Nattutmaning
Funktionärsinstruktion reflex 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!
Det ska sättas upp ett område som avgränsas med hjälp av avspärrningsband, inom
detta område ska reflexerna sättas upp. Dom ska sättas upp på varierande höjd och
med lagom avstånd. Reflexerna är redan fixade och ska bara sättas upp på lämpliga
platser.
Under själva genomförandet så finns funk bara på plats och ser till att ingen ramlar
och slår sig och att det bara är en per lag i skogen åt gången.
Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora
Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

In English - Volunteer instruction – Reflex
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!
You will mark an area with barrier tape and inside this area will the reflexes be placed.
You place them on different height and with some distance between them. The
reflexes are already prepared with figures and letters.
When the scout comes, your mission is to check that no one is being hurt in the
forest, and that only one member from each group will be in the forest at a time.
When everything is finished you will have to collect all material and leave in the
Challengers hub.

