska uppnås ska vatten + såpa blandas till på en 
gång i gemensamt kärl) såpvatten ska kokas upp. När vattnet kokar över ger kontrollanten 
klartecken till paret att fortsätta till nästa kontroll. Använd utrustning ska lämnas på anvisad 
plats.
Om par ett par slår ut vatten så ska det fyllas på med icke uppvärmt tävlingsvatten till den 
ursprungliga nivån.
Inga hjälpmedel får användas vid blåsning. Tilldelad ved får användas som huggkubbe, lock 
etc men ej för ”blåsning”.
Minsta avstånd till åskådare ska vara minst 3 meter.
Om uppgiften ej är löst efter 15 minuter avbryts paret, som fortsätter till nästa station.
Max 20 poäng. 

2. Livlinekastning
Varje par ska utföra kast tills dess att 10 träffar är uppnådda. Generellt gäller att kasten ska vara 
jämt fördelade mellan deltagarna i paret. Tid tas från första kastet till dess att livlinan är 
indragen efter sista kastet. När alla träffar är godkända ger kontrollanten klartecken och paret 
fortsätter till nästa station.
Uppgiften kan vara längdkastning mot stock eller motsvarande med en öppning på 1,5 m.
Kastavståndet för äventyrarscout 8m, för utmanarscout och för ledare 12m.
Alternativ uppgift: Precisionskastning med halva längden och halva öppningen, dvs 75 cm. I 
detta fall gäller poängräkning och antingen så många kast som möjligt under ex vis 3-5 
minuter eller antalet poäng under 10-20 kast.
Generellt gäller att kasten ska vara jämt fördelade mellan deltagarna i paret.

3. Knopar eller surrningar
Alternativ: - Att göra 10 namngivna knopar.

– Att namnge 10 givna knopar.
– Att identifiera olika surrningar.
– Att utföra alternativa surrningar.
– Kombinationer av ovanstående.

Maxtid 10 minuter.
Varje rätt utförd/identifierad knop/surrning ger ett i förväg bestämt antal poäng.
Max 20 poäng
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4. Naturkännedom
20 st frågor valfritt om frukter, bär, träd, buskar, blommor, svampar, stenar, djur, fåglar, 
insekter, allemansrätt etc. Maxtid 10 minuter. Svårighetsgraden kan variera mellan klasserna.
Poängräkning så att alla antal rätt ger 20 poäng

5. Orientering
Utgör lämpligen sista uppgift. Kartor med inritade kontroller och kontrollangivelser erhålls i 
plastficka vid orienteringsstarten. (1 karta per par)
Lämpligen skala på kartan: 1:7500 – 1:15000. Banans längd: 2,5 – 3 km. Antalet kontroller: 
4-6 st.
Arrangerande kår avgör svårighetsgraden för respektive klass. Maxtiden bör ej överstiga 60 
minuter.
Tidstillägg för ej stämplade eller felaktigt stämplade kontroller: 15 minuter för bana med 4 
kontroller och 10 minuter för bana med 6 kontroller.
Om paret ej klarat kontrollerna inom maxtiden 60 minuter uppmanas paret att ta sig till mål så 
snabbt som möjligt.
I orienteringen kan den tiden med tidstillägg bli mer än maxtiden.
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VALFRIA UPPGIFTER (EXEMPEL)
Äventyrar-Utmanarscouter och ledare
Avståndsbedömning på stig.
Att ange avståndet på en given sträcka på en stig. Avståndet bedöms genom stegräkning.
Sträckan bör vara mellan 50 och 100 m. Maxtid 5 minuter.
Helt rätt ger 20 poäng, 1 m fel ger 18p, 2m fel ger 16p osv

Viktbedömning
Vikten hos en sten ska bedömas. Lämplig vikt c:a 2-3 kg. Maxtid 5 minuter.
Helt rätt ger 20 poäng, 1 hg fel ger 18p, 2 hg  fel ger 16p osv

Händighetsuppgifter, exempel på uppgifter som kan vara med.
Max 20 poäng, bedömning ger sedan avdrag enligt på förhand fastställd avdragslista. Maxtid 
10 minuter
 Tillverkning av sölja i flätat läder enligt mall.
 Trä i kulor till ett halsband efter mönster.
 Lagd stropp
 Två taglingar
 Splitsning
 Lägga förband
 Etc

Övriga uppgifter, exempel på uppgifter som kan vara med.
Med max 20 poäng Felaktigt lösta uppgifter så att den minsta poängsumman är 0 p
 Internationellt
 Scouting
 Ljud
 Kombinera blommor och landskap
 Dagsaktuellt
 Etc

Spårar- och upptäckarscout
Här anges exempel på lämpliga uppgifter. Innehåll och poängbedömning görs av 
arrangerande kår med hänsyn till vad som anges generellt ovan.
 Chiffer
 Pussel, t ex svenska flaggan, scoutliljan etc
 Kims spel
 Lukt
 Ljud
 Smak
 Scouting – aktuella uppgifter
 Karttecken
 Praktiska uppgifter, gärna med underhållande moment.
 Överkokning av vatten på stormkök (att jämföras med de äldres eldning). Endast för 

upptäckarscouter. Snabbare än 6 minuter bör ge 10 poäng, 7 minuter 9p, 8 minuter 8p 
osv.
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RESLUTAT

Poängräkning – Partävlan
Samtliga tävlingsuppgifter/grenar bör ha max 20 poäng.

Hinderbana
Hinderbanans poäng fördelas enligt nedan, med max 20 poäng i respektive tävlingsklass:
Snabbaste tid 20 p + 90 s (1 min + 30 s) 8 p
+ 15 s 18 p + 105 (1 min + 45s) 6 p
+ 30 s 16 p + 120 s (2 min) 4 p
+ 45 s 14 p + 135 s (2 min + 15 s) 2 p
+ 60 s (1 min) 12 p > 150 s (2 min + 30 s) 0 p
+ 75 s (1 min +15 s) 10 p

Eldning
Eldningens poäng fördelas enligt nedan, med max 20 poäng i respektive tävlingsklass:
< 6 min 20 p 11,01 – 12 min 8 p
6,01 – 7 min 18 p 12,01 – 13 min 6 p
7,01 – 8 min 16 p 13,01 – 14 min 4 p
8,01 – 9 min 14 p 14,01 – 15 min 2 p
9,01 – 10 min 12 p > 15,01 min 0 p
10,01 – 11 min 10 p

Orientering
Orienteringens tid + eventuell tilläggstid  fördelas enligt nedan, med max 20 poäng i 
respektive tävlingsklass:
Segerresultatet omvandlas till sekunder.
Bästa tid är lika med segerresultat
Beräkning
Poäng = 20 x (2,5 x segerresultat – parets resultat) / (1,5 x segerresultat)
Exempel
Segertiden är 0.45.57 vilket ger segerresultat (i sekunder) 45 x 60 + 57 = 2757.
Parets tid är (inkl tidstillägg) 1.14.18 vilket i sekunder är 74 x 60 + 18 =4458.
Poäng = 200 x (2.5 x 2757 – 4458) / (1.5 x 2757) = 200 x 0.5887 = 11.77
Poäng avrundas uppåt till heltal, vilket ger 12 poäng.

Kårtävlan - Vandringspris
Den scoutkår som har den lägsta sammanlagda platssiffran från tre olika tävlingsklasser är 
den kår som segrat.
För att tillgodoräkna sig platssiffran gäller följande:

1. Scoutkåren måste delta i minst tre olika tävlingsklasser som kan tillgodogöra sig 
poäng.

2. För att tävlingsklass/gren ska få medräknas måste minst 3 par från minst 2 olika kårer 
delta vid start.

Om två eller flera scoutkårer hamnar på samma slutresultat vinner den scoutkår som har den 
lägsta platssiffran i de tävlingsklasser som de berörda scoutkårer gemensamt fått tillgodoräkna 
sig poäng från. Skulle det ej finnas gemensam klass eller att det fortfarande är oavgjort, ska 
tävlingsgrenen ”naturkännedom” i de klasser som de berörda scoutkårer ställt upp i vara 
utslagsgivande, därefter knopar, livlina, eldning och orientering.
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Vandringspriset får vinnande kår förfoga över fram till nästa tävling. Läggs tävlingen ner 
tillfaller priset den kår som har flest inteckningar i den.
Det är kåren som sist vann priset skyldighet att se till att det kommer till nästa tävling.

Priser + Du-o-knopenmärke delas ut. Eftersom spårar- och upptäckarklassen ofta är färdiga 
tidigare än de andra klasser kan prisutdelning för dessa klasser ske så fort som dessa resultat 
är klara.
Fullständig resultatlista sändes till kårerna.
Deltagar- och resultatlista sänds till info@vastgotascout.  se  snarast efter fullföljd tävling.

Dessa regler är fastställda av distriktsstyrelsen hösten 2015.
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Bilaga till regler för partävling – TIPS OCH ATT TÄNKA PÅ

TÄVLINGSLEDNING, FUNKTIONÄRER

Arrangerande kår utser tävlingsledare och funktionärer.
Minst en kontrollant vid varje station.
Startpersonal vid eldningsplatsen (station 1)
Målpersonal ska finnas i målområdet.
Sekretariat som också har tillgång till rättningsmallar.
Rättningsmallar bör också finnas vid stationerna så att kontrollant kan börja rätta.
PR-mannen anlitas för att skriva reportage och ta foto.
Rätt svar anslås i målområdet när alla deltagare lämnat sista tävlingsstationen.

MATERIAL

En karta till varje par med orienteringsbanan inritad. Kontrollangivelser. Plastfickor.
Kartongskivor till stationsskyltar
Nummerlappar
Häftapparat, stift, nubb och hammare.
Snitsel, målskynke och tidtagningsur.
Orienteringsskärmar och kontrollstämplar.
Kontrollkort vid kontroller där skriftligt svar förekommer.
Tejp, sax och pennor
Förbandslåda
Listor för kontrollanter och för tidsräkning etc
Torrt virke, tex 45 x 145 mm 30 – 40 cm långa, 4 st per eldande par.
Kaffeburkar, metallunderlägg och stativ för eldning (finns på Örjans Hus)
Priser, ev diplom till alla startande, vandringspris etc

Övrigt material som arrangerade kår finner lämpligt för respektive uppgift.

ATT TÄNKA PÅ

 Om någon har kroppsliga skäl eller hinder som gör att den personen inte klarar alla 
momenten i hinderbanan bör ett alternativt hinder finnas som tar ungefär lika lång tid, 
exempelvis den ena i paret gör hindret 2 gånger eller kanske en knopgrind e dyl.

 Bjud gärna in deltagande par från annat distrikt eller förbund. Par från annat distrikt eller 
förbund får vara med i tävlan, dock inte i tävlan om bästa kår.
Tänk på att fråga så att de har försäkring som gäller.
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