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Sameiginleg vegferð 

Nú styttist í að Landsmót skáta 2014 hefjist á Hömrum 
við Akureyri. Undirbúningur fyrir mótið hefur staðið yfir í 
rúmt ár og er eftirvæntingin orðin mikil. . Það er okkur 
sönn ánægja að deila því með ykkur að í fyrsta skipti í 12 
ár fjölgar þáttakendum á milli móta sem var eitt af stóru 
markmiðum mótsstjórnar.  
 
Í þessum bæklingi finnið þið helstu upplýsingar fyrir 
fararstjóra á Landsmót skáta. Ef einhverjar spurningar 
vakna hikið ekki við að hafa samband á 
landmot@skatar.is eða í síma 5509800. 
 
Með skátakveðju, 
 
Mótsstjórn Landsmóts skáta 2014 

 

  

mailto:landmot@skatar.is
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Greiðslur mótsgjalda 

Rétt er að árétta upplýsingar sem áður hafa komið fram og varða afslætti á mótsgjaldi til 
skátafélaga.   

 Fararstjóri fær mótsgjaldið frítt.  

 Hvataafsláttur til skátafélaga er 25.000 kr á hverja 8 fullgreiðandi þátttakendur. 

 Skráningarafsláttur ef skráð var fyrir 1. desember er 5.000 kr.  

 Systkinaafsláttur er 10% (sjá sérstök eyðublöð) 
 
Um miðjan júní fá fararstjórar yfirlit yfir stöðu greiðslna frá þátttakendum. Vinna við uppgjör 
er í fullum gangi.  
 

Fjölskyldubúðir 

Fjölskyldubúðagjaldið er kr. 3.200,- 
 
Gistigjald á tjaldsvæðunum að Hömrum er kr. 1.100,- krónur á mannin yfir nóttina. * Þetta 
gjald er fyrir alla 10 ára og eldri en þeir sem yngri eru greiða ekki neitt. Þó þurfa tjaldverðir 
að fá að vita af fjölda yngri vegna skýrslugerða um fjölda gistinátta á svæðinu. 
*Gjaldið getur verið hærra eða lægra allt eftir því hvort um sérstakt álag eða afslætti er að 
ræða. 
*Sérstakur skattur er nú lagður á vegna gistingar á tjaldsvæðum. Gjaldið er kr 100 pr 
gistieiningu þ.e. tjald, ferðavagn eða húsbíl. 
 
Þeir sem greiða fyrir fleiri en eina nótt í einu geta fengið afslátt af gistigjaldi. Þannig að ef 
greitt er í einu lagi við komu á staðinn fyrir 2 nætur fæst 200,- kr. afsláttur, 400 kr. af 3 
nóttum, 600,- kr. af 4 nóttum o.s.frv. Eldri borgar og öryrkjar fá 200, kr. afslátt á hverri nótt 
óhað fjölda gistinátta. 
 
Gisting 10 ára og eldri 1 nótt Kr. 1.100,- pr. mann 
Gisting 10 ára og yngri Frítt  
Þvottavél Kr. 400,- pr skipti 
Þvottaefni kr. 100,- pr. Skipti 
Þurrkari  kr. 400,- pr. Skipti 
Aðgangur að rafmagni ** kr. 700,- pr sólarhring 
 
**Athugið að sérstök millistykki þarf í rafmagnstöflurnar og eru þau seld hjá tjaldvörðum og 
kosta kr. 3000-5000. Fást einnig í flestum rafvöruverslunum. 

Tryggingar 

Það skal tekið fram að mótið tryggir ekki þátttakendur.  Félögum er bent á tilboð VÍS í 
tryggingar sem er ferða- slysa og farangurtrygging.  Tilboðið hljóðar upp á kr. 2.254.- og tekur 
til þátttakanda og búnaðar þeirra í ferðum til og frá landsmóti sem og á mótinu sjálfu.  Bætur 
eru: Dánarbætur 572.200.-, Örorkubætur kr. 5.722.200.- og farangur 346.800.- Eigináhætta í 
hverju farangurstjóni er 25% en þó að lágmarki kr. 7.500,- og hámarksbætur á hvern hlut 
75.000.-.  Skátafélögum er bent á að hafa samband við Matthías Guðm. Pétursson hjá VÍS upp 
á frekari upplýsingar.  
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Mótssetning - Mótsslit 

Almennt er gert ráð fyrir komu mótsgesta á mótsvæðið sunnudaginn 20. júlí  Ef skátafélög 
telja að þau þurfi að koma fyrr, þarf að skipuleggja það í samstarfi við mótsstjórn.  Mótssetning 
er  kl. 20.00. sunnudaginn 20. júlí.  
 Mótsslit verða á hátíðarkvöldvöku að kvöldi laugardagsins 26. júlí.  Við förum fram á 
að tjaldbúðirnar standi óbreyttar fram yfir slit, en gert er ráð fyrir brottför mótsgesta af 
mótssvæði sunnudaginn 27. júlí.  

Matur 

Fyrirkomulag matarmála verður með sama hætti og 2012. Sett verður upp verslun þar sem 
flokkar eða sveitir geta verslað inn. Hver sveit fær úthlutaðri inneign í verslun í samræmi við 
tillögu að matseðli mótsins, en það er alfarið ykkar að ákveða endanlegan matseðil vikunnar. 
Í boði verður að kaupa auka inneign. 
 Matseðilinn er byggður upp með þeim hætti að hráefni til matargerðar er að 
einhverju leyti foreldað.  Þannig  er ekki verið að úthluta hráefni til skátafélaga sem er á 
frumstigi eldamennsku og hættan á matareitrunum minni.  Það skal tekið fram að þetta 
gefur ekki rými til þess að slakað sé á kröfunum til eldamennsku og útbúnaðar til eldunar. 

Fyrsta máltíð á vegum mótsins er kvöldmáltíð að kvöldi 20. júlí.  Máltíðin mun ekki 
útheimta mikla eldamennsku í ljósi þess að mörg skátafélög eru hugsanlega ekki búin að koma 
eldunaraðstöðu í endanlegt horf. 
 Síðasta máltíðin sem mótið leggur til er morgunmatur að morgni sunnudagsins 27. 
júlí.  Ef skátafélög dvelja lengur á mótssvæði en almennt skipulag gerir ráð fyrir, til dæmis ef  
þau mæta til móts á laugardegi eða dvelja lengur, þá má panta mat fyrir slík tilfelli. Þessu þarf 
að ganga frá fyrir fram. 
 Rétt er að árétta það að fjölskyldubúðir verða að sjálfsögðu að annast sín matarmál 
sjálf.  Það verður þó hægt að kaupa ýmist hráefni til matargerðar svo sem eitthvað á grillið og 
þar fram eftir götum. 
 

Þjónusta á mótssvæðinu. 

Pósthús 

Á mótinu verður starfrækt pósthús.  Afgreiðslutíminn verður auglýstur í mótsbók mótsins sem 
þátttakendur fá í hendur á mótinu.  Sérstakur skátapóststimpill hefur verið hannaður og 
verður hann að sjálfsögðu notaður á mótinu. 

Sími 

Sími mótsstjórnar verður auglýstur á skatamot.is og í mótsbók þegar nær dregur. 
Fararstjórar fá einnig neyðarnúmer fararstjórnar við komu á mótið. 

Hreinlætisaðstaða 

Salernum verður dreift um svæðið með það fyrir augum að öll salernisaðstaða verði eins góð 
og kostur er á. Sturtur eru á þremur stöðum í stóru salernishúsunum.  

Sorpflokkun og hreinlæti 

Forsenda endurnýtingar og endurvinnslu úrgangs er vönduð flokkun. Úrgangur sem er 
vandlega flokkaður er hráefni í nýjar vörur en ef hann er blandaður er hann óendurnýtanlegur 
og því aðeins hægt að urða hann. Gert er ráð fyrir að hvert skátafélag komi sér upp ílátum til 
að flokka í rétt.  
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Gámar og ílát til móttöku á flokkuðum úrgangi er staðsett á mótssvæðinu. Upplýsingar um 
flokkun helstu úrgangsflokka er hægt sjá hér að neðan.  Gámar hafa merki  sem sýnir hvaða 
úrgangsflokka má setja hvern gám. Sjá nánar á www.flokkun.is  
Bylgjupappi 
Garðaúrgangur  
Dagblöð / tímarit 
Málmar 
Fernur og sléttur pappi 
Rafhlöður og rafgeymar 
Umbúðir með skilagjaldi 

Kæli- og frystitæki 
Húsgögn 
Spilliefni 
Timbur 
Ökutæki 
Nytjahlutir 
Plast 

Kertaafgangar 
Lyf 
Fatnaður og vefnaðarvara 
Raf- og 
rafeindatækjaúrgangur 
 Lífrænn heimilisúrgangur 
til jarðgerðar 

Dagskrá fyrir fjölskyldubúðir 

Mikil áhersla er lögð á fjölskyldubúðir í öllu mótshaldinu hvað viðvíkur þjónustu og dagskrá.   
 
Eldhús og útbúnaður 
 
Ekki stendur til að segja skátafélögunum hvernig eldhús þeirra eigi að líta út eða að reka sig, 
en mótsstjórn hefur fengið nokkrar fyrirspurnir um fyrirkomulag eldhúss og voru því 
eftirfarandi punktar teknir saman. 
 
Tjaldið sjálft 
Flest skátafélög eru búin að fjárfesta í mjög rúmgóðum og hentugum eldhústjöldum, þar sem 
bæði eldamennskan sjálf fer fram og skátarnir geta matast. Eldhúsið sjálft er yfirleitt í 
endanum fær innganginum, en mötuneytið í þeim hluta tjaldsins sem nær er aðal inngangi 
tjaldsins. Passa þarf að tjaldið sé vel hælað niður, jafnvel þó um álgrindartjald sé að ræða. Þá 
er ekki ólíklegt að hælarnir sem fylgt hafi tjaldinu séu frekar veigalitlir fyrir okkar veðurfar og 
því ekki óskynsamlegt að láta útbúa nokkra veigameiri hæla (vinkiljárn 60-80 cm löng með 
spíss í neðri enda og flatri plötu að ofan sem barið er á og heldur staginu niðri). 
 
Gólfið 
Á skátamóti sem stendur svo lengi sem Landsmót og þar sem tugir skáta ganga um 
eldhústjaldið daglega er nauðsynlegt í upphafi að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir sem draga 
úr því að tjaldgólfið verði að forarsvaði með þeim óhugnaði sem því fylgir. Við innganginn 
væri heppilegt að hafa grófan bursta í bandi sem skátarnir nota til að bursta aur af 
skófatnaði sínum áður en farið er inn. Við innganginn, aðeins út fyrir tjaldið og u.þ.b. metra 
inn fyrir það, væri sniðugt að setja þykka gúmmímottu (með götum þannig að grasið andi í 
gegn). Undir eldhúshlutanum (þar sem eldamennskan fer fram) er lögð áhersla á að félögin 
hafi gólfplötur (t.d. krossviðsplötur negldar á pallettur eða á timburgrind). Gólfið standi undir 
eldhústækjunum og vinssluborði og sé það rúmt að þeir sem vinna við eldamennskuna 
standi við vinnuna á gólfinu. Gólfið festið þið niður með tréhælum sem neglast í grindina og 
gott er að hafa með sér kubba til að rétta og jafna við túnið. Auðvitað má gólfið vera stærra, 
allt eftir áhuga ykkar. 
 
Innréttingar 
Erfitt er að gefa lýsingar á innréttingum í eldhústjöldum,bæði þar sem tjöldin eru mjög 
mismunandi að stærð og lögun og mjög mismunandi hversu elda á fyrir marga í þeim. Fyrsta 
lögmálið er nýting á plassi, þannig að rúm sé fyrir alla og þá starfsemi sem í tjaldinu þarf að 
fara fram.  Þið þurfið þið að íhuga uppsetninguna aðeins áður en á staðinn er komið. 
Hvernig er borðið (-in) sem matast á við. Til að nýta plássið sem best er heppilegast að 
matarborð séu ekki breiðari en þörf krefur.  Matardiskar eru yfirleitt ekki stærri að þvermáli 
en 26-27 cm.  Maturinn er yfirleitt sóttur í mötuneytið eða á sérstakt matarborð og þarf því 

http://www.flokkun.is/
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ekki að gera ráð fyrir meðlætinu að neinu ráði á  matarborðinu.  Matarborðið ætti því ekki að 
vera meira en 60-70 cm breitt og það langt að 5 manns geti setið við það sitthvoru megin 
(2,2 m langt).  Bekkir sitt hvoru megin nýta plássið mun betur en lausir stólar.  Passa þarf 
fæturna bæði á borðunum og bekkjunum þannigað þær sigi ekki niður í grasið og þarf jafnvel 
að festa nettar plötur neðaná fæturna til að varna því. 
 
Þá þarf vinnuborð til að vinna við matargerðina sem og borð til að bera matinn fram á. Hillur 
þarf fyrir matarforðann, en matinn látum við ekki standa í kössum á gólfinu!  
Frauðplastskassa væri gott að hafa meðferðis og nota sem kæli, t.d. fyrir mjólkurvörur og 
álegg.  Í kassann setjið þið frystikubba til að halda vörunum köldum en þeim er hægt að 
skipta út á mótinu. 
Vatn þarf í eldhústjaldinu til mismunandi aðgerða. Flest skátafélög hafa orðið sér úti um 
stóra vatnsgeyma/brúsa (oft úr plasti) 10-50 ltr og eru með krana á þeim til aftöppunar til 
matargerðar, drykkjar og þrifa.  Nauðsynlegt er að vatnsgeymirinn sé hafður uppi á borði eða 
sérstökum útbúnaði.Nauðsynlegt er að undir krananum sé ílát sem taki við því vatni sem fer 
til spillis sem og að þar fari skolvatn niður. Það ílát er svo losað reglulega í þartil gert affall 
sem mótsstjórn vísar á. Möguleiki er fyrir þau félög sem eru með eldhústjöld sín á 
þjónustugrundum að fá að tengja vatnsslöngur í tjöld sín. Félögin þurfa sjálf að koma með 
slönguna og að tryggja að affallsvatni sé komið í burtu á rétta staði. Við innganginn gæti 
verið heppilegt fyrir matmálstíma að hafa vaskafat með volgu sápuvatni í sem skátarnir gætu 
þvegið hendur sínar í fyrir mat ásamt og handklæði.  Eftir mat væri ráðlegt að hafa tvö 
vaskaföt, annað með heitu sápuvatni í og hitt með skolvatni í sem skátarnir gætu þrifið 
matarílátin sín í (frekar en að þvo þau upp í kölduvatni á þvottastæði). 
 
Eldhúsáhöld/tæki 
Ekki er hægt að gefa upp tæmandi lista yfir þau tæki og tól sem félagið þarf að hafa með sér 
fyrir eldhúsið. Það þarf gashellur, fullan kút og viðeigandi tengibúnað- eftir því sem hópurinn 
er stærri  þarf fleiri hellur tilað nota í einu (lágmark 3-4 hellur).  Þá þarf einn eða fleiri stóra 
potta til að sjóða í (eftir fjölda), 2-3 minnipotta fyrir meðlæti (líka eftir fjölda), eina 
stórasteikarpönnu og 1-2 minni og ketil fyrir vatnið.  Önnur áhöld sem mætti nefna: 
Sleifar, Steikarspaðar, Eldhúshnífasett, Smurhnífar, Teskeiðar, Matarskeiðar, Matarhnífar, 
Dósaopnari, Upptakari, Eldhúsrúllustatív, Steikargafflar, Ostahnífur, Vatnskönnur, Glös, 
Bakkar (ál) til að reiða matinn fram á,  Spagettísleif, Pylsutangir, Skálar fyrir meðlæti (ýmsar 
stærðir) Plastbox með loki fyrir matvæli Plastpokar fyrir matvæli Þvottaklemmur fyrir þvott 
Uppþvottaklútar Borðtuskur Uppþvottaburstar Uppþvottalögur Vaskastykki (nokkur ) 
Plastbali 
 
Annar útbúnaður 
Það er sitt lítið af hverju sem skátafélagið þyrfti eða gæti haft meðferðis á Landsmót annað 
en það sem tengist eldhústjaldinu og eru hér nokkrir hlutir tiltaldir: 
Sjúkrakassi (extra plástra) Hamar Sleggja Naglar Súrringaband Snærishönk Tússpennar 
Skilaboðatafla Gashitari (í stórtjaldið) Ljós í stórtjaldið ef dökkt 

Ábyrgð og hlutverk fararstjórnar 

Fararstjórn 

Stjórnir skátafélaga bera ábyrgð á að skipa fararstjórn fyrir Landsmót skáta.  Heppileg 
samsetning á fararstjórn gæti verið; fararstjóri og aðalsveitarforingjar þeirra skátasveita sem 
á mótið fara.  Í þeim tilfellum þar sem aðeins ein skátasveit fer frá félaginu gæti verið 
heppilegt að aðalsveitarforinginn sé jafnframt fararstjóri.  Fararstjóri þarf að vera reyndur 
skáti.   
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Fararstjóri gegnir mikilvægu hlutverki í mótshaldinu og ábyrgð hans er mikil.  Fararstjórinn 
sér um að samhæfa þær einingar skátafélagsins, skátasveitir, sem fara á mótið.  Hann þarf að 
sjá til þess að nauðsynlegar upplýsingar komist til skila og styðja sveitarforingja félagsins í 
sínu starfi.  Fararstjórinn ásamt sveitarforingjum er mikilvægasti hlekkur mótsins.  Það er 
mikið undir þeim komið hvernig ferð og dvöl skátana á landsmótinu tekst. 
 

Sveitarforingjar 

Á landsmótinu skáta verður lögð áhersla á að efla skátaflokkinn sem einingu.  Hver 
skátaflokkur fyrir sig verður þannig nokkuð sjálfstæð eining á mótinu, undir handleiðslu og 
eftirliti fararstjóra.  Skipulag mótsins tekur mið af þessu og er sveitarforingjum ætluð þar 
nokkur ábyrgð.  Það er því mikilvægt að sveitarforingjar hefji nauðsynlegan undirbúning hið 
fyrsta.  Þrír sveitarforingjar leiða hverja sveit, aðalsveitarforingi ásamt tveimur aðstoðar-
sveitarforingjum.  Aðstoðarsveitarforingjar gegna sérstökum embættum í skipulagi mótsins.  
En jafnframt því að taka þátt í stjórnun sveitarinnar gegnir annar aðstoðarsveitarforingjanna 
embætti tjaldbúðarforingja en hinn gegnir embætti dagskrárforingja. 
Helstu verkefni dagskrárforingja:  Dagskrárforinginn er ábyrgur fyrir skráningu skátaflokka í 
dagskrá mótsins.  Einnig er það í hans verkahring að koma upplýsingum um dagskrá til 
flokkanna.  
Helstu verkefni tjaldbúðarforingja:  Tjaldbúðarforinginn er ábyrgur fyrir tjaldbúð sveitarinnar 
og sér um að tjaldbúðareglur mótsins séu í heiðri hafðar. 
 

Ábyrgð fararstjórans. 

Fararstjóri ber ábyrgð gagnvart: 

 Gagnvart skátunum í ferðinni 

 Gagnvart foreldrum skátanna. 

 Gagnvart skátafélaginu. 

 Gagnvart mótsstjórn. 
 

Ábyrgð og hlutverk fararstjóra 

Fararstjóri verður að vera viss um að allar upplýsingar um mótið komist til skátans og að 
hæfileg kynning á mótinu fari fram innan félagsins þannig að skátarnir geri sér grein fyrir 
hvað er í boði.. 
 
Skipuleggja undirbúning skátans með tilliti til kunnáttu, útbúnaðar, tjaldbúðarvinnu, 
dagskrár, ofl. 
 
Sjá til þess að skátinn tilkynni þátttöku og greiði það sem til er ætlast. 
 
Aðstoða skátann við að afla fjár til ferðarinnar og bera með honum ábyrgð á fjárreiðum hans 
á mótinu. 
 
Fylgjast vel með mataræði, hvíld, þrifnaði og heilufari skátans á mótinu.  Einnig að hann taki 
þátt í dagskrá mótsins og stuðla að því á allan hátt að skátanum líði vel meðan á ferðinni 
stendur. 
 
Fararstjórinn verður að gæta þess að ef upp kemur óánægja innan hópsins meðan á mótinu 
stendur verður hann að leita allra leiða til að leysa ágreiningin strax.  Þetta á jafnt við um 
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ágreining eða óánægju milli einstaklinga, hópa og það sem snýr að mótinu sjálfu.  Ef upp 
kemur óánæja meðal þátttakenda með eitthvað á mótinu verður farstjórinn að reyna að 
gera gott úr öllu saman en leita lausna hjá mótsstjórn.  Höldum almennum þátttakendum 
utan við allan ágreining.  Þannig stuðlum við best að ánægjulegri dvöl skátans á mótinu.  
Fararstjórinn verður að gera allt sem hann getur til þess að skátinn geti verið stoltur og 
ánægður með félagið sitt og þátttöku þess á mótinu. 

Það sem snýr að foreldrunum. 

Farastjórinn verður að sjá til þess að foreldrarnir fái allar upplýsingar um mótið og ferðir til 
og frá mótsstað. 
Gera verður foreldrum fullkomlega grein fyrir til hvers er ætlast af skátanum og foreldrum 
varðandi undirbúninginn. 
 
Gera verður foreldrum grein fyrir kostnaði og sundurliða hann eftir mætti.  T.d Mótsgjald 
hvað er innifalið í því og hvernig og hvenær á að greiða það.  Gera áætlum um annan 
kostnað við ferðina.  Stærstu kostnaðarliðir fyrir utan mótsgjaldið eru eftirfarandi. 
 
1. Fargjald. 
2. Nesti á ferðum til og frá mótinu. 
3. Tryggingar. 
4. Sameiginlegur kostnaður t.d. við útbúnað o.þ.h. 
 
Heppilegt er að félagið áætli hversu mikla peninga skátin þarf að hafa með sér sem 
vasapeninga.  Það sem taka þarf tillit til eru peningar vegna sjoppu, minjagripa og ef skátinn 
ætlar í  dagskrá sem þarf að borga aukalega fyrir, til dæmis ferðir, á meðan á mótinu 
stendur.  Mótsstjórn sendir fararstjórum upplýsingar um verð á minjagripum og ferðum með 
ferðaskrifstofu.  Ábyrgur fararstjóri fylgist með eyðslu skátans á mótinu.  Eðlilegt er að 
foreldrar fylli út sérstakt eyðublað með heilsufarsupplýsingum um skátann áður en farið er.   
 
Gera verður fullkominn útbúnaðarlista og halda foreldrafund þar sem farið er yfir þann 
útbúnað sem skátinn þarf að hafa með sér. 
 
Öllum foreldrum er annt um aðbúnað og velferð barna sinna.  Þess vegna verður farastjórinn 
að upplýsa foreldrana um hvernig staðið verður að öryggisgæslu, sjúkragæslu, eldvörnum og 
öðrum aðbúnaði á mótsstað.  Fararstjórinn verður að vita hvar er hægt að ná sambandi við 
foreldrana meðan á ferðinni stendur.  Einnig verður hann að hafa upplýsingar um hvort 
barnið notar einhver sérstök lyf hvort það hefur ofnæmi fyrir einhverju eða einhverja aðra 
kvilla sem upp kunna að koma hjá því á mótinu.  Foreldrarnir verða að hafa upplýsingar um 
hvernig þeir geta náð sambandi við fararstjórann og barnið á mótinu.  Gott er að benda 
foreldrum á að mikil samskipti við barnið geti haft neikvæð áhrif á skátann og þátttöku þess í 
mótinu. Allt er best í hófi. Einnig er mikilvægt að allar ákvarðanir um til dæmis styttingu 
dvalar eða slíkt sé tekið í samráði við fararstjórana. 
 
Fararstjórinn ber ábyrgð gagnvart foreldrunum hvað varðar mataræði, hvíld og þrifnað 
barnsins meðan á ferðinni stendur.  Hann ber ábyrgð á að undirbúningur félagsins sé í 
samræmi við vilja stjórnar og samkvæmt samþykktum félagsins. 
 
Fararstjórinn er ábyrgur fyrir að félagið standi við skuldbindingar sínar gagnvart mótinu og 
þátttakendum frá félaginu.  Það er í hans verkahring að stjórna undirbúningunum og annast 
upplýsingastreymi til foreldra, skáta, sveitarforingja, mótsstjórnar og félagsstjórnar. 
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Fararstjóri ber ábyrgð á því fyrir hönd stjórnar að þátttökutilkynningar og þátttökugjöld 
berist á réttum tíma frá félaginu. 
 
Fararstjóri heldur nauðsynlegar skrár og skýrslur varðandi þátttöku félagsins og gefur stjórn 
skýrslu og fjárhagsuppgjör að mótinu loknu. 
 
Það er fararstjórans að sjá til þess að þátttaka félagsins í mótinu sé félaginu til sóma í alla 
staði. 

Það sem snýr að mótsstjórn. 

Fararstjóri sér til þess að allar upplýsingar og tilkynningar frá móttstjórn berist réttum aðilum 
innan félagsins á réttum tíma.  Á sama hátt ber hann ábyrgð á því að mótsstjórn berist þau 
gögn sem til er ætlast frá félaginu. 
 
Fararstjóri er á vissan hátt starfsmaður mótsins og ber sem slíkum að aðstoða mótsstjórn við 
framkvæmd mótsins.  Hann ber ábyrgð á að kynna fyrir skátunum þær reglur sem gilda á 
mótssvæðinu og aðstoða mótsstjórn við að framfylgja þeim. 
 
Fararstjóri ber ábyrgð á að skátarnir taki þátt í dagskrá mótsins og sér um að skýra hana út 
fyrir þeim og aðstoða þá á allan hátt við þátttöku í henni. 
 
Fararstjóri er fararstjóri allra skáta frá félaginu þ.m.t. þátttakanda í Rekka- og Róverdagskrá 
og vinnubúðum. 
 
Fararstjóra ber á allan hátt að aðstoða mótstjórn við að tryggja velferð skátana á mótinu 
hvað varðar heilsufar, mataræði, öryggismál, hvíld, þrifnað o.fl. 
 
Það er á ábyrg fararstjóra að þátttakendur fari vel með eigur mótsinns og hann sér til þess að 
félagið standi í skilum með það sem það kann að fá lánað hjá mótinu. 
 

Ýmis atriði. 

Hér að framan hefur verið farið yfir meginatriði í starfi fararstjóra, það má kalla þetta 
nokkurs konar starfslýsingu á starfi fararstjórans.  Hér á eftir verður farið í undirbúning 
ferðarinnar á landsmót og komið á framfæri nokkrum hagnýtum upplýsingum um 
landsmótið í sumar.  Jafnframt verður leytast við að leiðbeina og koma með hugmyndir um 
framkvæmd undirbúningsins. 

Fréttabréf. 

Auk þeirra upplýsinga sem mótið gefur út og ætlað er þátttakendum verða félögin að gefa út 
fréttabréf/upplýsingabréfþar sem fram koma upplýsingar um það sem er sérstakt fyrir hvert 
félag s.s. ferðir, tryggingar, fararstjórn, undirbúning útilegu o.fl. 
 

Foreldrafundir. 

Nauðsynlegt er að halda a.m.k. tvo foreldrafundi fyrir mót.  Fyrri fundinn ætti að halda u.þ.l. 
sem frestur til að tilkynna þátttöku rennur út.  Á þessum fundi er landsmótið kynnt og rætt 
um fjáraflanir o.þ.h. 
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Tillaga að fundarboði: 
 
Foreldrafundur Fundarboð 
Skátafélagið Húsbúar heldur foreldrafund í skátaheimilinu Bringusundi 18 á laugardaginn 
kemur kl. 16.00. 
 
 
Dagskrá. 
1. Ávarp félagsforingja. 
2. Kynning á landsmótinu. 
3. Myndasýning. 
4. Kostnaður og þátttökutilkynningar. 
5. Fyrirspurnir og önnur mál. 
 
Skátamót og sérstaklega landsmót eru stærstu viðburðir í starfi skátahreyfingarinnar.  Að 
upplifa dvöl á landsmóti er hápunkturinn í starfi hvers skáta.  Það er ævintýri sem flestir 
krakkar upplifa aðeins einu sinni á skátaferli sínum.  Það er von mín að þú sjáir þér fært um 
að koma á foreldrafundinn á laugardaginn og fræðast um landsmótið. 
 
Með skátakveðju 
Félagsforingi. 
 
Seinni foreldrafundurinn er svo haldinn stuttu fyrir mót.  Á honum er fjallað um öll helstu 
atriði sem varðar ferðina, útbúnað, aðbúnað og útbúnað, endanlegan kostnað, brottfarar og 
komutíma o.fl. 

Ferðir 

Sá tími sem landsmótið er haldið á er háanna tími í ferðalögum og því ekki seinna vænna en 
að fara að huga að rútumálum.  Sjálfsagt er að bjóða ferðirnar út í von um hagstæð tilboð.  
Ath. mikilvægt er að benda á hversu mikill farangur fylgir skátunum og ekki gleyma 
sameiginlega útbúnaðinum.  Sjálfsagt er að hafa samband við önnur félög á svæðinu um 
samvinnu um ferðir.  Ef kaupa á mat á leiðinni er einnig sjálfsagt að leita tilboða hjá þeim 
áningarstöðum sem til greina koma. 
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Útbúnaðarlisti 

Fatnaður:  Regnföt, 
stígvél, gönguskór, 
strigaskór, úlpa/vindjakki, 
húfa, trefill, vettlingar, 
ullarpeysa og/eða 
flíspeysa, buxur, sokkar, 
ullarsokkar, stuttbuxur, 
bolir, sundföt, nærföt, 
skátabúningur, 
sokkabuxur,(náttföt).  
Hafið nóg af fötum til 
skiptanna. 
 
Snyrtiáhöld: Handklæði, 
þvottapoki, sápa í hylki, 
tannbursti, tannkrem, 
hárbursti/hárgreiða, 
sólkrem. 
 
Mataráhöld:  Grunnan 
disk, djúpan disk, hníf, 
gaffal, skeið, 
drykkjarkönnu, 
diskaþurrku.  Æskilegt er 
að mataráhöldin séu létt 
og þægileg. Gott er að 
hafa mataráhöldin í 
diskapoka sem kemur í 
stað diskaþurrku. 
 
Ýmislegt:  
Skátahníf/vasahníf, snæri 
vasaljós, áttavita, 
söngbók, sólgleraugu, 
stílabók, skriffæri, nál og 
tvinna, öryggisnælur.  
Ekki gleyma 
svefnpokanum og 
dýnunni! 
 
Tjald.  Ef það ert þú sem 
kemur með tjald ættir þú 
að koma með handbursta 
til að sópa tjaldið.  

Öruggara er að tjalda 
tjaldinu heima áður en 
farið er svo ekkert vanti. 
 
Gaman er að hafa með:  
Hljóðfæri, myndavél, 
sjónauka, landabéf, 
varðeldaskykkju, 
varðeldasessu, göngustaf 
og skátamerki til þess að 
býtta við erlendu 
skátana. 

Útbúnaður í eldhúsi 
sveitarinnar/félagsins. 

Eldhústjald 
Eldhúsborð. 
Gashella. 
Vatnsílát. 
Pottur. 
Panna.  
Skálar. 
Föt. 
Ausur. st. L. 
Sleifar. 
Ostaskeri. 
Eggjaskeri. 
hnífapör. 
Brauðhn. 
Könnur. 
Uppþvotta bali. 
Burstar. 
Stálull. 
Þurkur og klútar. 
Kaffivél. 
Hitabrúsar. 
Borðdúkar. 
Gardínur. 
Vatnskanna. 
Flokkunarílát fyrir sorp 
Ýmislegt. 
 

Verkfæri. 

Hamar. 
Bogasög. 

Sög. 
Öxi. 
Sleggja. 
Járnkarl. 
Spaði. 
Skófla. 
Garðhrífa. 
Hrífa. 
Kantskeri. 
Heftibyssa. 
Verkfæra taska. 
Málningaráhöld. 
Málband. 
Tommustokkur. 

Munir. 

Ruslagrindur. 
slökkvitæki. 
Sjúkrakassar. 
Votteppi. 
Balar. 
Eldvarnarteppi? 
Materofn. 
Rafmagnkapall 70m. 
Ljósastæði. 
Borð. 
Stólar. 
Fánastöng GH. 
Fánastangir. 
Burðarfánar. 
Félagsfánar. 
Alþjóðafáni. 
Félagsfáni á stöng. 
Ísl. fáni stór. 
 
Efni. 
Naglar 1" 2" 21/2" 3" 4". 
Hælar. 
Trönur. 
Timbur. 
Plast. 
Snæri. 
Kaðlar. 
Grill. 
Ýmislegt. 
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Dagskrá Landsmóts skáta 2014 
Þema mótsins er „í takt við tímann“ og því verður dagskráin að sjálfsögðu miðuð við að vera í 
takt við tímann. Þekking og reynsla fyrri móta var notuð til að búa til dagskrá sem verður 
spennandi að prófa. Dagskráin verður fjölbreytt og viðfangsefnin við allra hæfi . Boðið verður 
upp á flokkaverkefni sem reyna á samvinnu, einstaklingsverkefni sem reyna á hugmyndaflug 
og hæfni þátttakenda auk fjölda opinna dagskrárþátta sem efla samkennd mótsgesta og 
stuðla að kynnum skáta frá ólíkum lands- og heimshornum. Lögð er áhersla á að dagskráin sé 
gefandi, krefjist virkrar þátttöku og komi til móts við líkamlegar, félagslegar og andlegar 
þarfir þátttakenda um leið og hún skilar þeim reynslu og þekkingu sem nýtist þeim í daglegu 
lífi . Meiri áhersla er lögð á gæði en magn. Megináhersla er á flokkadagskrá 
sem byggir á ferðum, smiðjum og afmörkuðum keppnum. Einstaklingarnir fá þó einnig 
svigrúm til að njóta sín í opinni einstaklingsdagskrá. 
 
 
 

 
Dagskrárvalið 
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Fimm mótsdagar eru tileinkaðir valdagskrá skátaflokka. Þetta eru mánudagur, þriðjudagur, 
miðvikudagur, fimmtudagur og föstudagur. Markmiðið með þessari uppsetningu er að gefa 
skátaflokkum tækifæri til að hafa sjálfir áhrif á dagskrárval sitt og velja fyrirfram hluta þeirra 
dagskráratriða sem þeir taka þátt í. Þannig fá þeir tækifæri til að velja og kljást við þau 
viðfangsefni sem heilla mest auk þess sem tími gefst til að undirbúa sig sérstaklega fyrir 
þessa dagskrárliði í starfinu sem eftir er vetrar því valdagskráin er byggð upp sem 
starfsverkefni. Dagskrárdagarnir verða fimm og kallast: fortíð, nútíð, framtíð, Akureyri og 
útivist. Hver aldurshópur mun deila dagskrársvæðunum, en innan þess vinna flokkarnir 
sjálfstætt. Fyrir mótið á hver flokkur að vera búinn að velja sjálfur hvaða verkefnum hann vill 
vinna að á hverju dagskrárbili. Sem dæmi um spennandi dagskrárliði má nefna krefjandi hike 
ferðir, þríþraut rekkaskáta, klifur, víkingafjársjóðsleit, köfun, vatnabardaga,  bátsferðir, 
fornleifauppgröft, járn- eld- og trésmiðjur.  
 
Dagskrárvalið sjálft: 
 Hér á eftir fara nokkur mjög mikilvæg atriði varðandi dagskrárvalið:  
 
1. Valdagskráin hefur verður gefin út á landsmótsvefnum og þar geta allir flokkar þannig 
nálgast upplýsingar um hana.  
 
2. Gott er að flokkurinn gefi sér góðan tíma til að skoða verkefnin sem standa til boða. 
Mikilvægt er að allir í flokknum fái að hafa áhrif á valið og ef einhverjir eru veikir eða komast 
ekki á flokksfund má flokkurinn ekki taka neinar ákvarðanir nema bera það undir þá á milli 
funda.  
 
3. Tímann ætti að nota vel til að skoða verkefnin og velja í rólegheitum því ekki verður 
hægt að breyta dagskrárvalinu eftir á og því er mikilvægt að vanda vel til valsins. 
 
4. Þegar flokkurinn hefur valið sér þau verkefni sem hann hefur mestan áhuga á að taka 
þátt í gengur hann í samráði við sveitarforingja sinn frá ákveðnu valblaði sem sent er til 
dagskrárstjórnar. Þessu ætti að vera lokið 1. júní 2014. 
 
5. Fljótlega eftir það fær flokkurinn svo sitt endanlega dagskrárval staðfest.  
 
6. Mörg verkefnanna eru ætluð öllum aldurshópum en önnur eru ætluð ákveðnum 
aldurshópum og eru merkt Fálkaskátum, Dróttskátum, Rekka- og Róverskátum. 
 
7. Sum verkefnin gefa stig til verðlauna og eru sérmerkt sem slík. Til að eiga möguleika 
á þeim verðlaunum þurfa flokkarnir að leysa nokkur stigaverkefna og ná þannig 
tilteknum stigafjölda.  
 
8. Langflest verkefnin eru innifalin í mótsgjaldinu. Einstaka verkefni og ferðir sem eru 
í boði þarf að greiða fyrir aukalega og er það þá tekið sérstaklega fram. Þessi dagskráratriði 
eru hugsuð fyrir erlenda þátttakendur okkar sem reynslan hefur kennt okkur að óska gjarnan 
eftir að sjá eitthvað af Íslandi meðan á mótinu stendur. Auðvitað er íslensku 
þátttakendunum einnig velkomið að taka þátt í þeim ef þeir kjósa svo en þeir þurfa þá líka að 
greiða aukagjaldið. Allir ættu að hafa nóg af spennandi verkefnum að velja úr fyrir utan þessi 
viðbótar dagskráratriði 
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Gert er ráð fyrir því að þá daga sem farið er út af mótssvæðinu fylgi sveitarforingi eða annar 
meðlimur fararstjórnar með hópnum og fylgist með að allir komist á staðinn og komi aftur til 
baka. Þetta á sérstaklega við um Akureyrar og Útivistardaga. Fylgja þarf fálkaskátum á 
dagskrártorgin líka. 
 
Reglur varðandi styrktaraðila 
Eins og ávallt leitar mótsstjórn til fjölmargra aðila í leit að fjárhagslegum stuðningi við 
mótshaldið í því skyni að gera mótshaldið eins hagkvæmt og veglegt og kostur er. 
Sérstaklega hefur verið litið til dagskrár mótsins í þessu skyni enda er öllum ljóst að hún er 
mikilvægasta atriðið í mótshaldi þessu. Þannig er oft auðveldara að leita stuðnings við svo 
áþreyfanlegt verkefni sem landsmót skáta heldur en stuðnings til hins almenna starfs. Víða 
eru stuðningsumsóknir á vegum mótsins inni á þeim  tímapunkti sem þetta er ritað og má 
þar nefna Pokasjóð, Vímuvarnarsjóð og víðar. Þá mun verða leitað til fjölda fyrirtækja með 
afslátt (t.d. Bónus og BYKÓ) og fyrirgreiðslu vegna margvíslegrar þjónustu og vörukaupa 
þegar nær dregur að móti. Það er ávallt ánægjulegt að vita til þess að einstaka skátafélög 
sýna frumkvæði í að leita sjálf eftir samstarfi við fyrirtæki um að styðja mótsþátttöku sína 
með einum eða öðrum hætti. Í flestum tilfellum er um að ræða fyrirtæki í heimabyggð 
viðkomandi skátafélags en til þess að forðast hugsanlega árekstra í þessu sambandi hefu 
mótsstjórn nú sem á fyrri mótum sett niður eftirfarandi vinnureglur sem skátafélögin eru 
beðin að hafa að leiðarljósi í þessu sambandi. 
 

 Engum er heimilt að leita kostunaraðila í nafni Landsmóts skáta að Hömrum 2014 
nema mótsstjórn. 

 Mótsstjórn þarf að samþykkja fyrirfram öll auglýsingaskilti sem skátafélögin hyggjast 
setja upp á tjaldsvæði sínu frá kostunaraðila. Ef samþykkt eru slíkar 
auglýsingar/kynningar alfarið á ábyrgð viðkomandi skátafélags. Þau félög sem óska 
eftir að setja upp slíkt kynningarskilti þurfa að hafa samband við viðburðastjóra BÍS 
ekki síðar en 10. júlí n.k.  

 Mótsstjórn mælir alls ekki með því að skátafélög samþykki að setja upp fána 
kostunaraðila á fánastöng á svæði sínu. 

 Skátafélögum er ekki heimilt að vera með merkingar kostunaraðila á mótssvæðinu 
utan síns félagssvæðis né dreifa kynningarefni eða gjöfum frá kostunaraðilum á 
mótinu án samráðs við mótsstjórn. 

 Þá mælist mótsstjórn einnig til þess að skátafélög gæti mjög hófs við alla aðra 
kynningu á kostunaraðilum á mótinu. 
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Landsmótsstaðurinn Hamrar 
 
Staðurinn – Útilífsmiðstöð skáta að Hömrum, við Akureyri, er í reynd opinbert tjaldsvæði 
Akureyrarbæjar og því í eigu bæjarins en reksturinn og uppbyggingin er í höndum 
skátafélagsins Klakkur á Akureyri samkvæmt sérstökum samningi þar um. Þar eru haldin 
margvísleg námskeið á vegum skátahreyfingarinnar og skátar fara í útilegur á Hamra bæði 
sumar og vetur. Skátar hafa byggt útilífsmiðstöðina upp með það í huga að unnt sé að halda 
þar fjölmennar samkomur fyrir þúsundir þátttakenda með nauðsynlegum tjaldflötum, 
hreinlætisaðstöðu og margvíslegri afþreyingu. Sem opinbert tjaldsvæði Akureyrar býður 
miðstöðin almenningi að njóta aðstöðunnar og má fullyrða að þarna er eitt glæsilegasta og 
fullkomnasta tjaldsvæði landsins. Þá er staðurinn einnig leigður út til margvíslegra viðburða 
fyrir smærri og stærri hópa ásamt því að boðið er upp á fjölbreytilega þjónustu til hópa s.s. 
að skipuleggja ýmsa dagskrá, annast mat fyrir hópa, ferðir o.fl. Skátahreyfingin hélt  
Landsmót skáta að Hömrum árið 2002 og 2008 og gekk það frábærlega vel og síðan þá hefur 
staðurinn bara batnað.  Nálægð Hamra við Akureyrarbæ gerir líka að verkum að hluti 
dagskrárinnar fer fram í og við bæinn þannig að bæjarbúar verða vel meðvitaðir um að 
landsmótið fer fram þessa viku og gamlir skátar úr bænum eru duglegir að sækja mótið 
heim. Nánari upplýsingar um Hamra er að finna á www.hamrar.is. Mikil vinna er framundan 
til að gera  staðinn enn betri en verið hefur til landsmótshalds.  
 
Skipulag tjaldbúða:  
Mótssvæðið mun skiptast í fjögur þorp: Sumar og vetur þar sem almennir þátttakendur 
munu dvelja. haust, verður þorp fjölskyldubúða og vor verður þorp starfsmanna, 
mótsstjórnar og annra sem vinan að mótinu. Verslana, þjónusta og annað fyrir uppákomur 
verður í miðkjarna mótsins. Gestir landsmótsins munu dvelja í þessum þorpum og upplifa 
árstíðirnar.  
 
Þema í tjaldbúð: 
Tækni- og tjaldbúðastjórn ætlar að verðlauna það félag sem verður með skemmtilegustu 
útfærsluna á þema mótsins í sinni tjaldbúð. Stjórnin mun ganga um mótssvæðið fyrstu daga 
mótsins og skoða hvernig félögin hafa útfært þemað í sinni tjaldbúð. Fyrstu, önnur og þriðju 
verðlaun verða veitt á hátíðarkvöldverði, þeim félögum sem útfæra best sína tjaldbúð í takt 
við þemað. Með tíma og árstíðarþema eru möguleikarnir óþrjótandi á spennandi hlutum. 
Skátafélögin eru því hvött til að mæta til Landsmóts 2014 með þemað í huga og gera svæði 
sitt að sannkölluðu sumar eða vetrarþorpi. Látið nú hugmyndirnar flæða og virkið 
ímyndunaraflið og framkvæmdagleðina. 

http://www.hamrar.is/
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Tillaga að matseðli Landsmóts skáta 2014 
 
 
 

 
 
 
 

Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Morgun       matur Morgun       matur Morgun       matur Morgun       matur Morgun       matur Morgun       matur

brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

Hafragrautur (42)
brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

brauðmeti      álegg         

morgunkorn        

mjólkurvörur

Hádegis       matur Hádegis       matur Hádegis       matur Hádegis       matur Hádegis       matur Hádegis       matur Hádegis       matur

Súpa og Brauð Chili con carne (35) Pasta carbonara (31)
spaghetti með 

tómatssósu (13)
Eitthvað óvænt Blómkálssúpa (9)

kjúklingur og 

Grænmeti 

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

Síðdegis        

hressing

kökur /   kex kökur /   kex kökur /   kex kökur /   kex kökur /   kex kökur /   kex kökur /   kex

Kvöld               matur Kvöld               matur Kvöld               matur Kvöld               matur Kvöld               matur Kvöld               matur Kvöld               matur

Pylsur með öllu
Nauta SoftTaco með 

kryddgrjónum

kjúklingur og 

Grænmeti (27)

Plokkfiskur með 

Rúgbrauði

Píta með Hakki 

og grænmeti
Svínahnakkasneiðar Hamborgari

Kvöld            kakó Kvöld            kakó Kvöld            kakó Kvöld            kakó Kvöld            kakó Kvöld            kakó Kvöld            kakó

Kakó           kex Kakó           kex Kakó           kex Kakó           kex Kakó           kex Kakó           kex Kakó           kex
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Skipting félaga í sumar og vetur 
 

 

Félag Land Fjöldi Torg

1st WINCHCOMBE SCOUT GROUP United Kingdom 13 Sumar

2nd Welwyn (Oaklands) Scouts and Explorers United Kingdom 15 Sumar

7th North Peace United Kingdom 3 Sumar

88 AVIS Poland 4 Sumar

A. E. i G. Lo Manaix Spain 17 Sumar

Boy Scouts of America United States 5 Sumar

Eilífsbúar Iceland 36 Sumar

Erik Harefod Denmark 14 Sumar

Erik Harefod - Rovers Denmark 2 Sumar

Førde Scout Group Norway 8 Sumar

Girlguiding Scotland United Kingdom 13 Sumar

Girlguiding Worcestershire United Kingdom 11 Sumar

Hamar Iceland 22 Sumar

Holbo Gruppe - Det Danske Spejderkorps Denmark 20 Sumar

Huddinge Scoutkår Sweden 39 Sumar

Landnemar Iceland 20 Sumar

Scouts Australia Australia 6 Sumar

Segull Iceland 11 Sumar

Skátafélagið Faxi Iceland 3 Sumar

Skátafélagið Gardbúar Iceland 8 Sumar

Skátafélagið Hraunbúar Iceland 42 Sumar

Skátafélagið Klakkur Iceland 35 Sumar

Skátafélagið Kópar Iceland 60 Sumar

Skátafélagið Stígandi Iceland 14 Sumar

Skátafélagið Strókur Iceland 19 Sumar

Skátafélagið Ægisbúar Iceland 52 Sumar

Skátafélagið Örninn - Æskulýðsfélag Setbergssóknar Iceland 12 Sumar

Skjöldungar Iceland 15 Sumar

1. Løten Speidergruppe Norway 36 Vetur

6th Bebington Sea Scouts United Kingdom 30 Vetur

Det danske spejderkorps, Støvring Denmark 2 Vetur

Devon Explorer Scouts United Kingdom 45 Vetur

Eventyr Troppen - Skjoldhøj Gruppe Denmark 8 Vetur

Fossbúar Iceland 60 Vetur

Héraðsbúar Iceland 17 Vetur

Hong Kong Contingent Hong Kong 16 Vetur

Hunneberg KFUM Sweden 11 Vetur

Mosverjar Iceland 54 Vetur

Oxfordshire Scouts United Kingdom 67 Vetur

Polarstjernen Denmark 17 Vetur

Poste Nikitotegwac Canada 8 Vetur

Skátafélag Akraness Iceland 26 Vetur

Skátafélag Borgarness Iceland 35 Vetur

Skátafélagið Árbúar Iceland 31 Vetur

Skátafélagið Hafernir Iceland 4 Vetur

Skátafélagið Heiðabúar Iceland 12 Vetur

Skátafélagið Svanir Iceland 24 Vetur

skátafélagið Vífill Iceland 62 Vetur

Team Finland Finland 78 Vetur

Tendring District Explorers & Network United Kingdom 20 Vetur

The Green Girl Guides, Frederiksberg, Denmark Denmark 5 Vetur

Troop 18, BSA, New London, PA, USA United States 9 Vetur


