Infobrev 2
Hermed følger flere informationer om årets Sagaløb. Selvom I har deltaget på løbet før er det vigtigt
at I læser brevet igennem da vi igen i år har lavet ændringer til løbets form.

Løbets base
For deltagernes vedkommende starter og slutter løbet på Dronninglund busterminal. Postmødet forud
for løbet bliver afholdt på Dronninglund Efterskole. Det er også her løbets mål vil være, og efterskolen
vil derfor være løbets base.

Tilmelding
Tilmeldingen til årets løb åbner d. 1. august 2015. Deltagerne tilmeldes patruljevis og hver kreds skal
tilmelde enten en post eller postmandskab til en udbudspost. Tilmelding sker på www.sagalobet.dk
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 13. september 2015. Tilmeldinger efter denne dato vil blive
pålagt et gebyr på 25 kr. pr. deltager. Tilmeldes poster/postmandskab ikke rettidigt vil alle kredsens
patruljetilmeldinger blive betragtet som ugyldige.

Betaling
Tilmeldingen for patruljerne er ikke gældende før betalingen er modtaget af udvalget. Betaling sker
til patruljevis til Sagaløbets konto 7453 0001210610 eller med MobilePay 40 81 40 27. Betalingen
skal mærkes med kreds og patruljenavn. Sidste frist for betaling er mandag d. 14. september 2015,
hvor pengene skal være på Sagaløbets konto.

Poster
Alle kredse, der ønsker at have deltagere på løbet, skal stille med en post, eller mandskab til en
udbudspost.

Kredsenes poster
Hvis kredsens stiller med deres egen post deltager de i kampen om postpokalen. Dog skal følgende
krav opfyldes før posten er endeligt kvalificeret:
-

Kredsen skal udfylde en postbeskrivelse der skal sendes ved tilmelding af posten. Skabelonen
kan findes på sagaløbets hjemmeside.

-

Den må maksimalt bruges 15 minutter til at løse postens opgave.

-

Posten skal indeholde en specifik sværhedsgrad til seniorpatruljer.

-

Posten må maksimalt give 100 point til deltagerne.

#FDFSaga15
#FDFoplevelser

-

Posten skal kunne aktivere tre patruljer på samme tid. Hvis posten kan igangsætte flere
patruljer end tre vil udvalget meget gerne vide dette.

-

Posten skal være tilmeldt senest d. 13. september 2015.

Udbudsposter
Udbudsposterne er poster der er udviklet af sagaløbsudvalget, men afvikles af postmandskab fra
kredsene. Disse poster er tiltænkt kredse der ikke kan stille med nok ledere til at afvikle én hel post
selv. Udbudsposterne deltager ikke i kampen om postpokalen. Postmandskab der tilmeldes
udbudsposter vil blive tildelt flere poster under løbet.

Forberedelsespost
Årets forberedelsespost kan findes på www.sagalobet.dk . Forberedelsesposten er en opgave som
deltagerene delvist skal løse hjemmefra. Undervejs på løbet skal deltagerens forberedelse bruges til
at løse en post.

Løbets afvikling
Løbet starter med et postmøde klokken 14.00 på Dronninglund Efterskole. Det er vigtigt at alt
postmandskab deltager på postmødet, da ID-kortene vil blive udleveret her.
Som leder og postmandskab på Sagaløbet 2015 er man til rådighed fra postmødets start og til der er
blevet gjort rent på mål søndag morgen. For at løbet kan fungere bedst muligt bliver vi nød til at
trække på ledere hvis poster ikke er åbne, for at kunne afvikle nogle af løbets planlagt effekter. Vi
forsøger at give alle kredse tid til at hygge og have det fællesskab på posterne som ellers altid har
været muligt.
Alle poster får tildelt en åbningstid. Postmandskabet skal tjekke ind på deres posts placering senest
en time før posten åbner. Ingen patruljer må sættes i gang med at løse posten før det tidspunkt
posten har fået som åbningstid. Når posten er åbnet skal postmandskabet blive på placeringen indtil
alle patruljer er nået til den efterfølgende post, samt udvalget har givet tilladelse til at forlade posten.

Postpokalen
Alle patruljer får ved start udleveret et karakterskema til vurdering af alle poster. Alle poster får en
karakter mellem 1 og 10, hvor 1 er det dårligste og 10 er det bedste. Når alle karakterskemaer er
afleveret, udregnes postens gennemsnitskarakter. Det er denne karakter, der er det endelige pointtal i
kampen om postpokalen. Posten med den højeste gennemsnitskarakter vil være vinderen af
postpokalen. Såfremt to poster ender med den samme gennemsnitskarakter vil posten med flest 10taller vinde postpokalen.
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Pointgivning
Alle patruljer kan maksimalt få 100 point for løsningen af en post. Det er op til hver enkelt kreds at
opsætte vurderingskriterierne for, hvordan de 100 point gives. Dog skal disse pointkriterer være så
objektive som muligt. I år er det derfor ikke tilladt at give point efter kriteriet samarbejde. I stedet
anbefales det at posterne udtænkes således at posten ikke kan gennemføres uden at patruljen
samarbejder.
Pointene for de enkelte patruljer indsendes til mål via SMS. Sagaløbsudvalget refunderer IKKE
udgifter til SMS’er, så medbring gerne en telefon, der har fri SMS.
Når patruljen har afsluttet løsningen af posten, informeres de om antallet af point de opnåede på
posten.

Tvivlsspørgsmål
Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til saga@sagalobet.dk eller på telefon 23 84 64 24.
Vi glæder os til at afholde endnu et fantastisk løb sammen med Jer!
De gladeste løbshilsner
Sagaløbsudvalget.
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