Utmana världen
Funktionärsinstruktion Saudi Arabien
(9)
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.

9. Rena vatten – Saudiarabien
Plats: I närheten av badbussarna
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 Egypten.
Ställ upp de 5 flaskorna med vatten i, ställ dom i ordningen renast till smutsigast.
Den sjätte flaskan är flaskan som deltagarna ska hälla ner sitt renade vatten i. Dom
måste rena det smutsiga vattnet på plats framför funk. Ställ deras flaska emot facit
flaskorna och se var i skalan deras vatten hamnar. För att få nästa destination måste
dom hamna på någon av de tre renaste flaskorna. Hamnar dom på någon av de två
smutsigaste så får minst en i laget ta sig tillbaka till Ghana och räkna hur många
stjärnor det finns på checkpoint pinnen (17 stycken). Ta sig tillbaka och redovisa rätt
antal för att få nästa destination.
Nästa destination: T-korsningen Pansarvägen – Sarekvägen

9. Cleaning water - Saudiarabia
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: Close to the beach-buses
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 8; they will show you a picture which shows in any way that they
have been in Egypt.
Arrange the five bottles with water from the cleanest to the dirtiest. The sixth bottle
will be empty for the patrol to pour their water in. The patrol must clean the water
at the checkpoint so that you can control it. Compare their bottle with the five bottles
with samples, their water must be at least as clean as number 3. Is it comparable to
the two dirtiest samples one patrol member have to go back to Ghana and count the
stars on the checkpoint stick (17). Then they have reported the correct amount they
will get next destination.
Next destination: T-junctoin Pansarvägen – Sarekvägen

