Deltagerbrev
Kære deltager!
Dette brev indeholder de vigtigste informationer om Sagaløbet 2013. Det er meget vigtigt at du læser
det grundigt igennem, og lader dine forældre læse de også.
Løbets start og afslutning
Løbet bliver i år skudt i gang på Brønderslev station. Løbet starter klokken 16.00. Det er derfor vigtigt
at du er på stationen i god tid og får tjecket dig ind sammen med din patrulje, og at vi kan få Jeres
bagage gjort klar til at blive transporteret til mål.
Løbet slutter ikke ved Brønderslev station, men en andet sted i området. Vi sørger dog for at I alle
sammen kan være tilbage på stationen senest klokken 10.00 om søndagen.
Tjeck ind og ud
For at Sagaløbet kan køre så glat som muligt, bruger vi på løbet et kodesystem, som skal bruges når I
skal tjecke ind og ud på posterne. Når du ankommer til Brønderslev station skal du i fællesskab med
din patrulje tjecke ind for første gang på løbet. På stationen foregår indtjeckningen dog ikke med
kodesystemet, men i stedet ved henvendelse til personen fra Sagaløbsudvalget. Når I har tjecket ind
på stationen vil I få udlevet en kuvert som I IKKE må åbne før personen fra udvalget sætter løbet i
gang.
Når I skal tjecke ind og ud på løbet sker det ved enten at scanne det QR-tag der hænger på posten,
eller skrive den kode der står lige under. Koden skal sendes til det nummer hvor I også tilmelder Jeres
telefon. Efter i har tjecket skal I henvende jer til postmandskabet og aflevere jeres holdkort.
Efterfølgende vil postmandskabet sætte jer i gang med posten, eller sætte jer i kø hvis der ikke er
plads lige med det samme. Når I har løst posten skal I tjecke ud på samme måde som i tjeckede ind,
blot med det andet QR-tag eller den anden kode, der står under ”TJECK UD”. Efter I har tjekcet ud vil I
få udleveret jeres holdkort igen.
Hvis I glemmer at tjecke ind eller ud på en post koster det 5 point, hvilket kan være forskellige på en
1. eller 2. plads.
Hvad skal du have med?
Mad til lørdag aften og nat
Krus
Solidt, varmt og tørt fodtøj
Regntøj
March og Lejr 2013

Pandelampe
Refleksvest
Benreflekser (2 stk.)
Sovepose
Liggeunderlag
Liggeunderlag og sovepose pakkes i en taske for sig selv. Denne taske skal være markeret med navn
og kreds. Denne taske bliver transporteret direkte til mål, og du skal derfor ikke have den med rundt
på løbet.
Refleksvesten og benreflekserne SKAL bæres fra det sekund Jeres patrulje forlader startposten. Hvis
ikke alle deltagere bærer de påkrævede reflekser fratrækkes patruljen 100 point pr. deltager der ikke
overholder kravet.
Ud over de ting som du selv skal have med, skal din patrulje medbringe følgende:
Trangia
Kompas
Papir
Kuglepen
Mobiltelefon der kan læse QR-tags og med strøm nok til hele løbet
Lille førstehjælpstaske
Startkuvert
Når Jeres patrulje har gennemført startposten vil I få udleveret Jeres startkuvert. I denne startkuvert
vil I kunne finde de kort I skal bruge for at komme i gang med løbet, jeres holdkort, samt en masse
andet infomateriale.
Det nye mærke
Sagaløbet har i år fået nyt mærke. Alle deltagere der gennemfører løbet vil få udleveret en mærke ved
ankomsten til mål. Mærket koster ikke noget men vi vil opfordre Jer til at medbringe 10 kr. som vi så
vil donere til U-turn Uganda.
Foropgaven
Hvis din patrulje endnu ikke har fået løst foropgaven kan I nå det endnu.
Foropgaven kan du finde på www.sagalobet.dk hvor der også ligger et ekstra hint.
Hvis I løser foropgaven rigtigt er der ekstra point at hente på løbet, så det er helt klart en fordel at
bruge kræfterne på at løse den.

Mobiltelefoner og QR-tags
Som nænt tidligere skal hver patrulje medbringe en mobiltelefon der kan scanne QR-tags. Der findes
et utal af forskellige programmer der kan scanne disse tags. De QR-tags der bliver brugt på løbet er
blevet testet med programmet i-nigma. Programmet kan hentes I AppStore, Google Play, Windows
market eller på www.i-nigma.com
Hvis Jeres patrulje IKKE kan medbringe en telefon der kan læse QR-tags kan i klare Jer med en
almindelig mobiltelefon. Løbet bliver dog en anelse mere besværligt og der vil være nogle opgaver I
ikke kan løse.
I forhold til mobiltelefoner, er det meget vigtigt at du som deltager ikke ringer hjem til dine forældre
hvis løbet pludselig bliver for hårdt eller der går noget andet galt. Prøv i stedet at snakke med din
patrulje om at du ikke har det så godt, og forsøg at få gejsten tilbage. Hvis du ikke føler du kan
gennemføre løbet kan du altid sige stop på en af posterne, hvorefter du vil blive kørt til mål.
Til forældrene
Hvis jeres barn, mod forventning, på et tidspunkt i løbet af Sagaløbet ringer jer op, med problemer,
opfordrer vi Jer til at tage situationen med ro, og forsøge at berolige Jeres barn. Efterfølgende vil vi
meget gerne at I kontakter Sagaløbsudvalget på telefon 21 16 34 30 inden I tager nogen beslutning
om eventuelt at hente Jeres barn.

Vi glæder os helt fantastisk til at holde Sagaløb for jer igen!
De gladeste løbshilsner
Sagaløbsudvalget

