Lederbrev 1
Kære leder,
Her er de første væsentlige informationer om Sagaløbet 2017.
Vi har tidligere udsendt en del informationer i disse informationsbreve, men i år forsøger vi at holde det kort
og præcist. I stedet har vi samlet alle informationerne på vores hjemmeside, hvor I kan læse mere, hvis I ikke
har været med før, eller for at få genopfrisket hvad der skal gøres inden løbet. Derfor omhandler dette brev
primært tilmeldingsfrister og indbydelsen til løbet.
De øvrige informationer kan findes på http://sagalobet.dk/om-sagalobet/leksikon/

TILMELDINGER OG POSTER
Indbydelsen til Sagaløbet 2017 er klar til jer og kan findes på www.sagalobet.dk. Der er ikke skrevet nogen
tilmeldingsfrist på indbydelsen da I som kreds selv skal sørge for at tilmelde patruljerne på vores hjemmeside.
Sidste frist for at tilmelde patruljer er lørdag d. 30. september kl. 23.59. Indbydelsen til deltagerne har I år
ikke Sagaløbets regelsæt trykt, så det er vigtigt at I som ledere selv gennemgår reglerne med deltagerne.
Før vi kan godkende jeres patruljetilmeldinger skal I også have tilmeldt en post eller postmandskab til en
udbudspost. Dette gøres også på www.sagalobet.dk. Fristen for at tilmelde poster eller postmandskab er lørdag d. 9. september kl. 23.59. Vi har i år valgt at placere denne tilmeldingsfrist tidligere end deltagertilmeldingerne, da I på denne måde får mest mulig tid til at få jeres væbnere, seniorvæbnere og seniorer med på
løbet. Vores forhåbning er at I tilmelder en post hvis I giver indbydelsen til jeres børn og unge, og så stiller
med en post, selv hvis de ikke deltager (selvom vi ikke kan forestille os at det kunne ske). De tilmeldte poster
må ikke være brugt på Sagaløbet 2014, 2015 eller 2016. I kan finde postbeskrivelser fra de tidligere løb på
hjemmesiden.
Prisen for deltagelse i løbet er 100 kr. pr. deltager, som betales ved bankoverførsel eller MobilePay i forbindelse med patruljetilmeldingen.

FORBEREDELSESPOSTEN
Som optakt til Sagaløbet kan I med jeres patruljer forberede jer på løbets forberedelsespost. Forberedelsesposten er ikke et krav at løse inden løbet, men er en udfordring til de patruljer som gerne vil investere noget
ekstra tid på at skaffe point til Sagaløbet 2017. Forberedelsesposten kan findes på www.sagalobet.dk.

Det sidste vi har på hjerte er at vi glæder os helt utroligt meget til at lave løb med jer igen i år! Vi sender flere
informationer ud efter sæsonstart.

De bedste hilsner, og god sommer
Sagaløbsudvalget
#FDFSaga17
#FDFoplevelser

