Dagløbet på Divi 2022
En post-guide
Ideen med dagløbet er at det indeholder flere poster end det er muligt for den enkelte patrulje at nå. Det skal også
være muligt for patruljerne at besøge de enkelte poster flere gangen. Hver post skal derfor bestå af flere delopgaver,
som hver skal kunne løses uafhængigt at hinanden. For at få alle grenene til at føle de er på divi sammen, så skal
langt de fleste poster kunne håndtere spejdere fra alle aldersgrupper. Dette betyder at indholdet på delopgaverne
skal kunne differentieres mellem grenene. Aldersgrupperne er delt ind i de fem følgende; familiespejd, mini, mikro,
junior og trop. Enkelte poster kan få lov til at kun lave delopgaver for junior/trops-spejdere.
Pointgivning?
Hver post har en samlet maksimal pointgivning på 100 point for hver gren, hvis en patrulje kommer så mange gange
at alle delopgaver er løst. Dette betyder at hver delopgave skal have noteret et maksimalt antal point man kan opnå,
som spejderne kommer til at bruge i deres vurdering om de vil tage opgaven.
Delopgaver og differentiering af grenen?
De fleste poster skal kunne rumme alle aldersgrupper og delopgaverne skal dermed have forskelligt niveau. Hvis
posten rummer alle aldersgrupper vil vi gerne have at i har minimum 6 delopgaver. Hvis det er for udelukkende en
junior/trop, så skal der være minimum 3 delopgaver. Posten kan indeholde så mange delemner i ønsker.
Kapacitet på posten?
Af hensyn til logistikken skal alle poster kunne rumme minimum 6 patruljer på en gang, hvis det er en post for alle
grene. Hvis posten udelukkende er en junior/trop post, så skal den kunne rumme minimum 2 patruljer på en gang.
Bemærk at uanset postens maks kapacitet, så skal hver delopgave på posten kunne rumme en patrulje på samme
tid. Det vil sige at hvis man har 8 delopgaver, så er postens minimum kapacitet af patruljer på samme tid 8 (en på
hver delopgave).
Tidsforbrug?
Hver delopgave skal have et anslå tidsforbrug på sig. Dette er ikke nødvendigvis noget spejderne får oplyst inden de
er på posten, men i skal have taget stilling til dette. Det kan også være at bestemte delopgaver har en begrænsning
på hvor lang tid patruljen må bruge på den og derfor bliver stoppet når den tid er gået. Da vi gerne vil have mange
delopgaver er det vigtigt at det ikke kræver at for lang tid at løse hver delopgave.
Postbeskrivelsen
Indledningsvis vil vi gerne have en postbeskrivelse der overordnet forklare indholdet i posten, med alle delopgaver
listet. Den overordnet forklaring skal også svare på de ovenstående spørgsmål. Derefter kan man for hver delopgave
lave en postbeskrivelse, som giver de nødvendige detaljer for delopgaven.

