
 
 

KREDSINFO 
Så er det snart tid til Sagaløb igen! – Her følger de fleste informationer omkring årets løb! 

Start og slut 
Løbet starter og slutter i år på Skørping station. Postmødet forud for løbet vil blive afholdt på Skørping skole. 

Fra udvalgets side vil vi anbefale Jer at sende Jeres deltagere med tog til Skørping for at spare en masse 

kørsel i bil. 

Tilmelding 
Tilmelding af patruljer og poster skal ske senest 14. september 2014. – Hvis der tilmeldes efter denne dato 

pålægges et gebyr på 50 kr. pr. person. – Efter d. 21. september 2014 er det ikke muligt at tilmelde sig løbet. 

Tilmeldingen vil ske på www.sagalobet.dk – Tilmeldingen sker patruljevis, og skal fortages af en leder. 

Alle tilmeldinger en bindende. Dette gælder for både poster og patruljer. 

Tilmelding af poster eller postmandskab sker ved at sende de nødvendige informationer til 

saga@sagalobet.dk 

Betaling 
Tilmeldingen er først gældende når betalingen for hele patruljen er gået ind på Sagaløbets konto. 

Betalingen sker patruljevis til konto 7453 0001210610. Mærk betalingen med kreds og patruljenavn. 

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

(se næste afsnit). Der er beregnet 15 minutter til løsningen af en post.  

Det er kredsenes eget ansvar at skrive en postbeskrivelse til posterne. 

Skabelonen til postbeskrivelserne kan findes på www.sagalobet.dk – Denne skabelon skal benyttes til 

postbeskrivelserne.  

Såfremt tidsgrænsen på 15 minutter ikke overholdes kan Sagaløbsudvalget vælge at diskvalificere posten i 

kampen om Postpokalen. 

Når I skal udfærdige jeres poster, skal I tage forbehold for følgende specialforhold i årets løb: 

- Posterne skal udvikles således de kræver så lidt plads som muligt. Jo mindre plads der skal bruges desto 

nemmere er det at finde lokationer på ruten hvor posten kan ligge.  

- Posterne skal udvikles med to sværhedsgrader. En til væbnere og seniorvæbnere, samt en til seniorer.  
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- Posterne skal udvikles således de kan aktivere 3 patruljer af gangen. Såfremt kredsen vurdere at posten 

kan aktivere flere end tre patruljer af gangen, vil vi gerne vide dette på forhånd, da dette kan have indflydelse 

på hvilken position på løbet posten vil være placeret.  

- Posterne kan som udgangspunkt ikke indeholde elementer med ild. Dette skyldes at størstedelen af ruten 

er placeret i skovområde.  

- Løbet har i år fået et gennemgående tema. Temaet er baseret på en større krimigåde som deltagerne skal 

finde løsningen på hen over løbet. Ved udviklingen af Jeres post, må i derfor meget gerne have dette tema 

med i Jeres overvejelser. Selve temabeskrivelserne bliver skrevet af Sagaløbsudvalget og lagt på de 

forskellige postbeskrivelser. 

Vi kan ikke stille med en post – Hvad gør vi så?  
Sagaløbetsudvalget har i år forberedt en række udbudsposter. Disse er poster hvor postbeskrivelsen samt 

materialerne til posten er lavet af sagaløbsudvalget. Det eneste vi mangler er mandskab. Disse poster er 

derfor beregnet til kredse der ikke har mandskab til at stille med en hel post alene, eller kredse der har så 

meget postmandskab at de gerne vil hjælp til med en ekstra opgave. Disse udbudsposter gør det muligt at 

sende deltagere afsted på Sagaløbet 2014, selvom en kreds kun har en enkelt leder til at stå post. 

Udbudsposterne deltager desuden ikke i kampen om postpokalen da disse udvikles af sagaløbsudvalget. 

Ledere der vælger at deltage på udbudsposter skal forvente at være i drift det meste af løbet, på mere end 

en post. 

Ud over udbudsposterne er det også tilladt at samarbejde flere kredse om en post. Hvis det er denne løsning 

kredsene vælger, skal de selv tage kontakt til hinanden og derefter udvikle posten i fællesskab. Ved denne 

type poster deltager kæmper kredsene i fællesskab om postpokalen.  

Foropgave 
Årets foropgave kan findes på www.sagalobet.dk – Foropgaven skal bruges på løbet på en af 

udbudsposterne. Det er derfor essentielt for patruljerne at lave foropgaven for at kunne løse den 

førnævnte udbudspost. 

Løbet 
På løbsdagen bliver der afholdt et postmøde klokken 14 på Skørping skole. – Det er vigtigt at alt 

postmandskab møder op til dette møde, da der her vil blive udleveret ID-kort. Disse ID-kort skal bæres yderst 

under hele løbet. 

Når postmødet er afsluttet, forventes det at alle kredse tager ud til lokationen af deres post, med det samme, 

så postens placering kan kontrolleres. – For de kredse der ligger sidst på løbet er det tilladt at lade posten 

være ubemandet indtil en time før postens åbningstid, hvis dette ønskes. Dog skal posten være bemandet 

indtil Sagaløbsudvalget har kontrolleret placeringen af posten. 
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Dette sker ved at indsende en kode til målserveren. Koden kan findes på den placering som posten er blevet 

tildelt. 

Alle poster får tildelt en åbningstid. Disse åbningstider skal overholdes.  

Det er altså ikke tilladt at sætte en patrulje i gang med posten, selvom de er kommet før åbningstid. 

Når først posten er åben, må postmandskabet ikke forlade lokationen, før posten igen er lukket og alle 

patruljer er nået frem til næste post. Den tilmeldte pointtelefon vil modtage en sms når mandskabet må 

forlade lokationen.  

Postmandskab 
Såfremt kredsen stiller med deres egen post, eller deltager i en samarbejdspost er det kredsens eget ansvar 

at kunne stille med nok postmandskab til at afvikle posten. Derudover er det også vigtigt at sørge for, at 

kredsens postmandskab har underskrevet en gyldig børneattest. 

Personer der ikke før har været postmandskab på Sagaløbet får efter løbets afvikling udleveret et mærke for 

deres deltagelse i løbet. 

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 10-taller vinde postpokalen.  

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. 

Følg med i løbet 
Patruljernes tjeck ind og ud tider indskrives i et Google Drev dokument. Du kan finde dokumentet på 

følgende link 

http://tinyurl.com/saga2014  
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Mållounge 
På mål vil der blive etableret en mållounge. Denne lounge er lavet for at skabe fællesskab på tværs af de 

forskellige kredse. Udvalget vil derfor opfordre alt postmandskab til at tage til mållokationen når de har fået 

tilladelse til at lukke og forlade deres post. 

Tvivlsspørgsmål 
Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til 

saga@sagalobet.dk 

 

Vi glæders os til at afholde endnu et fantastisk løb sammen med jer! 

De gladeste løbshilsner 

Sagaløbsudvalget 
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