Mørket kalder!

Mørket kalder!

Så går det løs!
Planlægningen til endnu et løb
i verdensklasse er nu i gang!

Tilmelding
Navn

Vi har inviteret en masse seje væbnere,
seniorvæbnere og seniorer!

Fødselsdato
Alder ved start

I er selvfølgelig 120% kampklar!
Øksen skal hjem til Jeres kreds!

Mobilnummer
FDF-klasse
Den fede rute er planlagt!

Jeres ledere er i gang med at planlægge posten, der skal vinde Postpokalen.

Kreds

Eventuelle bemærkninger

Udvalget har alle de fedeste idéer klar til start!

Forældreunderskrift

Vi venter bare på tilmeldingen
fra netop DIN patrulje!

Tilmeldingen er bindende.

Så er DU klar til Sagaløbet?!

For Sagaløbet er klar til DIG!

Afleveres til din leder senest d. ___/___ 2012

Hold dig opdateret!

Informationer
Start
28. september 2012
Klokken 16.00
Brønderslev Station
Banegårdspladsen 12
9700 Brønderslev

På Facebook

Slut
29. september 2012
Klokken 10.00
Brønderslev Station
Banegårdspladsen 12
9700 Brønderslev
Pris
100 kr. pr. deltager

På vores hjemmeside

Udvalget sørger for
- Oplevelser, du aldrig glemmer!
- Kort og en rute
- Morgenmad søndag
Deltagerbrev
Deltagerbrevet bliver lagt ud på
www.sagaløbet.dk ca. en uge før løbsstart.

www.sagaløbet.dk

Foropgave
Foropgaven til årets løb kan du finde
på sagaløbets hjemmeside www.sagaløbet.dk
I tvivl
Spørg din leder!

Personligt grej
Mad til turen
Krus
Solidt, varmt og tørt fodtøj!
Varmt tøj
March og Lejr
FDF-skjorten
Pandelampe
Refleksvest
Benreflekser
Sovepose
Liggeunderlag
Patruljegrej
Trangia
Kompas
Papir
Kuglepen
Mobiltelefon*
Lille førstehjælpskasse

*Mobiltelefon
Patruljens mobiltelefon skal kunne
læse QR-tags i offline tilstand. Kan en
patrulje ikke stille med sådan en mobiltelefon, kan patruljen ikke gennemføre løbet. Programmet som udvalget
bruger hedder i-nigma og kan hentes
på www.i-nigma.com - Mobiltelefonen
skal desuden have strøm til hele natten!

Regler
§ 1 Ingen deltager må fylde 20 år
før 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 35 deltagere. Når gennemsnitsalderen er min. 15 år, eller stk. 2 ikke er
overholdt betragtes patruljen som
en seniorpatrulje.

§ 3 Hvis en deltager giver op, mister patruljen 5 point på hver 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).

§ 2 En deltager, der ønsker at give
op, kan kun gøre dette ved en post.
Postmandskabet orienterer udvalget, som sørger for afhentning af
deltageren.
Deltagere, der giver op, bliver kørt
til mål.
Stk. 2 En deltager, som giver op,
kan være med til 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.

§ 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.

Regler
fyldt 18 år og bære synligt ID, samt
§ 5 Posterne skal løses i rækkeføl- have underskrevet en gyldig børnege. Når en patrulje får udleveret
attest.
opgaven ved en post, har patruljen Stk. 2 Postmandskabs ID udleveres
ikke længere ret til at vende tilba- af udvalget.
ge til den forrige post.
Stk. 3 De enkelte kredse er selv
Stk. 2 Patruljen vælger selv, hvor- ansvarlige for postmandskabets
vidt en post gennemføres eller ej. gyldighed af børneattester.
Stk. 3 Vælger en patrulje ikke, at
løse en post, skal patruljen allige§ 9 Refleksveste og benreflekser
vel tjecke ind og ud ved posten.
skal bæres af ALLE deltagere, fra
startpost til mål.
§ 6 Der gives ikke point for hurtig- Stk. 2 Overtrædelse af stk. 1 medhed på strækningerne mellem po- fører 100 minuspoint pr. deltager
sterne, bortset fra på hastighedsder ikke opfylder kravet.
strækningen (Hurtigt frem). Alle
Stk. 3 Gentagne overtrædelser
poster lukker senest klokken 08.00, medfører diskvalifikation af hele
hvorefter samtlige tilbageværende patruljen.
patruljer skal bevæge sig mod mål.
En patrulje, der er gået i gang med
at løse en post, kan dog færdiggøre § 10 Tvivlspørgsmål afklares af
udvalget.
posten.

§ 7 Transportmidler må ikke benyttes. Dette gælder alt fra cykler til
biler, over heste og rulleskøjter.
§ 8 Alt postmandskab skal være

