Utmana världen
Funktionärsinstruktion Madrid (6)
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.

6. Mat och matsvinn – Madrid
Plats: Ringvägen längs med Rover/Vuxen Hubben
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 Paris.
Deltagarna ska redovisa minst 8 saker att göra med en ful banan (alltså okey ifall dom
inte kommer på 10 svar), hur mycket vatten som krävs för att odla en avokado (okey
med svar om bara en avokado (svar mellan 150 – 250 liter okey) eller om hur många
liter per kilo avokado (svar mellan 700 – 1500 liter okey)) samt hur mycket matavfall
okey med svar mellan 90 – 110kg per person och år (2014, hittar dom nyare siffror
är det okey). Redovisar dom rätt så får dom nästa destination. Missar dom något så
får minst en i laget ta sig tillbaka till Roskilde – fråga funken där om en färg (grön).
Ta sig tillbaka till Madrid och redovisa den färgen för att få nästa destination.
Nästa destination: Pansarvägen i närheten av Sjukstugan

In English – 6. Food and wasted food – Madrid
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: Ringvägen outside the Rover/Adult hubb
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 5; they will show you a picture which shows in any way that they
have been in Paris.
The patrol will report:
 at least 8 ways to use an ugly banana (it is okay not to have 10 suggestions)
 the amount of water needed to grow an avocado – 150-250 litres is okay, or
700-1500 litres per kilogram avocado
 the amount of food-waste each person in Sweden through away per year:
90-110 kilogrammes 2014. If they have found newer figures with other
amounts that is okay.
Correct answers gives the next destination which is: Pansarvägen close to the Health
center.
If they do not have correct answers one of the patrol members have to go back to
Roskilde and ask for a colour. Then they have reported the right colour (green) to
you they will get the next destination.

