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KREDSINFO 2 
Kære kredsansvarlig! 

Nu er der ikke længe til Sagaløbet og her følger de sidste vigtige informationer inden løbet. 

DELTAGERBREV 
Deltagerbrevet til årets løb kan findes på www.sagalobet.dk . Brevet er også vedhæftet den samme e-mail hvor 
du har fået dette brev. Det er vigtigt at I får delt deltagerbrevet ud til jeres deltagere, så både de og deres foræl-
dre kan læse det inden løbet. 

TILMELDING AF DELTAGERES TELEFONER 
For at løbets start kan forløbe så glat som muligt vil vi meget gerne have jer til at hjælpe jeres patruljer med at 
tilmelde deres telefoner inden løbet. Dette sker ved at patruljen sender koden TILMELD efterfulgt af deres tilmel-
dingskode til 61 66 88 73. Når de får en SMS retur vil telefonen være tilmeldt løbet. 

TJANSER OG FREMMØDE 
Sagaløbet 2016 starter for alt postmandskab lørdag d. 1. oktober kl. 14.30 med postmødet. Hvis ikke I har aftalt 
andet med udvalget forventer vi at alt postmandskab som skal deltage på løbet møder op her. Løbet slutter først 
for alt postmandskab søndag d. 2. oktober kl. 10.00. Samme regel gælder her. Hvis ikke I har aftalt andet med 
udvalget forventer vi at I er med på løbet indtil dette tidspunkt. 

På postmødet vil der desuden blive uddelt en række tjanser til alle deltagende kredse. Tjanserne er lavet sådan at 
kredse som har poster i den første halvdel af løbet, vil primært skulle hjælpe omkring morgenmad og oprydning, 
mens kredse som har poster i sidste halvdel af løbet vil skulle hjælpe med opsætning og afvikling af startposten. 

KEYHANGERS OG ID-KORT 
Da vi op løbet har ID-kort til alt mandskab på løbet har vi også indtil i år haft keyhangers som I har kunnet bruge. 
Vi er dog løbet tør for keyhangers da postmandskabet fra de tidligere ikke har fået afleveret deres keyhangers 
tilbage. Hvis i derfor ønsker at have en keyhanger til jeres ID-kort skal I selv medbringe dette. Vi har sikkerhedsnåle 
og høstbindegarn som alternativ til keyhangers, hvis I ikke selv ligger inde med en. 

SPØRGSMÅL? 
Har I spørgsmål vedrørende løbet eller opgaver op til løbet er I meget velkomne til at kontakte udvalgets formand 
Jeppe på 23 84 64 24. 

 

Vi glæder os helt afsindigt meget til at lave løb med jer alle sammen! 

De gladeste løbshilsner 
Camilla, Casper, Dan, Jens Peter, Lasse, Theiss og Jeppe 
Sagaløbsudvalget 


