Du-O-Knopen 2019
Du-O-Knopen är ett arrangemang där man i par om 2 får testa sina
scoutkunskaper i form av en härlig kämpalek. I år är det Alingsås Scoutkår som är
medarrangör. Oavsett om du är ny i scouterna eller har mycket kunskaper och
erfarenhet är Du-o-Knopen en rolig och utmanande upplevelse!
När?
Lördag 28 september
Samling på plats är kl. 10:00
Första starten går kl. 10:30 och vi avslutar med prisceremoni när alla deltagare gått i mål.
Arrangemanget beräknas vara klart kl. 15-16

Var?
Årets du-o-knop kommer arrangeras i samarbete med Alingsås sjöscoutkår och kommer att
utgå ifrån deras scoutstuga (Östboviksvägen 109). Då det inte finns tillräckligt med parkering
vid stugan kommer ni att få släppa av scouterna vid stugan och sedan parkera vid Mjörnvallen
ca 2,5 km från stugan.

Hur?
Du-knopen går till så att man i par går ett spår med ett antal grenar längst med vägen
Man delas in i klasser efter ålder, åldern avser äldsta personen i paret. Det görs ingen skillnad
på kön i klassindelningen.
Klass 1 – Spårare
Klass 2 – Upptäckare
Klass 3 – Äventyrare
Klass 4 – Utmanare
Klass 5 – Rover/Ledare
Vid ojämnt antal deltagare från en avdelning eller av annan specifik anledning tillåtas även
lag om tre. Alla grenar ska genomföras i par om två, vilket betyder att lottning kommer att ske
för de som är tre. Den deltagare som inte deltar på grenen är direktkvalificerad till nästa.
Deltagare som står bredvid får heja och stötta sitt lag, men får inte på några omständigheter
komma med tips, idéer eller på något annat sätt hjälpa sitt lag.
De grenar som är obligatoriska är…
Spårare och Upptäckare: Livlina, Hinderbana, Naturkännedom och Knopar.
Äventyrare, Utmanare och Ledare: Livlina, Naturkännedom, Eldning, Knopar och Orientering

Utrustning?
Hela arrangemanget är utomhus varvid kläder och skor efter väder gäller. Ta med matsäck,
det finns även fika att köpa på plats.
Spårare och Upptäckare – Lämplig klädsel, penna o första förband.
Äventyrare och uppåt – Lämplig klädsel, pennor, knivar, kompass, yxor och första förband.

