Utmana världen
Funktionärsinstruktion Roskilde (4)
Utmana Världen där deltagarna kommer ställas inför olika saker som händer och sker
ute i världen. Deras uppgift går oftast ut på att hitta lösningar på olika saker eller
utföra något praktiskt. I sin jakt på svar får dom använda sig av vilka medel dom vill
– fråga (dock inte funktionärerna), googla, ringa någon etc. I de praktiska momenten
får dom själva leta efter material och använda det dom anser sig behöva och de dom
hittar eller så får dom endast använda de material som vi tillhandahåller. Mer
information om detta på aktuell kontroll.

4. Konsert – Roskilde
Plats: T-korsningen Sarekvägen – Galteemore
Sätt upp eran checkpoint – Pinnar med uppdragslappar och flaggor på. Läs
deltagarinformationen för att få reda på själva uppgiften. För att deltagarna ska få
starta uppgiften så måste dom först redovisa en bild som tydligt visar i vilket land
dom var i precis innan, i detta fall ska det framgå att dom varit i Rom.
Deltagarna ska uppvisa en film/sketch som ska innehålla ett hållbarhets budskap. Så
länge ett tydligt budskap finns så är uppgiften godkänd. Fria hellre än fälla. Är det
någon som totalt misslyckas eller absolut inte kan komma på något och vill ha en
”genväg” så måste minst en i laget ta sig tillbaka till Rom och ta reda på vad det är
för smak på Loka flaskan som finns där (Grapefrukt/Lime). Ta sig tillbaka till
Roskilde och redovisa smaken för att få nästa destination.
Nästa destination: T-korsningen Kebnekaisevägen – Broadway
Om någon kommer tillbaka från Madrid är den efterfrågade färgen grön.

In English – 4. Concert - Roskilde
Challenge the world – the patrols will meet different situations from all around the world. Their
mission will be to find solutions on different questions – theoretically or practically.
While searching the answers are they allowed to use different methods - asking people (but not you
or other volonteers at challenge the world, use google, call a friend etc.
For the tasks which are handy they are either allowed to use material from the volunteer or use
whatever they want. They will get information about that at the actual checkpoint.

Location: T-junction Sarekvägen – Galteemore
Put out the signs with questions and flags for the checkpoint and read the
information for the participants. Before the patrol can start they will report the result
from checkpoint 3; they will show you a picture which shows in any way that they
have been in Rome.
For an approval at this checkpoint they will perform a film or small play having a
message about sustainability. As long as the message is clear it is approved, do not
be too hard in your judging!
If they do not have any message at all or not want to do anything they have the
possibility to let one member from the patrol go back to Rome and check what type
of “Loka” (bottled water) there are, come back to Roskilde and report for getting the
next destination. Correct answer is Grapefruit/lime.
Next destination: T-junction Kebnekaisevägen – Broadway
If someone returns from Madrid asking for a colour you will say green.

