
 

INBJUDAN TILL SJÖSCOUTDAGEN 

1 april 2023 
 
DAG & PLATS Lördag 1 april 2023, Skeppsholmen - Kastellholmen 

 

ARRANGÖR  Stockholms Scoutskeppslag  

 
PLÄTTEN Patrulltävling för upptäckarscouter 10-11 år (årskurs 4-5). 

  En tävlande patrull ska bestå av minst 3 och högst 8 scouter. 

  Avdelningens patruller startar på samma kontroll och följs åt under tävlingen.  

En ledare måste följa med avdelningen, men får naturligtvis inte delta i 

uppgifternas genomförande.  

 

ANKARET  Patrulltävling för äventyrarscouter 12-15 år (årskurs 6-8). 

En tävlande patrull ska bestå av minst 3 och högst 8 scouter. 

Patruller i samma avdelning kan starta från olika kontroller. 

Ledare behöver inte följa med runt på banan.  

 

UTOM TÄVLAN Patruller med färre än 3, eller fler än 8 deltagare, eller yngre eller äldre än 10-15 år 

får delta utom tävlan, i mån av tid på kontrollerna (sist i kön). 

 

UTRUSTNING Per patrull: Patrullflagga och rop, penna, papper, klocka 

Per scout: Matsäck och kläder efter väder, helst scoutskjorta 

Per kår: Glöm inte att ta med eventuellt vandringspris från föregående år! 

Inga andra hjälpmedel är tillåtna på kontrollerna. 

 

ANMÄLAN På Skeppslagets hemsida http://www.stockholmsscoutskeppslag.se 
 Anmälan snarast för vår planering tack, men senast 15 mars, därefter dubbel 

avgift. 

 

STARTAVGIFT Startavgiften är per patrull både för Plätten och Ankaret. Vid anmälan registrerad 

senast 15 mars är avgiften 100 kr/patrull. Vid senare anmälan är avgiften 200 

kr/patrull. Avgiften betalas till Skeppslagets pg 72 70 46-5. Ange kårens eller 

avdelningens namn samt antal patruller. 

 

KONTROLLANTER Varje startande avdelning ska bidra med - helst en kontrollant per patrull, men 

minst en kontrollant per avdelning. Efter sista anmälningsdag får alla ett 

bekräftelsemail och en fråga om vilka kontrollanter som varje avdelning kommer 

med. 

   

KANSLI, KARTA M M Karta över Skeppsholmen med markerade kontroller, tävlingskansli, startplats för 

anmälda patruller, toaletter m m erhålls efter anmälan. Försäljning av grillkorv mm 

till självkostnadspris finns troligen, men räkna ändå med egen matsäck. 

 

TIDER Kontrollantsamling 09.00 vid ”Start”. Första start sker klockan 09.45 prick. 

Ingen lunchpaus under banan, ät din matsäck efter målgång (eller undantagsvis vid 

tillfälle om det är kö till någon kontroll). Kontrollerna stängs ca klockan 13.30. 

Prisutdelning sker senast klockan 15.00. Hemfärd senast kl 16.00. 

 

INFORMATION MM Sänds med e-post till den som anmäls som kontaktperson för patrullerna.  

 Se också hemsidan http://www.stockholmsscoutskeppslag.se 
 

FRÅGOR Besvaras av Åsa Neumann, asa.neumann@bahnhof.se, 073-993 29 20 

VÄLKOMNA! 
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