Nattutmaning
Funktionärsinstruktion Blindbock
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!
Sätt upp 8 stycken områden som är 10 x 10 meter, hyfsat nära varandra. Inte för nära,
man ska kunna gå flera personer runt områdena. I varje område läggs det ut
glowsticks i 6 olika färger 10 av varje färg. Dom läggs i 6 olika högar med alla 10 av
varje färg i samma hög.
Under genomförandet går funk runt och håller koll så alla innanför området är
”blinda” och att alla andra håller sig utanför. Är det någon som kommer på idéen att
ringa sin blinda så är det helt okej, alla medel tillåtna så länge bara den blinda är
innanför avspärrningsbanden.
När lagen visar upp 6 glowsticks i 6 olika färger så får dom ordet ”love” av funk.
Lägg tillbaka samtliga glowsticks så allt är i ordning till nästa gäng och start.
Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora
Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

In English - Volunteer instruction – Blind track
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!
Mark 8 areas in the size of 10 x 10 meter. The areas should be rather close to each
other, but it should be possible for a group of people to go around the single areas.
In each area you will put 6 piles with 10 glow sticks in the same color in each pile.
During the activity your task is to check that it is only the scouts which are “blind”
who are inside the areas. All others must be outside the barrier tape. If someone uses
their cellphone calling the blind friend it is okay as long as only the blind is inside.
When a group gives you 6 glow sticks of different colors you will give them the word
which is: LOVE.
Put the glow sticks back in the area before next groups are starting.
When everything is finished you will have to collect all material and leave in the
Challengers hub.

