KK den 21 augusti 2018
Bävrarna
Manuela, Magnus, Johan, Maria.
13-14 kvar, 10:or och en 11: a går upp.

Spårarna
Yvonne, Lena, Jennica, Ola, Jonas, Katarina
27 scouter

Upptäckarna
Sara, Henrik, Daniel, Lovisa, Agneta
25 scouter (?)

Äventyrarna
Anette, Linda, Rasmus, Magnus, Hartmut
24 scouter

Utmanarna
Christine, Anders, Fredrik
17 scouter

Terminsstart
Uppstart för terminen lördagen den 1 september klockan 10. Övergång till ny avdelning vid 10:15.

Allmänt
Det är viktigt att hålla ordning i förråden för att verksamheten ska fungera på de olika.
Funderingar på att göra ett boxrum, kanske där kanoterna ligger idag. Det behövs förmodligen en
arbetsgrupp.
Det finns material för att bygga ett utekök. Någon bör ta ett ansvar, kanske med hjälp av föräldrar på
bäverföräldrar.

Kårkalender
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i184tMw6wEDPKQYTTF2HZDVNIjdK6SKS9NOQu6uEQA/edit?usp=sharing

Luffarhajk
Luffarhajken är en tävling mellan kårerna i distriktet för utmanare och ledare. I år är det Almtuna
som arrangerar.
Vanligtvis är det en vandring på nån dryg mil, aktiviteter och övernattning. Datum är 15-16
september. Start 09:30 på lördagen, avslutas lunch på söndag 11:30.
På årets läger gjordes en grov planering:
Start 09:30 vid Vaksala Linnéstigs start i Nyby. Patrullerna är 3-8 deltagare.
Ett uppstartsmoment där patrullen delas i två grupper, en med karta och en i verkligheten. Därefter
ska något uppdrag med orienteringsinriktning genomföras i valfri ordning.
Tävlingen genomförs enligt scoutmetoden, 7 kontroller baserade på scoutmetoden.
En kortare nattorientering på kvällen, därefter lägerbål runt tio.
På söndag morgon avslutas luffarhajken med scoutstratego.
Avstämning 11 september på Ekbacken 19:00.

Moment:
Scoutstratego – Utmanarna.
Telefonorientering – Anna och Sofia

Scoutlag och scoutlöfte – Anders
Patrullsystemet - Magnus
Learning by Doing - Lovisa, Vanja
Stödjande och lyssnande ledarskap - Sara
Lokalt eller globalt samhällsengagemang – Christine och Henrik (och Sara)
Friluftsliv - Christine
Symboliskt ramverk – Kalle och Alicias

Eldning, tex 1 dl popcorn.
Nattorientering - Oskar
Middag till Almtuna (ledare och utmanare) – Sofia och Linda

Vinnare:
Den som kommer närmast 2/3 av medelvärdet för samtliga lag enligt
https://en.wikipedia.org/wiki/Guess_2/3_of_the_average

