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Vad är Äventyret? 
Äventyret går ut på att scouter i patruller om 3-6 medlemmar går en bana och får lösa problem och 

uppgifter på olika kontroller. Ni måste tänka på att er kontroll skall gå att genomföra för både tre och sex 

scouter i en patrull. Scouterna är indelade i fyra olika klasser, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och 

Utmanare. Spårare & Upptäckare går ett mindre spår, Äventyrare & Utmanare går ett längre spår. Utöver 

några Dubbelkontroller så har grupperna olika kontroller. Mer information om äventyret 

 

När ni har en idé om vad för typ av kontroll ni vill hålla i meddelar ni detta via mail till 

aventyret@gbgscout.se för godkännande, detta för att det inte ska bli fler kontroller av samma sort. Glöm 

inte att knyta an till temat [Tema] så gott det går. Ni kan även få hjälp att få med temat. Har ni svårt att 

komma på en kontroll? Det finns förslag, tips och färdiga idéer om ni fastnar, kontakta oss!! 

 

Tema 
Tanken med temat är att det ska bli en röd tråd genom arrangemanget, så att allting hänger bättre ihop. 

Årets tema är Bohus fästning! Använd fantasin och anpassa det till er kontroll! 

 

Hur lång tid är det mellan lagen? 
Vid start och mål startar det en patrull cirka var tredje minut. Kontrollen ska ta mellan 20-30 minuter som 

att genomföra. (Det går bra att ta längre tid på kontrollen om ni kompenserar med att ta emot fler 

patruller samtidigt (t.ex 40min ungefär 20 patruller samtidigt)  

Kontrollen ska klara av minst 10 patruller samtidigt. 

 

Poängsättning 
En patrull kan max få 12 poäng per kontroll. 1 poäng av dessa är stilpoäng (för fin hälsning m.m.) och 1 

poäng är för gott samarbete. De övriga 10 poängen delas ut för resultatet och genomförandet på 

kontrollen. Ni får inte ge ut några halva poäng. 

 

Spårdragning 
Det finns ett kort spår och ett långt spår 

Det korta spåret är för Spårare & Upptäckare 

Det Långa spåret är för Äventyrare & Utmanare 

Materialkostnad  
Ni kan få upp till 500 kr i materialkostnad vid inlämnad ansökan och kvitto till arrangörerna. 

Ansökan lämnas vid morgonmötet samma dag som ni håller i kontrollen 

 

Lämna in kontrollbeskrivning 
När ni är klara lämnar ni in kontrollbeskrivningen på:  
https://forms.office.com/e/yKaC35Pruk 

https://goteborgsscoutdistrikt.sharepoint.com/:b:/s/aventyret/Eck_NKdltvhKp5G0PNz7luYBNrxDZfU-m7WUGwL7vF5Hfw?e=8aSicd
mailto:aventyret@gbgscout.se
https://forms.office.com/e/yKaC35Pruk


Kontrollinstruktion Äventyret 2023 

 

 
 
 

När ni kommer till starten 
Innan den första patrullen startar hålls ett möte vid starten där minst kontaktpersonen på varje kontroll 

måste delta. Tid kommer vi gå ut med närmare arrangemanget. 

När ni kommer till starten kommer ni att få ett kuvert med följande dokument: 

Startlista - Lista med starttider för patrullerna. 

Sambandslista - Telefonlista för kommunikation under arrangemanget. 

Karta över området med spår och kontroller markerade 

Protokoll för användning av radiokommunikation 

Startlistan skall fyllas i med patrullernas ankomsttid till er kontroll, avgångstid samt poäng.  

Det finns möjlighet att låna första hjälpen kit och powerbank, dessa lånas ut vid mötet. 

 

Viktigt att ta med 
En stor dunk vatten (minst 12L) 

Soppåsar 

Telefon 

 

Allergier 
Något som är viktigt att tänka på är att deltagarna kan ha allergier och liknande, så det är inte lämpligt att 

ha en kontroll som har med mat, dofter eller liknande att göra. 

 

Vuxen anmälan  
Vuxna behöver anmäla sig genom Scoutnet. Det är ingen kostnad men Göteborgs scoutdistrikt och Bohus 

Fästning behöver vi vilka som tillhör arrangemanget. Länk till anmälan som Funktioner/Ledare/Ledsagaren 

 

Lycka till! 
Planeringsgruppen – Äventyret 2023 
 

https://scoutnet.se/activities/view/3014

