
 

 
Kæru skátar og skátavinir, 

Nú er rétt mánuður í mót, skráningarfrestur alveg að renna út, mótsstjórn orðin 
þvílík spennt og þið vonandi líka. 

Tjaldstæðin 

Verða á Hvítasunnuflöt og biðjum við félögin að láta vita með góðum fyrirvara 
hvað þau þurfi mikið pláss á falkaskatamot@skatarnir.is og í leiðinni hver verður 
fararstjóri/tengill hvers félags fyrir sig. 

Sjálfboðaliðar/hjálparar 

Vantar í eftirfarandi verkefni: 

Klifurturninn þarf að vera með réttindi og ókeypis námskeið er í boði. 

Bátana og þar þarf einnig að vera með réttindi og ókeypis námskeið er í boði. 

Eldhúsi. Aðstoða kokkinn, uppvask og frágangur. 

Smiðjur og textil. Aðstoða og kenna. 

Endilega látið vita á falkaskatamot@skatarnir.is ef þið viljið hjálpa eða spyrja um 
eitthvað. 

Að sjálfsögðu er frítt á mótið fyrir hjálpara, gisting í skála, góður matur og teiti í 
lokin þegar búið er að ganga frá. 

Hæk 

Fullorðin frá hverju félagi fylgir í þennan póst. Skátar fá kort og leiðarlýsingu. 
Muna eftir vatnsbrúsa og góðum skóm. 

Vatnasafarí 

Fullorðin frá hverju félagi fylgir krökkunum. Muna eftir handklæði og fötum sem 
mega verða skítug og jafnvel ekki notuð aftur. 

Komur og brottfarir. 

Félögin velkomin á svæðið frá klukkan 15.00 á fimmtudeginum. Reiknað er með 
allir séu komnir klukkan 18.00. Kvöldmatur verður klukkan 19.00 og fyrsti 
fararstjórafundur klukkan 22.00. 

Hádegismatur klukkan 12.00 og eftir það brottför félaganna. 



 

 

  

 

Dagskrá: 

Fimmtudagur 30. júní 

15:00 -18:00 Koma félagana á mótið. Skátarnir koma sér fyrir, skoða svæðið, 
kynnast og njóta. Þeir sem vilja, taka þátt í bingó. 

19:00 Matur í Strýtu. Muna að koma með eigin matarílát. 

20:30 Setning í lautinni við Strýtuna. Félögin marsera. 

22:00 Móts og fararstjóraþing. 

22:00 Tjaldbúðarvinna. Bingó. Samvera félagana. Tannburstun í Úlfljótsvatni. 

23:30 Hlustað á nóttina. Ró. 

 
Föstudagur 1. júlí 

7:30 Ísbjörninn fyrir þá sem vilja vakna hressilega. 

8:00 Ræs, morgunverk, morgunmatur. 

9:00 Tjaldbúðarskoðun 

10:00 Dagskrárpóstar 

12:00 Hádegismatur 

13:00 Dagskrá 

17:00-19:00 Tjaldbúðarvinna. Klútaleikur. 

19:00 Matur 

20:00-22:00 Sveitaball. 

21:00 Móts- og fararstjóraþing. 

22:00 Samvera félaganna - undirbúningur í háttinn 

23:00 Hlustað á nóttina. Ró. 

 
 
 



 

 

  

 

Laugardagur 2. júlí 

7:30 Ísbjörninn 

8:00 Ræs, morgunverkin – morgunmatur. 

9:00 Tjaldbúðarskoðun 

10:00-12:00 Dagskrá 

12:00 Matur 

13:00-17:00 Dagskrá 

17.00-19.00 Tjaldbúðarvinna. Klútaleikur og undirbúningur fyrir kvöldvöku  

19:30 -22:00 Kvöldvaka 

21:45 Mót og fararstjóraþing 

22:00 Samvera félaga – undirbúningur í háttinn 

23:00 Andað inn í nóttina. Ró 

 
Sunnudagur 3. júlí 

7:30 Ísbjörninn fyrir þá sem vilja vakna hressilega. 

8:00 Ræs, morgunverk, morgunmatur. 

11:00-12:00 Slit og afhending viðurkenninga. 

12:00 Matur 

13:00 Frágangur og brottför. 

 

 
 
Munið falkaskatamot@skatarnir.is 

 

Skátakveðjur, 

Mótsstjórnin.   

 


