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VÄLKOMMEN TILL EKSYMÄ!
Er patrull har anmält sig till vinter-FM I scoutfärdigheter, Eksymä! Tävlingen hålls 2..3.3.2019 i Karleby. Samtidigt tävlas det i Pohjanmaan Partiolaisets scoutmästerskap.
Förhandsinstruktionen innehåller information om tävlingen. Vid tävlingsplatsen delas
det inte något i pappersformat gällande tävlingen. Denna blanket lönar det sig att ta
med! Den här instruktionen kan också hittas på nätet vid eksyma.partio.fi
Tävlingens program publiceras i elektronisk format under tävlingsveckan och i
tävlingscentralet kan den hittas på anslagstavlan. Anmälningsblankett för patroller
hittas på sidan 19, kom ihåg att ta med också den till tävlingscentrumet!
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EKSYMÄ-KONTAKTINFORMATION
Tävlingschef Antti Takalo (040 7384799, antti.takalo@partio.fi)
Tävlingssekreterare Satu Kivelä (050 4042139, satu.kivela@partio.fi)
Eksymäs websidan: eksyma.partio.fi
Eksymä I Facebook: Eksymä 2019
Eksymä I Instagram @eksyma2019
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TÄVLINGSORGANISATÖR
Eksymä är organiserade av Pohjanmaan
Partiolaiset ry. Med i organisering:
Kokko-Pojat, Partiolippukunta Halkokariset,
Himangan Nuotioveljet, Viessojat, Lohtajan
Teiskuveljet, Karinkoluajat, Kälviän
Metsäveikot, Haapaveden Salopartio,
Nivalan Partio, Haapajärven Eräpartio, Sievin
Samoojat, Vääräjoen Vartijat, Liungilan
Eränkävijät, Toho-Taivaltajat, Kannuksen
Korvenkävijät sekä Spejarna i Gamlakarleby.

DOMARFÖRVALTNINGEN
Förvaltningens ordförande:
Tävlingens ledare: Antti Takalo
och
Tävlingens övervakare:
Tävlingens 2. övervakare:
Olli Herranen
Deltagarnas representant:
Lasse Pikkarainen

FUNKTIONÄRS KÄNNETECKEN
Tävlingens aktör: Tävlingens
kännetecken i synlig
Punktansvarig: Gul
uppmärksamhetsväst
Deltagarnas representant: Grön
uppmärksamhetsväst
Första hjälp: Röd uppmärksamhetsväst
Säkerhet: Gul uppmärksamhetsväst och
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TÄVLINGENS SCHEMA
FREDAG 1.3

LÖRDAG 2.3

SÖNDAG 3.3.

07.00 Tystnad slutar

07.00 Tystnad slutar

07.30-08.30 Anmälning
07.30-08.30 Frukost

8.00-9.00 Frukost

08.45 Öppningceremoni
09.00 Tävlingen börjar

09.00-14.00 Nattserier I mål

10.00 Eksymä-info (försörjare och
gäster)
11.00-13.00 Lunch för försörjare
och och frivilliga

11.00-13.00
Lunch (serveras tills alla pat
ruller i mållinje)

13.00-18.00 Vikingcafe öppen Itävlingscentralet
15.00-17:30 Dagserier I mål
19.00
Tävlingscentralet öppnar

16.00-18.00
Middag

19.00-22.00
Anmälning

18.45
Dagseriers prisutdeling

16.00
Nattseriers prisutdeling

19.00-23.00 Vikingcafe öppen I
tävlingscentralet

19.00
Dagserier på hemväg

18.00
Tävlingscentralet stänger

20.00-22.00
Kvällsmat

20.00-22.00
Kvällsmat I tävlingscentralet

22.00 Tävlingscentralet
22.00 Tävlingscentralet
stänger sina dörrar (ring att stänger sina dörrar
öppna)
23.30 Tystnad börjar

22.30 Tystnad börjar
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TÄVLINGSCENTRAL OCH ANLÄNDNING

Centralen finner sig vid Stenäng
gymnasium (Kiviniityn koulu) i address
Granväg 3, Karleby.
Vi rekommenderar användning av allm
än transportation. Tåg- och bussstation befinner sig ca. 2 km från
tävlingscentralet.
Rutten från centrumet går längs cyckel
vägar till tävlingcentralet. Ifall truppen vi
ll ha transportation till tävlingscentralet,
finns denna möjlighet på fredag kväll. Tr
ansportationen kostar
och be
talas till föraren i jämn penning.
Det finns ett viss antal platser för transp
ortationen och de delas ut i samma ord
ning som anmälning till dem.

Parkering vid skolan är reserverad för de
m som vid anmälning informerad att de
behöver ett parkeringsplats. Parkerings
platserna finns nära inhysningsskolan,
vid Gigantti. Addressen till Gigantti är
Ängsgatan 3.
Vid anmälning på inhysningsskolan får
patrull ett parkeringslov som skall vara
synligt från bilens utsida. Resten av möjl
iga parkeringsplatserna delas ut enligt o
rder av anländning.
Tävlingscentralet stänger sina dörrar kl
22:00. Ifall er trupp anländer på fredag
kväll efter kl 22:00 så kan ni ringa till
numret på dörren. Detta nummer är
telefonnumret till Eksymä.
Vi påminner att skolan och dess gård är
rökfria.
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ANMÄLNING
Anmälning görs vid tävlingscentralen.
Truppledaren anmäler hela truppen
med bilagan som kommer med i denna
blankett. Vid anmälning granskas
medlemskortet för 2019 av alla
medlemmar och pictorial ID-kort. För
ID-kort godkänns ID-kort/pass/körkort.
Vid underåriga godkänns FPA-kort utan
foto. Ditt medlemskort kan printas ut
från medlemsregistret Kuksa.
Alternativt kan bevis för betalning av
medlemsavgiften visas med kvitto.
Trupperna bör vara inom reglerna för
scoutmästerskapen. Ifall er trupp fyller
inte kraven inom reglerna (t.ex. för lite
medlemmar i sammansättningen) bör
detta informeras under anmälningen. I
allmänhet trupper vars
sammansättning är mot reglerna tävlar
utanför tävlingen. De som tävlar utanför
tävlingen bedöms som normal, men i
resultaten listas skilt.

FÖRVARING AV EGENDOM
OCH ÖVERNATTNING
Det finns möjlighet till förvaring av utrus
tning och ting som inte behövs ute.
Sakerna bör packas i ett bagage eller
soppåse och identifieras med
patrulls namn och nummer. Sakerna
lämnas till denna plats som är utvisad.
Allt värdefullt bör packas i
ett kuvär som är märkt med truppens n
amn och nummer. Kuväret ges till anm
älningspunken före tävlingen börjar. Mo
biltelefonerna bör vara stängda.
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Till de patruller som har reserverat övern
attning finns det plats på golvet vid skol
an. Övernattningen på golvet utförs me
d truppens eget utrustning. Vid skolan
gäller det absolut renlighet vilket betyd
er att allt skräp sorteras först och sedan
placeras i respektive skräpkorg.

ÖPPNINGSCEREMONI
På lördag när anmälning slutar (kl. 8.30)
var redo att tävla och ha sina
tävlingsutrustning med!
Öppningsceremoni börjar kl. 8.45 och
efter det finns det inget tid för WCrejser. Mera info om öppningsceremoni
ges I tävlingscentralet.

UNDERHÅLL AV MAT
OCH VÄTSKA
Anmälningsavgiften innehåller ett varm
måltid efter tävlingen i
tävlingscentralen. För detta bör
deltagarna separata bestick (exclusive
tallrik). Matbiljetter delas ut till
trupperna för dessa måltid.
De som har reserverad extra måltider
faktu
måltider får ni också matbiljetter. Obs!
förändringar till dessa måltider kan inte
göras. De är låst när anmälningen tog
slut 11.2.
Ifall ni inte beställde måltider föredrog
vi att ni ordnar det själv vid något vis.
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Vi rekommenderar att ni tar med
tillräckligt med mat och dryck för
tävlingen.

SÄKERHET OCH FÖRSÄKRING

På lördag finns det ett vattenpunkt på
ledet och mera vatten fås vid
nattpunket.

Trafikregler bör följas vid trafiken. Alla
bör ha en reflekt på ett synlig ställe när
man rör sig ute.

I tävlingscentralen vinns det Viking-cafe
för sött och gott samt om ni blir snål på
kaffe. I kiosken kan man betala med
kontanter bara. Med köp av snacks
stöder ni österbotten scouternas Viking
2019 färd till Norge nästa sommar.

Deltagarna är försäkrade med
försäkringen som ingår i SP-FSs
medlemsavgift. Patrullerna tävlar under
eget ansvar.

Cafet kan hittas vid nattpunket också.
Där erbjuder vi varm dryck, korv,
choklad och bra humör!
De lovade grillmaten för de snabba
anmälare bjuds ut under ledet för
dagseriee och de som tillhör nattserien,
vid nattpunket.

BETEENDE
Trupperna, försörjare och resten av
folket som deltar i evanemanget
förväntas scoutlig uppförande. Alla
scouterna måste anväda sina
scouthalsduker! Alltid följa
instruktionen tävlingsorganisatörer och
punktstaff ger dig.
Eksymä är drogfri, och röking (alltså
elektrisk cigaretter och snus) är
förbjuden för alla som är under 18
gammal. Tävlingscentralet och alla
punkter är rökfria. Minns att samla in
sina skräp, var det fimpar eller
någonting annat!
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Patruller bör bekanta sig med SP-FSs
säkerhetsprotokoll före tävlinge.

FRAMSKRIDNING
OCH TILLVARO AV SNÖ
När denna instruktion var skriven fanns
det bra med snö i Karleby. Ifall
terrängen ändras före tävlingen så att
det går inte att åka skidor informeras
det till truppledarna och tävlingens
websidan senaste 27.2.2019.
Vi rekommenderar skidor som går bra
på färdig spår.
Dagserierna startar på lördag gåendes
och byter till skidor under loppet.
Trupperna bör lämna sitt skidutrustning
(skidor, stavar, pjäxor snyggt packad)
med truppens namn och nummer till
anmälnings punkten. Detta bör göras
före anmälningstiden är över på lördag
morgon.
Nattseriena startar med skidor på
lördag. Vid nattpunkten lämnas
skidutrustningen till punkten märkt
med truppens namn och nummer.
Utrustningen transporteras tillbaka till
tävlingscentralen och tävlingen
fortsätter gående därefter.
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Ruttens längd

NATTPUNKTEN

Orange och grön: 9km

Varje trupp som deltar i nattserien har
det reserverats tid vilket man inte
behöver utföra uppgifter. (Blå och röd
ca. 5-8h, brun 4-6h och grå 3-5h, svart 12
pc. Organisatören rekommenderar
förberedelse av bra utrustning för
nattpunkten. Slanor är reserverad för de
som vid anmälning har informerat
deras behov.

Blå: 20km
Röd: 24km
Brun: 24km
Grå: 32km

TÄVLINGSTID
Tiden som används är officiella tiden för
Finlands republik och den annonseras
vid öppningen av tävlingen.

PUNKTERNA
Punkterna är märkta i tävlingskartorna
med cirklar och nummer. I terrängen är
punkterna märkta med orange-vit
punktflagga och punktens namn. Målet
är synlig vid starten. Truppen anmäler
sig vid punktens flagga om inte annat
information är given. Vid punkter som
kräver orientering använder vi speciella
flaggor vars exemplar kan hittas vid
startpunken.
Punkterna måste gås igenom vid denna
ordning som är given. Ifall ett eller flera
punkter är inte utfört i given ordning
tolkas det som avbrott från tävlingen
ifall tävlingens organisatör inte
bestämmer annat.
Punkterna stängs normalt efter sista
truppen har utfört punkten. Ifall något
trupp utför punkterna för slött så kan
domarförvaltningen stänga punkten
och avbryta truppens gång.
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Vid nattpunkten finns det ett tält för
uppvärmning. Det är förbjudet att göra
uppgifter och övernatta i denna tält. Vid
tältet är det möjligt att få varm dryck i
eget kopp utan betalning.
Ifall temperaturen vid nattpunkten
faller under -15C så har deltagarna
möjlighet att sova i ett uppvärmd
utrymme (ca.+8C). Denna utrymme är
ca. 1 km från nattpunkten. Trupperna
informeras av denna möjlighet när de
anländer till nattpunkten ifall vädret ger
denna behov.

UPPGIFTERNA
Uppgifterna ges som skriftliga order.
patrullen bör själv ordna att de får alla
rätt order och dess bilagor. Personalen
vid punkten kan också ge muntliga
instruktioner som kompletterar den
skriftliga. Patrullen bör märka varje
svarsblankett och utförande med
truppens namn, nummer och serie även
ifall det är inte skilt begärt.
Tiden för uppgifterna startar då när
patrullen får skriftliga ordern för
uppgiften om inte annat utsätts i ordret.
Om tidskraven inte uppehölls
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diskvalificeras utföringen ifall inte annat
är bestämt. Uppgifter var tidskravens
övergång ger minus poäng interpoleras
lineärt. De utföranden som befinner sig i
mitten tidsvis får hälften av poängen.

För vilsesituationer rekommenderar vi
att spara organisatörers telefonnummer
som gers i tävlingscentralen när du
anmälar sig.

Enligt reglerna ett uppgift order som är
gjort mot givna ordern kan resultera till
att utförandet diskvalificeras även om
inte ordern nämner detta.

Patrullen bör ha ett första hjälpförpackning med sig. Vid varje punkt
finns det ett litet första hjälp -paket. Det
finns också dejourerande personal för
första hjälp som kan kontaktas genom
punkternas personal.

Uppgiftstipsen
Tips kan hittas vid Eksymäs websidan
http://eksyma.partio.fi/tehtavavihjeet/
(också på svenska).

AVBRYTNING
Vid avbrytning av tävlingen bör
patrullen anmäla sig till närmaste
punkt. Patrullen bör själv flytta sig till
tävlingscentral utan att dröja och
anmäla sig till kontoret för tävlingen.
Vid speciella fall kan organisatören
ordna transportation (t.ex. vid olyckor).
Vid olycksfall bestämmer
domarförvaltningen för fortsättningen
av tävlingen.

IFALL NI GÅR VILSE
Ledet går för det mesta inom tätort
vilket ger möjlighet, vid nöd, att flytta
sig närmare centrum var ni kan hitta
annat folk om ni inte hittar tillbaka till
den senaste punkten.
Ifall patrullen går vilse bör ni stanna
lugn. Patrullen bör gå tillbaka där de sist
har varit säker av sin position.
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FÖRSTA HJÄLP

Vid större olycka eller sjukanfall börja
med första hjälp, fråga hjälp från
närmaste punkt, ring med er
larmtelefon till tävlingscentralen eller
ring direkt till nödnummer 112. Vid
större olyckor finns det Mellersta
Österbottens centralsjukhus Soite när,
vilket ger vidare vård.

FÖRSÖRJARE
OCH ANNAN PUBLIK
Försörjare bör anmäla sig till
tävlingscentralen. De som har
reserverad paketen för försörjare har
övernattning med eget utrustning vid
tävlingcentralen. Förförjarna har också
måltider med tidtabell.
Parkering är reserverad för dem som vid
anmälning informerad att de behöver
ett parkeringsplats. See tävlingcentral
och ankomst! Resten av nödvändiga
instruktioner ges vid tävlingscentralen
vid anmälning.
Det finns punkter för försörjare, publik
och media var de kan besöka. Dessa
punkter avslöjas på lördag morgon på
eksyma.partio.fi.
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Vi önskar att försörjarna åker med
bilpool till punkterna som kan ha publik.
Dessa punkter annonseras strax efter
tävlingöppning.
Gång till punkterna med möjlighet för
besök informeras på lördag vid
tävlingcentralen. Patrullerna får inte få
hjälp av publiken och utföranden får
inte störas. Besök vid andra punket är
förbjudet utan lov av organisatören.
Patrullen kan diskvalificeras ifall de får
utomstående hjälp!

TVÄTTMÖJLIGHET
Efter tävlingen har trupperna möjlighet
till att tvätta sig vid tävlingscentralen.
Truppen kan hämta sitt duschtillbehör
från tävlings kontoret.

RESULTAT OCH
PRISUTDELING
Resultat publiceras alltid vid möjlighet i
tävlingscentralen och på tävlingens
websidan. Slutliga resultat publiceras
likvid. Rätta svar publiceras på
tävlingens websidan.
Prisutdelning utförs vid
tävlingscentralen. Prisutdelning utförs
strax när alla resultat är kontrollerad och
kontrollbud samt protest behandlats.

FEEDBACK
Vi önskar att trupperna ger feedback
om tävlingen. Formen för feedback
hittas på websidan efter tävlingen.
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HITTEGODS
Hittegods hölls vid tävlingscentralen.
Efter tävlingen allt värdefullt
transporteras till Pohjanmaan
Partiolaisets kontor i Vasa varifrån de
kan frågas efter tills en månad har gått.
Hittegods skickas inte via post på
organisatörens bekostnad.

KONTROLLBUD OCH PROTEST
Patrullen kan begära kontrollering av
eget resultat. Budet presenteras
skriftlight till domarförvaltningens
medlem som är deltagarnas
representant.
Vid tävlingscentralen kan det ges
tilläggs instruktioner om detta. Med att
begära kontroll kan man inte kräva att
uppgiften tas bort från tävlingen. Kravet
är inte ett protest. Det kostar inget att
göra kontrollbud.
Kontrollbud och protest mot tävlingens
organisering, andra trupper eller
punkternas bedöming skall lämnas till
domarförvaltningens ordförande
(jari.matikainen@partio.fi) senast ½
timme efter att resultaten är
kontrollerade.
Protest av slutliga resultat och/eller
bedömning måste skickas via post till
domarförvaltningens ordförande senast
en vecka efter att resultaten har
skickats till deltagarna.
Protest ges skriftligt och den kan skicka
bara truppen som deltog i tävlingen.
Avgift för protest är hälften av deltags
avgiften. Beltaning görs när protesten
lämnas in och betlaningen görs till
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Pohjanmaan Partiolaisets konto (mera
info från marko.miesmaa@partio.fi).
Avgiften för protesten betalas tillbaka
om protesten accepteras.

•

REGLER OCH BESTÄMMELSER
I tävlingen följs Finlands scouternas
regler som togs i bruk 1.8.2009 för
scoutmästarskap och ändringar
reglerna som togs i bruk 1.11.2012 och
1.4.2013. Även om 9§ säger att mängden
trupper är avgränsad så följs inte denna
regel.
Obs! De följande paragrafer (11§ och 13§)
är inte de officiella översättningar av SPFSs FM-tävlingens regler. Kolla på den
finskspråkiga förhandinstruktionen för
de originella paragrafer om någonting
är oklart.

Domarförvaltningen kan också
diskvalificera patrullen om patrullen har
under eller vid tävlingsområdet
behandlat sig mot scout andan, brutit
mot reglerna eller har ovanligt mycket
info om tävlingen i förtid.
Instruktioner som bryts och
domarförvaltningen behöver att
fundera att diskvalificera patrullen:
•

Diskvalificering av tävlingen (11 §)
Om det händer vid olycksfall att
patrullen förlorar medlemmar så får
patrullen fortsätta tävlingen inom eller
utanför tävlingen. Beslutet görs av
domarförvaltningen. Ofullkomlig patrull
betyder inte avbrytning av tävlingen.
Brytning av bestämmelser vilka
resulterar till att patrullen
diskvalicifieras:
•
•
•

Patrullen delar sig upp utan att
uppgiften vid ett punkt ger lov
Fusklapp, annat liknande
litteratur eller utomståelig hjälp
Försörjning under loppet eller
försörjare som kan anknytas till
patrullen
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Egna kartor, radion,
mobiltelefoner, elektroniska
lokaliserings- eller
kommunikations utrustning och
elektronik uttrustning som kan
användas för dokumentation
(som smartwatch och
digitalkamera) är förbjudna om in
organisatören bestämmer annat

•
•

Laga eld, ta ved, gå över odling,
gå längs trädgårdar, ta virke och
fällning av träd utan lov är
förbjudet.
Patrullen måste genomföra ledet
enligt given order.
Tävlingsutrustningen måste vara
samma vid start och genom hela
ledet till mål. Vid uppförande av
uppgifter, såsom orienterings
uppgifter mellan ledet gäller det
inte om organisatören inte
bestämmer annat. Ifall
orienterings uppgiften är mellan
två vandringspunkter så behövs
utrustningen vara med vid start
och mål.
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Diskvalificiering av uppgiften (13§)
Användning av utrustning som är
förbjudet i uppgiftordern kan resultera i
diskvalificiering av uppgiften. Annan
utförande mot ordern kan också
resultera i diskvalificiering av uppgiften.
Beslutet tillfaller domarförvaltningen.

stänga kuväret vid tävlingscentralen.
Sigilet kontrolleras vid ankomst till
målet. Vid nöd kan telefonen användas
för att ringa hjälp från tävlingscentralen
eller att ringa nödnummer 112 vid riktig
nöd.

ÅRET 2018 SERIEMÄSTARE
ÄNDRING AV REGLER

Orange: Foiju, Nuotiotytöt, L-SP

FRÅN ORGANISATÖREN

Grön: Ilwes, Tampereen Kotkat, Häme

Egna kameror är tillåtna (t.ex.
digitalkamera/GoPro) för att spara
minnen är tillåtna. Denna regel täcker
inte kameror som finns i mobiltelefoner.

Blå: Ghettoketut, Hespartto, PäPa

Vi påminner deltagare att alla som blir
fotograferade måste ge tillstånd för
publicering! Tävlingen kan innehålla
patruller som har totalt förbjudit
fotografering vilket nämns och ges
kännetecken senast vid
tävlingscentralen.

Brun: Laten tervakebab, Eräkurjet, PP

Minns att använda tävlingens hashtag
#tervetuloaeksymään !

Distriktstävling: PäPa

Organisatören godkänner också
utrustning såsom pulsmätare och
sportklockor med GPS utan att de visar
var man befinner sig. Dess utrustning
får inte användas efter att truppen
anländer till målet och dess information
får inte användas för att slutföra
uppgifter.

Vinnare från året 2018 transporterar
rotationsprisen till tävlingscentralen vid
anmälning.

Elektroniska verktyg såsom el-borr får
inte användas.
Truppen använder en mobiltelefon som
säkerhetstelefon. Telefonen besluts i ett
kuvär och ett sigil används för att
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Röd: Tehotransistori, Tampereen
Eräpojat, Häme

Grå: Naali, Kajaanin Korvenpojat, J-SP
Brun vandarserie:
Teuvo, Pohjan Veikot, PP
Grå vandrarserie: Tuplaturbo,
Tampereen Eräpojat, Häme
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UTRUSTNINGSLISTA

•

Personlig nödvändig utrustning
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Medlemskort i
pappers/elektronisk- format eller
kvitto på betalning (ej till terräng)
Personlig ID-kort (ej till terräng)
Bytesomkläde och duschdon (ej
till terräng)
Matutrustning (kopp, sked, kniv,
gaffel) för måltid vid
tävlingscentralen (ej till terräng)
Scouthalsduk
Ytterkläder enligt väder
Byteskläder enligt väder
Skidor, stavar, pjäxa och
klips/band att binda dessa
Uteskor
Reflex
Kniv (puukko)
Kopp
Tändstickor
Blyertspenna
Ficklampa och reservbatterier
Förstahjälps förband
Toalettpapper
Fylld drycksflaska
Mat till tävlingen (organisatören
bjuder inte mat före målet)
Utrustning för att sova på golvet
ifall ni sover vid tävlingcentralen
(ej till terräng)
Övernattningsutrustning till
terrängen för nattserier (enligt
egen bedömning)
Syl (SIPU, RUHA) för att använda
vid rörelse på isen

Skyddsglasögon (glasögon är
tillräckliga) (RUHA)
VINTER-FM I SCOUTFÄRDIGHETER
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Varma arbetshanskor till smått
arbete och som får bli smutsiga

Rekommenderad utrustning
•
•
•
•

•

Personliga läkemedel
Klocka
Eget matutrustning till
terrängen och för eget mat
Inneskor för att springa
(måste vara torra fotdon. Torra
sockor/barfota går också)
(SIPU, RUHA)
Solglasögon (Snö reflekterar
solljus ganska bra!)

Patrullens nödvändiga utrusting
•

•

•

•

•
•

Kuvär med truppens namn och
nummer för värdesaker (ej till
terräng)
Säck/påse/väska med truppens
namn och nummer för
utrustnign som lämnas till
tävlingscentralen (ej till terräng)
Påse eller motsvarande för
truppens skidutrustning med
truppens namn och nummer
Nummerlapp som är vädertät,
minimalt A5 storlek och nummer
som är 15cm höga. (ORVI 1st, SIPU
2st, RUHA 3st)
Säkerhetsnål eller motsvarande
ett sätta fast lappen
4st vädertäta lappar som
innehåller truppens namn och
nummer för att märka
uppgifterna. Dessa lappar bör
fästas med snöre.
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Första hjälp -förpacking som bör
innehålla: plåster, ideal-förband
och bred förband till truppens
egen användning. Vi
rekommendar också
räddningsfilt
Skydd för vandringskartan
Skydd eller plastficka för
orienteringskartor. (ORVI 1st, SIPU
2st, RUHA 3st)
Emit-kort (ORVI 1st, SIPU 2st,
RUHA 3st). Vid anmälning bör
behov av emit informeras. Emitkort kan hyras ut till truppen av
organisatören.
Kompass (ORVI 2st, SIPU 2st,
RUHA 3st)
Klocka (ORVI 2st, SIPU 2st, RUHA
3st)
Antäckingsmaterial
Fältkokare och utrustning som
passar den
Kastrull passlig för öppen eld, min
1 liter (ORVI, SIPU,RUHA)
Stekpanna (ORVI)
Rund kastrull, ej teflon, min 1 liter
(SIPU, RUHA)
Rund stekpanna, ej teflon (SIPU,
RUHA)
Bränsle för fältkokaren (för
uppgifterna SIPU och RUHA 2
timmar)
Matutrustning (ej diskmöjlighet)
Metallisk konservburk, ca 200g
storlek utan innehåll och lock
Rullmått eller måttband
Spetsig nål, små eller medelstor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tjock spik
Yxa
Gripptång
Avbitartång
Såg med små tänder
Hammare
Fil
Stämjärn (ORVI)
Stämjärn (SIPU, RUHA) max
13mm bred
Sandpapper
Handborr
12mm träborr
Verktyg att klippa plåt
2 st visp (SIPU, RUHA)
3 st bakskål, min 1 liter (SIPU,
RUHA)
1 st spatel
Desilitermått (SIPU,RUHA)
Bostad som kan byggas upp utan
träd (SIPU, RUHA)
Räddningsrep som är packat att
vara snabbt till befogande (SIPU,
RUHA)
Skruvmejsel med lång skaft och
stjärn ända, Ph1 (RUHA)
Skruvmejsel med lång skaft och
stjärn ända, Ph2 (RUHA)
Magnet. Normal tjock
kylskåpsmagnet är tillräkligt.
Desto starckare desto bättre.
Böjbar svag magnet (t.ex. gjort till
ett bild) passar inte (RUHA)
Patrullens
rekommenderad utrustning

•

Full laddat mobiltelefon till
säkerhetstelefon. Organisatören
rekommenderar att ta med
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telefonen ifall nöd uppvisar sig.
Telefonen bör vara skyddad från
fukt. T.ex ett litet plastpåse som
kan stängas före sigilet från
tävlingscentralen.
Skidsmörja
Kamera för att ta bilder till minne
Litet järnsåg eller bara bladet
Annan såg med små tänder
Annan hammare
Annan stämjärn
Tredje visp (SIPU, RUHA)
Pinsetter (RUHA)
Diskutrustning (SIPU, RUHA)
Alarmklocka (SIPU, RUHA)

VINTER-FM I SCOUTFÄRDIGHETER
2.-3.3.2019 KOKKOLA

16

PATRULLER (SIDAN 1/2)
Orange serie
nummer Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

101

Gandalfin kätyrit + Sara

Perniön Pyhän Laurin Ritarit

Lounais-Suomen Partiopiiri

102

Vadelmapilvet

Mietoisten Kolopuutintit

Lounais-Suomen Partiopiiri

103

TehoTytöt

Pyhärannan Korpiankkurit

Lounais-Suomen Partiopiiri

104

Foiju

Nuotiotytöt

Lounais-Suomen Partiopiiri

105

Loistava Löpötankki

Nuotiotytöt

Lounais-Suomen Partiopiiri

Grön serie
nummer

Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

201

Tähystäjät

Härmän Tähystäjät ry

Pohjanmaan Partiolaiset

202

Susi

Kaarinan Ristiritarit

Lounais-Suomen Partiopiiri

203

Tarpojat

Harjavallan Pirkat

Lounais-Suomen Partiopiiri

204

Bäggerit

Vainion Vesat

Pohjanmaan Partiolaiset

Blå serie
nummer Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

301

Kalliohyppijät

Ylöjärven Otava ry

Hämeen partiopiiri

302

Originaalit

Helsingin Metsänkävijät

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

303

LuAtikanat

Rantakaarinat

Lounais-Suomen Partiopiiri

304

Tarmo

Pohjan Veikot

Pohjanmaan Partiolaiset

305

Hässäkkä putkessa

Kilon Kipinät

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Röd serie
nummer

Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

401

Veikan Mussukat

Pyhän Laurin Ritarit PLR ry

Lounais-Suomen Partiopiiri

402

Telkkä

Turun Sinikotkat

Lounais-Suomen Partiopiiri

403

Puhilaiset

Oulunsalon Norret

Pohjanmaan Partiolaiset

404

Siperianpossut

Pyhän Laurin ritarit

Lounais-Suomen Partiopiiri

405

Pommacit

Ilmapartiolippukunta
Malmin Tuulenkävijät ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

406

Ja-Ha

Tampereen Kotkat

Hämeen Partiopiiri

407

Suhari

Pohjan Veikot

Pohjanmaan Partiolaiset

408

Tehoputki

Tampereen Eräpojat

Hämeen Partiopiiri

409

Norppa

Kaarinan Ristiritarit

Lounais-Suomen Partiopiiri

410

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

411

N.A.T
Niipperin Nuolihaukat
VINTER-FM I SCOUTFÄRDIGHETER
Puumursu
Pojat
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412

OG Ullaeläin Oypy

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

NMKY:n Rastipartio

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
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Brun serie
nummer Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

501

Ilkan Partiolaiset

Pohjanmaan Partiolaiset

Roineen Tytöt

Hämeen Partiopiiri ry

Ellun kanat

502
REAL
PATRULLER
(SIDAN 2/2)
503

Vaaksiainen

Leijona Tytöt ry

Järvi-Suomen Partiolaiset

504

KDN EKI

Koudat ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

505

Orava

Hiiden Hittavaiset

Uudenmaan Partiopiiri ry

506

Häst

Grankulla Scoutkår

Finlands Svenska Scouter r.f.

507

Talitiaiset

Kontutytöt

Järvi-Suomen Partiolaiset

508

Massahysteria

Nuotiotytöt

Lounais-Suomen Partiopiiri

509

HES

Littoisten Pirtapiiat

Lounais-Suomen Partiopiiri

Grå serie
nummer Patrullens namn

Scoutkår

Distrikt

601

Marian Ritarit

Koroisten Ritarit

Lounais-Suomen Partiopiiri

602

Kirves

Toimen Pojat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

603

Joulupukkihyppely

Pellon Pailakat

Lapin partiolaiset

604

Wanhad Kotkad

Turun Sinikotkat

Lounais-Suomen Partiopiiri

605

Akateeminen
partiotaitoseura

Kuusamon tunturisiskot ja Pohjanmaan Partiolaiset
-veikot

606

Kanaani

Kaskenkaatajat

Hämeen Partiopiiri

607

Naali

Kajaanin Korvenpojat

Järvi-Suomen Partiolaiset

608

#no-filter

Saariston Nuotta

Järvi-Suomen Partiolaiset

609

Jupperi On Ghetto

Karhunvartijat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

610

Toulouse

Kilon Kipinät

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

611

Vaajakosken Hurjat Ankat

Vaajan Valppaat

Järvi-Suomen Partiolaiset
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UPPGIFTER

ORVI

SIPU

RUHA

(GRÖN,
ORANGE)

(BLÅ, RÖD)

(BRUN,
GRÅ)

-

3
3
6

5
3
3
6

7

8
7

8
7

TULIPESÄ

5

5

5

HISU
PUNAISTA JA MUSTAA
ALASKA

7
4
-

7
4
8

7
4
8

PELASTAJAT
YÖN VARTIJAT
BLACK SWAN
PURJEALUKSET
NOUSEE - LIIKKUU
Kokkola/Karleby

4
4
-

4
4
4
6
5

4
6
4
6
5

PÄHKINÄ
VIENTIARTIKKELI
KIERROSSA
NÄYTTEILLÄ
Yllätys/Överraskning
GRANIITTIKIVI
LAIVANUPOTUS
MAX. POÄNG:

4
4
5

4
4
5

5
4
4
5

3
5
52

3
3
90

3
3
105

Partiotaidot/Scoutfärdigheter
LUOVUTATKO
TILANNEKESKUS
TALJA
SISU
Kädentaidot/Händighet
TERVANKANTAJA
VIESTIMIES
Talvi/Vinter

Meri/Havet

Ändringar i uppgiften efter tävlingskallelse har publicerats:
15.2: Tilanne päällä -uppgiftet (Scoutfärdigheter) har tagits bort från den orangea och
gröna serier, Vientiartikkeli-uppgiftet (Karleby) har lagts till den blåa, röda, bruna och
gråa serier. Uppgiften Kii kokkimme tos (Scoutfärdigheter), Risa (Vinter) och
Korsikruunu (Överraskning) har tagits bort från alla serier.
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EKSYMÄ

VINTER-FM I SCOUTFÄRDIGHETER 2.-3.3.2019 KARLEBY

PATRULLENS ANMÄLNINGSBLANKETT
(Returneras till tävlingskontoret)

Patrullens nummer:______________________________________________________________

Patrullens namn: _________________________________________________________________

Serie: ____________________________________________________________________________

Organisation representerade: _____________________________________________________

Scoutkår: __________________________________________________________________________

PATRULLENS MEDLEMMAR
Namn

Födelsedag
(dd.mm.åååå)

Älder 31.12.2019

1. (Patrullledare)______________________

______________________

_____________

2.

______________________________

______________________

_____________

3.

______________________________

______________________

_____________

4.

______________________________

______________________

_____________

5.

______________________________

______________________

_____________

6.

______________________________

______________________

_____________

Summa av ålder (ej RUHA)

_____________

Truppen tävlar i vandarserie (JA / NEJ)

_____________

Anteckning av anmälaren

___________________________________________________

Namnförtydligande

___________________________________________________
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