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Infobrev 3 
Kære kredse! – Vi håber I har nydt sommeren og så småt er klar til endnu en sæson med masser af 
FDF! 

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 nogle ændringer til løbets form. 

Et løb med valg og plus-poster 
Vi har i udvalget i år besluttet at årets løb skal være præget af valg for deltagerne. En del forskellige 
ting på løbet vil derfor være anderledes end før. 

Løbet vil eksempelvis blive mindre lineært. Deltagerne får mulighed for at tjene flere point ved at gå 
mere besværlige ruter end den ”nemme” standardrute.  

Grunden til at vi nævner dette tiltag er mest af alt fordi det også kommer til at påvirke jer som kreds, 
når I skal udvikle jeres post. Vi er klar over, at det er sent, I får besked om dette nye tiltag og vi har 
derfor også besluttet at det ikke er et krav for at I kan deltage. 

Tiltaget, som I vil blive påvirket af, er ”Plus-poster”. Tiltaget dækker over, at I som kreds kan vælge at 
lægge en ekstra sværhedsgrad ind i posten. Sværhedsgraden kan være alt fra en skrappere 
tidsgrænse, sværere spørgsmål, et handikap til deltagere, eller noget helt fjerde som lige passer 
perfekt på jeres post.  

Sværhedsgraden kan I indrette på tre forskellige måder: 

1)! Væbnerne konkurrerer på seniorniveau hvis de vælger plussværhedsgraden, og seniorerne får 
et højere niveau af udfordring de skal løse. I denne form skal I altså udtænke en sværhedsgrad 
der er sværere end den seniorsværhedsgrad I allerede har på posten. 

2)! En fælles plussværhedsgrad for både væbnere og seniorer. Denne form kan eksempelvis være, 
at I trækker 2 minutter fra alle tidsgrænser for både væbnere og seniorer. 

3)! En plussværhedsgrad for væbnere og en for seniorer. Med denne form skal I udtænke to 
plussværhedsgrader. Denne form kan vælges hvis I mener at Jeres seniorsværhedsgrad vil 
være for krævende for væbnerne at gennemføre. 

Helt pointteknisk vil plussværhedsgraden give patruljerne 25 point for blot at vælge at 
gennemføreposten på de nye vilkår. Patruljerne kan dog stadig kun opnå 100 point for at løse posten. 
Altså bliver det maksimale pointtal for posterne 125 point, hvis patruljerne vælger at gennemføre 
posterne på plusniveau. 

Som nævnt tidligere i dette afsnit er det ikke et krav for jer at udtænke disse plussværhedsgrader. Vi 
håber selvfølgelig, at I vil bakke op om initiativet, men hvis I ikke synes at overskuddet er til at 
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udvikle posten yderligere, vil vi også gerne give Jer et tilbud om at gennemse posten og komme med 
et forslag på hvordan plussværhedsgraden kan gennemføres.  

Ud over plussværhedsgrader på de poster som I selv udvikler vil alle udvalgets poster naturligvis også 
have plussværhedsgrader.  

Vi håber, I har lyst til at give deltagerne et endnu federe løb med mange forskellige valg undervejs! ! 

Tilmelding er åben! 
Vi har allerede nu åbnet tilmeldingen for både patruljer og poster! 

Tilmeldingen foregår på www.sagalobet.dk og er åben indtil d. 13. september 2015. 

Betaling foregår patruljevis ved enten at overføre til konto 7453 0001210601 eller via MobilePay til 
40 81 40 27. Husk at mærke betalingen med kreds og patruljenavn. Betalingsfristen er d. 14. 
september 2015. 

Seniorpatruljer 
Reglerne vedrørende patruljer er i år ændret så deltagerne er i seniorpatruljer så snart de betragtes 
som seniorer efter forbundets skabelon. En patrulje med en gennemsnitsalder under 15 kan derfor 
godt være en seniorpatrulje, hvis deltagerne er startet i 9. klasse. 

Tilmelding af mobiltelefoner 
Som noget nyt i år, vil deltagerene skulle tilmelde deres telefoner til løbet, allerede inden de 
ankommer til Dronninglund Busterminal. Lederen i kredsen, der har tilmeldt patruljerne vil derfor 
efter sidste tilmeldingsfrist få tilsendt oplysninger til deltagerne om, hvordan de tilmelder telefonerne 
til løbet. Det er vigtigt, at I husker at give deltagerne disse oplysninger, så de kan være klar, når løbet 
begynder. 

Deltagerbrev 
Efter sidste tilmeldingsfrist til deltagerbrevet blive offentliggjort på www.sagalobet.dk. Det er vigtigt 
at både deltageren, såvel som deres forældre læser deltagerbrevet igennem, så de får gjort sig de 
fornødne forberedelser til løbet. Det er op til jer selv kredsen, hvordan I vil distribuere deltagerbrevet 
til jeres deltagere.  
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Forberedelsesposten  
Husk at forberedelsesposten til årets løb findes på www.sagalobet.dk.  Det vil helt klart være en 
fordel at prøve jeres løsningsmodel af i kredsen inden løbet, så deltagerne har en idé om, hvordan de 
vil løse posten. Denne post vil naturligvis også få en plussværhedsgrad, som deltagerne først får 
kendskab til, når de står ved posten på løbet.  

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. 


