Nattutmaning
Funktionärsinstruktion ballong kontroll
Nattutmaningen är gjord som ett ekorrhjul där patrullerna går runt mellan
kontrollerna. En central funktionär kommer att ge signalen när det är dags att byta
plats, efter cirka 15 minuter. Alla kommer byta samtidigt och ska följa ett bestämt håll.
Alla patruller kommer att göra allt samtidigt, så ca 70 lag igång på varje kontroll.
Läs deltagarinstruktionen för din kontroll också!
Blås/pumpa upp ballonger, se till att det ligger en liten papperslapp i varje ballong. En
glowstick till varje ballong antingen i ballongen eller fastknuten i snöret under (beslut
om var den är kommer på plats). Varje ballong ska även ha ett snöre fastknutet i sig
med ett vitt vykort fastknutet och eventuellt en glowstick.
Spänn upp ett rep (förslagsvis mellan två träd) högt upp, gärna så att man måste klättra
lite för att nå ballongerna. Tänk på att ballongerna kommer att hänga ner lite. Det ska
hängas upp 90 ballonger per runda och det kommer att bli 6 stycken rundor. Så alltså
kommer det behövas sättas upp ballonger i mörker (men alla kommer vara helt klara
så att det bara är att sätta upp dom). De nya ballongerna måste sättas upp under
pågående aktivitet, så fort deltagarna fått ner sina ballonger och börjat rita så börjar
funk sätta upp nya ballonger.
Ta sedan emot alla lappar som deltagarna ritat på när dom är klara.
Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora
Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

In English - Volunteer instruction – Balloon
checkpoint
The night-challenge is planned as a wheel there the themes go from check point to
checkpoint. All starts at the same time but at different checkpoints. The responsible
staff will give a signal when it is time for the teams to go to next checkpoint. They will
have about 15 minutes at the checkpoint.
About 70 teams will be at your checkpoint at a time.
Read the participants instruction as well!
Blow up the balloons, make sure that there will be a piece of paper in each balloon.
One glow stick to each balloon, either inside it or linked by the lace (you will get
information about which way). Each balloon will have a lace with a white postcard
(and eventually a glowstick).
Fasten a rope between two trees, preferably so high up that you must climb a little to
reach the balloons. Fasten 90 balloons on the rope for the first round. There will be
six rounds totally. You will need to put up new balloons for round 2 to 6 when it is
dark. The balloons will be prepared before. New balloons will be put up continuously
during the activity.
Collect the postcard there the patrols have made their illustrations.
When all is finished you will collect all materials, equipment and waste and leave it in
the Challengers hub.

