Sagaløbet er et løb for alle væbnere, seniorvæbnere og
seniorer i landsdel 1 og 2. Løbet starter lørdag eftermiddag og slutter søndag morgen. Løbet foregår hele natten, hvor dine ledere står klar til at lave de fedeste poster for alle patruljerne.

Medbring selv
Mad til turen, krus, solidt, varmt og tørt fodtøj, varmt tøj,
March og lejr, FDF-skjorten, pandelampe, refleksvest,
benreflekser, sovepose, liggeunderlag.

Patruljen medbringer

Start

Trangia, kompas, papir, kuglepen, mindst en mobiltele-

1. oktober 2016

fon, lille førstehjælpskasse, løsning på forberedelsesposten.

Klokken 16.00
Svenstrup Station
Hobrovej 771, 9230 Svenstrup J

Mobiltelefon

Slut

Hver patrulje skal medbringe en mobiltelefon der kan
holde strøm gennem hele løbet. Der må gerne medbrin-

2. oktober 2016

ges flere telefoner. Det er en fordel at medbringe en

Klokken 10.00

smartphone men ikke et krav. Mere information om mobiltelefoner vil være at finde i deltagerbrevet.

Højvangskolen
Tingstedet 20, 9320 Svenstrup J

Mere information

Pris

Der vil løbende blive lagt informationer om løbet op på

100 kr.

vores hjemmeside og facebookside.

Udvalget sørger for
Oplevelser du aldrig glemmer, et kort og en rute samt
morgenmad søndag når alle er kommet i mål.

Deltagerbrev

www.facebook.com/sagalobet
www.sagalobet.dk

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingen afleveres til din leder senest

Deltagerbrevet bliver lagt ud på www.sagalobet.dk ca.
en uge før løbet starter.

Forberedelsespost

d. ___ / ___ 2016

I tvivl?
Spørg din leder!

Beskrivelsen af årets forberedelsespost vil kunne findes
på vores
landslejren.

hjemmeside

www.sagalobet.dk

efter

Navn
Fødselsdato
Kreds
Eventuelle bemærkninger
Forældre underskrift

#FDFSaga16
#FDFoplevelser

Mobilnummer

FDF-klasse

Regler
§ 1 Ingen deltager må fylde 20 år før d. 31. december det
gældende løbsår.
Stk. 2 En væbnerpatrulje består af 4-7 deltagere, hvor max.
2 deltagere må være fyldt 17 år, det gældende løbsår.
Stk. 3 En seniorpatrulje består af 3-5 deltagere. Når gennemsnitsalderen er min. 15 år, over tre femtedele af patruljen er seniorer, eller stk. 2 ikke er overholdt betragtes patruljen som en seniorpatrulje.
§ 2 En deltager, der ønsker at give op, kan kun gøre dette
ved en post. Postmandskabet orienterer udvalget, som sørger for afhentning af deltageren.
Stk. 2 En deltager, som giver op, kan være med at løse posten, hvor deltageren har givet op.
Stk. 3 En deltager, der har opgivet, har ingen mulighed for
at vende tilbage og deltage i løbet.
§ 3 Hvis en deltager giver op, mister patruljen 5 point på
hvor post, hvor den pågældende deltager ikke er med. Heri
medregnes målstedet, men ikke den post, hvor deltageren
giver op.
Stk. 2 Der kan dispenseres fra reglen i stk. 1, såfremt udvalget finder det uforsvarligt at lade en deltager fortsætte på
løbet og derfor tager deltageren ud (f.eks. ved en tilstand,
der kræver lægebehandling).
§ 4 En patrulje er ikke opløst, førend sidste deltager har
givet op. Fra post 1 kan en deltager altså fortsætte på resten af løbet alene.
Stk. 2 Dog må ingen deltager gå alene mellem posterne.
Altså kræver gennemførsel af løbet at deltageren følges
med en anden patrulje mellem posterne. Overtrædes dette,
diskvalificeres patruljen og den sidste deltager vil ikke få
mulighed for at deltage yderligere

#FDFSaga16
#FDFoplevelser

§ 5 Posterne skal løses i rækkefølge. Når en patrulje får
udleveret opgaven ved en post, har patruljen ikke længere
ret til at vende tilbage til den forrige post.
Stk. 2 Patruljen vælger selv, hvorvidt en post gennemføres
eller ej.
Stk. 3 Vælger en patrulje ikke at løse en post, skal patruljen
tjekke ind og ud ved posten.
§ 6 Der gives ikke point for hurtighed på strækningerne
mellem posterne, bortset fra på hastighedsstrækningen
(hurtigt frem). Alle poster lukker senest klokken 08.00,
hvorefter samtlige tilbageværende patruljer skal bevæge
sig mod mål. En patrulje der er gået i gang med at løse en
post, kan dog færdiggøre posten.
§ 7 Transportmidler må ikke benyttes. Dette gælder alt fra
cykler til biler, over heste og rulleskøjter.
§ 8 Alt postmandskab skal være fyldt 18 år og bære synligt
ID, samt have underskrevet en gyldig børneattest.
Stk. 2 Postmandskabets ID udleveres af udvalget.
Stk. 3 De enkelte kredse er selv ansvarlige for postmandskabets gyldighed af børneattester.
§ 9 Refleksveste og benreflekser skal bæres af alle deltagere, fra startpost til mål.
Stk. 2 Overtrædelse af stk. 1 medfører 100 minuspoint pr.
deltager, der ikke opfylder kravet.
§ 10 Patruljerne må maksimalt følges ad to patruljer af
gangen. Udvalget vurderer hvornår der er tale om at patruljerne følges. Overtrædes reglen straffes hver involveret patrulje med 100 minuspoint.
§ 11 Gentagne overtrædelser af reglerne kan medfører diskvalifikation af hele patruljen.
§ 12 Tvivlspørgsmål afklares af udvalget.

