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Allir skátar á Landsmót skáta 2016 !
Landsmót skáta verður haldið í 29. skiptið dagana  
17.-24 júlí næstkomandi. Mótið fer fram á Úlfljótsvatni 
en þar er Útlífsmiðstöð skáta staðsett. Mótið er fyrir 
skáta á aldrinum 10 – 22 ára, á mótinu verður einnig 
boðið upp á fjölskyldubúðir sem standa öllum opnar.  
Á Landsmóti skáta eru engir varamannabekkir, það eru 
allir virkir þátttakendur í ævintýrinu.

Landsmót skáta er með alþjóðlegu ívafi og fjölmenna 
erlendir skátar á mótið. Í ár eru nokkur hundruð 
erlendir skátar skráðir á mótið bæði sem almennir 
þátttakendur og sem starfsmenn. Landsmót skáta er 
eftirsóknarvert tækifæri fyrir íslenska skáta að upplifa 
alþjóðlega samfélagið sem skátahreyfingin er. Hér með 
er skorað á foreldra og forráðamenn skáta að veita 
börnum sínum þetta tækifæri.

Dagskrá og daglegt líf
Dagskrá mótsins er allt í senn, fjölbreytt, vönduð, spennandi 
og gefandi. Hún krefst virkrar þátttöku skátanna og skapar 
skilyrði fyrir sköpunargleði þeirra. Yfir daginn starfa þátttak
endur í skátaflokkum við fjölbreytt viðfangsefni. Viðfangsefnin 
velja flokkarnir sjálfir fyrir mótið. Hluti dagskrárinnar fer fram á 
mótssvæðinu sjálfu en einnig er nýtt falleg náttúra Úlfljótsvatns 
og umhverfi þess.

Á hverjum morgni er blásið til fótaferðar kl. 08:00. Þá drífa allir 
sig á fætur og sinna hefðbundnum morgunverkum og snæða 
morgunverð. Að lokinni fánahyllingu geta skátaflokkarnir haldið 
í opna dagskrá sem hefst kl. 10:00.   Hádegisverð snæða 
flokkarnir í tjaldbúðinni eða hafa með sér nesti ef þeir eru í 
ævintýraferð í nágrenni mótssvæðisins. Eftir hádegisverðin fara 
skátaflokkarnir í valdagskrá sem þeir hafa valið sér í aðdrag
anda mótsins. Matargerð er mismunandi á milli félaga en er 
yfirleitt sameiginleg athöfn skátaflokkanna. Flokkarnir ákveða 
sinn matseðil, sjá um matseldina og njóta flokkarnir aðstoðar 
eldri skáta við framreiðslu á stærri máltíðum.

Flokkadagskrá lýkur kl. 16:30 og taka þá við fjölbreytt verkefni 
og af nógu er að taka. Undirbúa þarf kvöldverðinn sem er 
kraftmikil og seðjandi máltíð sem byggir á kjöti, fiski, pasta eða 
öðru því sem börn og unglingar þekkja til. Þeir sem ekki þurfa 
að sinna undirbúningi kvöldverðar geta tekið þátt í fjölbreyttri 
dagskrá eða slappað af í tjaldbúðinni og skrifað eitt eða tvö kort 
heim. Stundum þarf að sinna ýmsum verkefnum vegna undirbún
ings kvölddagskrár svo sem að undirbúa skemmtiatriði eða 
þátttöku í stórleik. 

Að lokinni kvölddagskrá er komið í tjaldbúðir þar sem í boði  
er heitt kakó og kex að skátasið.  Kyrrð er á mótssvæðinu frá 
kl. 24:00. Það bregst yfirleitt ekki að svefninn sígur fljótt á eftir 
viðburðarríkan dag. Gæsla er á svæðinu á nóttinni til að gæta 
þess að allir fái notið góðrar hvíldar.

Alþjóðlegt samfélag
Eitt af meginmarkmiðum Bandalags íslenskra skáta er að gefa 
skátum kost á þátttöku í alþjóðlegu starfi enda erum við hluti 
af alheimsbræðralagi skáta. Landfræðilegar aðstæður draga úr 
möguleika íslenskra skáta til heimsókna og persónulegra kynna 
við skátasystkin sín erlendis. Eitt af því sem gerir Landsmót 
skáta frábrugðið öðrum innlendum skátamótum er alþjóðlega 
samfélagið sem myndast á mótinu. 

Þegar er fyrirsjáanlegt að fjöldi erlendra skáta muni verða á 
mótinu. Dagskrá og tjaldbúð eru uppbyggð þannig að þátttak
endur blandast og eiga mikið samneyti. „Þetta er alveg eins og 
að fara til útlanda,” sagði ungur skáti á síðasta Landsmóti Skáta, 
„maður er alltaf að heyra útlensku talaða eða sungna – alveg 
mergjað”. 

Andrúmsloftið verður því alþjóðlegt og ungir skátar fá tækifæri 
til að kynnast því í raun að skátahreyfingin þekkir engin landa
mæri og mismunandi tungumál, menning eða trúarskoðun er 
enginn þröskuldur í samskiptum.
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Heilbrigð víma kemur að innan!
Landsmót skáta er lengsta, stærsta og fjölmennasta útisamkoma 
ungs fólks sem haldin er hér á  landi. Íslenska skátahreyfingin 
hefur frá upphafi lagt grunn að heilbrigðum lífsvenjum barna og 
ungmenna. Markmið skátahreyfingarinnar er að þroska börn og 
ungt fólk til að verða sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar í 
samfélaginu.

Skátastarf er heilbrigð skemmtun, neysla áfengis eða ann
arra vímuefna á enga samleið með því. Landsmót skáta er að 
sjálfsögðu vímulaus hátíð. Ungir sem aldnir koma áhyggjulausir 
saman í náttúrunni, njóta fegurðar hennar og lífsins í samfélagi 
sem þekkir ekkert kynslóðabil. Eina víman sem má sjá á fólki 
er sú sem kemur með gleðinni og lífsfjörinu innan frá. Þetta er 
fólk í fjölskyldubúðum sérstaklega beðið að virða svo og reglur 
mótsins um reykingar.

Mótsgjald
Þátttökugjald Landsmóts skáta er kr. 54.000. Við mótsgjaldið 
bætist sameiginlegur kostnaður skátafélagsins. Það er mis mun
andi eftir því hvaðan skátarnir koma og hversu mikið er lagt í 
sameiginlegan búnað félaganna hver sameiginlegur kostnaður 
er. Flest skátafélög standa fyrir fjáröflunum til að mæta þessum 
kostnaði. 

Innifalið í mótsgjaldinu er fullt fæði allan tímann, dagskrá, 
mótsmerki, mótsbók, einkenni mótsins (klútur), mótsblað og 
aðbúnaður á mótsstað. Mótsgjaldið er hægt að greiða með 
greiðsluseðli eða með kreditkorti.  

Staðfestingargjaldið er kr. 10.000,  óendurkræft þó hætt sé 
við þátttöku. Eftir 15. febrúar hækkar gjaldið um 5%. Hægt er 
að skipta eftirstöðvum niður á nokkra mánuði, mótsgjaldið skal 
að fullu greitt 1.maí 2016.  Skráningu og frekari skilmála er að 
finna á heimasíðu mótsins www.skatamot.is.

Mamma og pabbi mæta á landsmót!
Á mótinu eru starfræktar fjölskyldubúðir þar sem eldri skátar, 
fjölskyldur skátanna, vandamenn og aðrir gestir mótsins geta 
sett niður tjaldið sitt, tjaldvagn eða fellihýsi og tekið þátt í 
Landsmótsævintýrinu. Í boði verður dagskrá fyrir alla aldurs
hópa og ættu allir að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Hægt er 
að dvelja í fjölskyldubúðum eins lengi og gestir óska þess, ekki 
þarf að tilkynna þátttöku í fjölskyldubúðum. Þátttakendur í 
fjölskyldubúðum annast sjálfir matinn fyrir sig en mögulegt er 
að kaupa hráefni í verslun mótsins s.s. brauð, álegg, grillkjöt og 
fleira. Einnig er stutt frá mótssvæðinu inn á Selfoss. Mótsgjald 
í fjölskyldubúðum er kr. 3.200.  það er mótsgjald fyrir hvern 
einstakling óháð því hversu lengi dvalið er. Innifalið í mótsgjald
inu er: einkenni mótsins, mótsbók og dagskrá í fjölskyldubúðum. 
Gistináttagjald er greitt fyrir hverja nótt, kr. 1.400. kr. pr. 
mann á nótt, börn 10  17 ára kr. 700. frítt fyrir börn 0  9 ára. 
Úlfljótsvatn býður upp á rafmagn og er verðið skv. verðskrá 
Úlfljótsvatns kr.1.000,

Heimsóknardagur
Landsmót skáta er tvímælalaust ein mesta upplifun sem skáti 
hefur kost á að taka þátt í á skátaferli sínum. Mótin eru fjölmenn 
og á Úlfljótsvatni mun rísa öflugt bæjarfélag með 45.000 
íbúum, það mun ekki fara framhjá neinum. Mótið stendur frá 
sunnudegi til sunnudags, hápunktur mótsins er á laugardegin
um.Þá er sérstök hátíðardagskrá allan daginn. Skátafélögin 
eru með kynningar frá sínu bæjarfélagi og kynna sín sérkenni. 
Dagurinn endar með glæsilegri kvöldvöku nokkuð sem enginn 
ætti að láta fram hjá sér fara! 

Öryggið ofar öllu!
Á mótinu er starfrækt sjúkragæsla í samvinnu við Slysavarnar
félagið Landsbjörg. Það er læknir ávallt á vakt auk þaulæfðra 
björgunarsveitarmanna með þjálfun í fyrstu hjálp. Sjúkragæsla 
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sinnir öllum minniháttar málum en alvarlegri meiðsl, sem eru 
afar fátíð, eru meðhöndluð á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Mikið er lagt upp úr öryggismálum á mótinu.  Dagskráin er vel 
yfirfarin með öryggi skáta í huga og sérstakar reglur gilda til 
dæmis um vatnadagskrá.

Mótsstjórn nýtur stuðnings reyndra skáta og björgunarsveita
fólks við stjórnun á ýmsum þáttum svo sem umferðagæslu  og 
almennrar gæslu á svæðinu.

Eldvarnareftirlit er eins öflugt og kostur er enda má eingöngu 
kveikja eld á þar til gerðum svæðum. Öll skátafélög hafa með 
sér slökkvitæki og annan búnað til varnar bruna á sínu svæði. 
Af hálfu mótsstjórnar eru sett upp stærri tæki víðs vegar á 
mótssvæðinu. Skátunum er heimilt  að ganga með vasahnífa 
og skátahnífa í belti til að nota við skátastörf sín á mótinu, 
allir leikir með hnífa eru bannaðir og er hart gengið eftir því af 
foringjum og starfsfólki mótsins. 

Hrein og bein !
Í 45.000 manna bæjarfélagi þarf að hugsa fyrir margvíslegri 
þjónustu og eru hreinlætismálin ekki undanskilin. Á Úlfljótsvatni 
er vel útbúin hreinlætisaðstaða með sturtum og vatnssalernum. 
Hreinlætisaðstaðan er víðs vegar um mótssvæðið, stutt er fyrir 
alla að fara þegar kallið kemur. Öflugt starfsfólk Úlfljótsvatns sér 
um að halda öllu hreinu og snyrtilegu. Sturturnar á Úlfljótsvatni 
eru margrómaðar, skátarnir geta notið þess að skella sér í góða 
sturtu eftir erfiðan og jafnvel óhreinan dag. 

Skátafélögin leggja metnað sinn í að gæta fyllsta hreinlætis við 
matseld og geymslu matvæla, eftirlit með því verðu haft að hálfu 

mótsins. Taka verður tillit til þess að um útilegu er að ræða og 
reynt að tryggja fyllsta hreinlæti, þess er gætt meðal annars að 
skátarnir þrífi vel mataráhöld sín að lokinni hverri máltíð.

Tryggingar
Skátar eru ekki tryggðir í skátastarfi, foreldrar eru hvattir til að 
sjá til þess að barn þeirra sé vel tryggt sem og búnaður þess. 
Mótið tryggir ekki mótsgesti gagnvart skakkaföllum á mótinu 
og er ekki ábyrgt fyrir skemmdum, stuldi eða hvarfi á munum 
skátanna, reynt er að fyrirbyggja að slíkt gerist.

Klæðnaður
Við búum á Íslandi og á vikumóti er nokkuð víst að ýmis 
tilbrigði íslenskrar veðráttu geta skollið á. Þátttakendur gista í 
tjöldum og eru úti undir berum himni við dagskrá allan daginn 
og því þarf að huga vel að klæðnaði sem hentar mismunandi 
aðstæðum. Skátafélögin gefa út útbúnaðarlista áður en farið er 
af stað.  Helstu hlutir á slíkum lista eru: hlý föt, regngalli, léttur 
klæðnaður ef sólin gerir vart við sig, gönguskór, stígvél, léttir 
skór og nægur nærfatnaður til skiptanna. Foringjar fylgjast með 
að skátarnir klæði sig hverju sinni eftir veðráttu. Ef mjög blautt 
veður verður á mótstímanum verða gerðar ráðstafanir til að 
hægt sé að þurrka fatnað og svefnpoka sem blotnað hafa.

Vasapeningar
Verslun er opin á mótinu sem selur meðal annars hreinlætis
vörur, matvæli og sælgæti. Talsvert er útbúið af minjagripum 
merktum mótinu og verða þeir til sölu í versluninni. Þegar nær 
dregur Landsmóti skáta verða kynnt hvaða minjagripir verða í 
boði og hvað þeir kosta.


