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LØBSINFORMATIONER 2 
Startklar, uret frem og skoene på. Vejen står ukendt og fri. Kursen er givet og du begynder at gå, 
taktisk lægges en sti. - March og Lejr nr. 31 

Kære ledere! 

Lige om lidt går Sagaløbet 2019 i gang og her får I de sidste relevante informationer inden 
løbsstart. 

Deltagerbrev 
På løbets hjemmeside www.sagalobet.dk kan du finde deltagerbrevet til årets løb. Det er vigtigt at 
patruljerne får adgang til brevet, så de har mulighed for at forberede sig bedst muligt på løbet. 
Gennemgå det gerne med jeres deltagere, så de får det bedst mulige løb. Husk også selv at læse 
deltagerbrevet. 

Postmøde 
Sagaløbet 2019 starter for alt postmandskab lørdag d. 5. oktober kl. 14.00 med postmøde på 
Aabybro Efterskole. I skal køre efter adressen Kærvej 4, 9440 Aabybro, da det er en bestemt del 
af efterskolen vi har lånt. Bemærk at mødestedet er et andet mødested end det tidligere oplyste! 
Hvis ikke I har aftalt andet med udvalget forventer vi at alt postmandskab som skal deltage på 
løbet, møder op her. Løbet slutter først for alt postmandskab søndag d. 6. oktober kl. 10.00. 
Samme regel gælder her. Hvis ikke I har aftalt andet med udvalget forventer vi at I er med på 
løbet indtil dette tidspunkt. 

point.sagalobet.dk 
Igen i år skal I bruge vores webapp til at sende point og tjekke patruljer ind og ud. Den kan findes 
på www.point.sagalobet.dk. I får udleveret jeres login til app’en på postmødet. 

Løbet, løkkerne og åbningstiderne 
Løbet i år har 215 tilmeldte deltagere fordelt på 44 patruljer - Det er helt vildt, og hvor er vi glade 
for at både I og jeres deltagere ude i kredsene er så gode ambassadører for løbet. Vi var aldrig 
nået her til uden jer! Løbet har i år 4 delruter. Alle fire ruter er åbne på samme tid, og alle fire 
ruter vil blive brugt af deltagerne under hele løbet. Det betyder også at jeres post skal være åben 
fra lørdag kl. 16.30 og indtil søndag kl. 08.00. Vi ved, at der er hårdt, men vi håber, I kommer til at 
få en helt igennem fantastisk nat, hvor I både har tid til at hygge i jeres lederflok og give en masse 
børn og unge helt igennem fantastiske oplevelser, som de aldrig glemmer.  

Har I behov for at sætte jeres post op før postmødet, må I meget gerne kontakte udvalget, så I 
kan få jeres posts placeret at vide. 

Tjanser 
På de forrige løb har vi fordelt tjanser til jer ud fra hvornår jeres post er åben. I år er der ingen 
startpost, så derfor kan alle kredsens ledere tage ud til posten, når postmødet er slut. 

Keyhangers og ID-kort 
På løbet skal alt postmandskab bære et synligt ID-kort. Kortet kan med fordel placeres i en 
keyhanger. Vi har fået trykt en masse lækre keyhangers som I kan købe på postmødet. Medbring 
derfor gerne kontanter eller telefon til MobilePay. En keyhanger koster 10 kr. Vi stiller desuden 
sikkerhedsnåle og høstbindegarn til rådighed, hvis I ikke ønsker at købe en keyhanger, eller selv 
medbringer en. 
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Spørgsmål 
Har I flere spørgsmål, kan I skrive en mail til udvalget på saga@sagalobet.dk 
Har du brug for svar lig nu og her, kan du kontakte en af løbets formænd på telefon: 

Casper B.B. Nielsen 
28 71 47 57 

Jeppe S. Strauss 
23 84 64 24 

Theiss F. B. Nielsen 
52 62 27 48 

 

Det sidste vi har tilbage at sige inden vi ses på lørdag er, at vi glæder os helt vildt til at se jer alle 
sammen til endnu et løb 

De gladeste løbshilsner 
Camilla, Charlotte, Casper, Dan, Jens Peter, Jeppe, Lasse, Sandra og Theiss 
Sagaløbsudvalget 


