Infobrev 1
Selvom det lige er blevet påske, er planlægning af Sagaløbet 2015 allerede begyndt. Derfor sender vi
allerede nu de første informationer ud, så I kan tage løbet med i Jeres planlægning af sæson 15/16.

Hvad er Sagaløbet?
Til de kredse der endnu ikke har deltaget i løbet er her en kort forklaring af hvad Sagaløbet egentlig er.
Sagaløbet er et 25-30 km langt natløb for væbnere, seniorvæbnere og seniorer i landsdel 1. Løbets
placering skifter fra år til år og kun start og mål er kendt forud for løbet. Selve løbets indhold består af
både levende og døde poster, samt en masse små hemmelige muligheder for at få endnu flere point.
De døde poster, alle hemmelighederne og nogle få levende poster står Sagaløbsudvalget for at
arrangere. De fleste levende poster er dog de deltagende kredses opgave at udtænke, skaffe materialer
til, og afvikle under løbet.
Løbet er som hovedtræk delt op i fire konkurrencer. Hovedkonkurrencen er for væbnere og
seniorvæbnere og er kampen om Sagaøksen. Seniorerne har også deres egen konkurrence hvor de
kæmper om Seniorøksen. De yngste patruljer, beregnet ud fra deltagernes gennemsnitsalder, har en
konkurrence hvor de kæmper om Den Gyldne Sut. Sidst men ikke mindst konkurrerer de deltagende
kredse også indbydes om at lave den fedeste post i kampen om Postpokalen. Dommerne af posterne er
naturligvis løbets deltagere.
Som udgangspunkt skal alle kredse der sender deltage afsted derfor også stille med en levende post. I
Sagaløbsudvalget arrangerer vi dog nogle udbudsposter, som kredse med få ledere kan bemande for at
kunne deltage i løbet.

Hvor skal løbet holdes?
I år har løbet start og mål på Dronninglund busterminal. Ruten er som beskrevet ovenfor hemmelig
indtil løbet starter. Som kreds får I dog nogle hints, i den kommende kredsinfo, om hvilke ting I skal
tage hensyn til når I udformer Jeres post.

Hvornår skal vi afsted?
Løbet bliver afholdt d. 26. - 27. september 2015. Start og sluttidspunkt for både poster og deltagere
blive offentliggjort i næste infobrev hvor I også får indbydelsen til årets løb.

#FDFSaga15
#FDFoplevelser

Mere info?
I starten af juni sender vi både et nyt infobrev ud, sammen med indbydelsen til deltagerne. I kan altså
allerede inden denne sæson slutter få delt indbydelser ud til Jeres nuværende og kommende væbnere,
seniorvæbnere og seniorer. Vi vil nemlig meget gerne have rigtigt mange glade FDFere med på vores
løb!

Spørgsmål?
Hvis I har nogle spørgsmål er I velkomne til at kontakte udvalget på saga@sagaløbet.dk eller på telefon
23 84 64 24.

Følg med!
Husk også at følge med i hvad der sker omkring planlægningen af løbet, både på vores hjemmeside og
på facebook.
www.sagalobet.dk
www.facebook.com/sagalobet

Vi glæder os MEGET til at have Jer med på Nordjyllands største og fedeste natløb!
De gladeste løbshilsner
Sagaløbsudvalget

#FDFSaga15
#FDFoplevelser

