Nattutmaning
Deltagarinstruktion Blindbockskontroll
En i laget får en bindel för ögonen (använd halsduken) och förs sedan in i ett markerat
område. Inne i området så finns det glowsticks i 6 olika färger. Laget ska guida sin
kamrat runt på godtyckligt sätt i området så att denne hittar en glowstick i varje färg.
Det gäller att vara uppmärksam och lyssna på sina kamrater, och dom som guidar måste
vara tydliga så att den blinda förstår.
Kom ihåg att ni inte är ensamma i området, det är bara den blinda som får vistas inom
området alla andra måste hålla sig utanför. Det kommer att vara 10 lag vid varje område,
alltså 10 blinda personer i området samtidigt.
När 6 glowsticks i olika färger har hittats visas dessa upp för funk och laget får ett ord.
När ni fått ert ord så tar ni en bild som illustrerar det ord som ni fick fram. Lägg gärna
ut bilden med #nightchallenge
Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till
kontrollen. Se till att allt är färdigt till när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till
nästa kontroll.

In English – Blind track checkpoint
One member of the group will get a blindfold (use your scarf) and is then led into a
marked area. Inside the area there will be glow sticks in six different colors. The rest of
the team will from the outside guide their friend around in the area so that he/she can
collect one glow stick of each color (six). It is important to be carefully listening to the
friends and the must give clear instructions so that the blind will understand.
Remember that you are not alone, there will be 10 blind in the same area at the same
time, but it is only the blind ones who are allowed to be inside the area.
When you have collected 6 glowsticks of different color you will give them to a
volunteer and you will get a word. When you have got the word you will take a picture
illustrating the word. If you want you can publish the picture with #nightchallenge
You have totally 15 minutes for this task and you may start as soon as you arrive to the
check point. Make sure that you are ready when the beep sound. Then it is time to go
to the next check point.

