KÆRE DELTAGERE PÅ CHALLENGE & FIGHTER DISTANCERNE 2021
Herunder følger praktisk info om løbet. Vi anbefaler jer at læse det
grundigt og dele med jeres holdkammerater.
Har I spørgsmål I ikke får besvaret nedenfor kan de stilles på info@yacs.dk
Vi glæder os til at se jer og har mange frivillige hjælpere i gang. Send dem
et smil og en venlig bemærkning. De gør alt hvad de kan for at give jer en god oplevelse ☺
Mvh Arrangørerne
GENEREL INFO
Senest onsdag 1/9 bedes I sørge for, at AL hold- og deltagerinformation er korrekt på DARUs
startlister: www.ar-union.dk. I skal logge ind for at rette! Se evt DARUs hjælpevideo her: Hjælp (arunion.dk)

Parkering: Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg. Undlad venligst at parkere på villavejene ved
stjernecentrum. Vi bliver upopulære ved dem der bor der og I risikerer at spærre for nogle af de
opgaver I skal ud på. Bemærk: Åhavevej (ind til Stjernecentrum) er spærret hele lørdag.
Overnatning: Vi henviser til de officielle muligheder i og omkring Silkeborg.
Opbevaring af skiftetøj til målgang: Det er muligt at stille en taske med skiftetøj i et telt ved
Stjernecentrum. Bilnøgler kan afleveres i en kasse ved indskrivningen. Den står ved målpersonalet
hele dagen.
Bad: Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg.
Cykler placeres inden start ved Stjernecentrum, Roklubben, Åhavevej (hjelme og evt. cykelsko
stilles ved cyklerne). Husk I skal have numre på cyklerne inden start. Cyklerne er under opsyn når I
ikke bruger dem.
Indskrivning: Se programmet på hjemmesiden. Foregår i Nordisk Lagerbygning på papirfabrikken.
Se også kort nedenfor.
Alle hold bedes medbringe en udfyldt ansvarserklæring til indskrivningen. Ansvarserklæringen er
vedhæftet denne mail. Der udfyldes 1 pr hold.
Deltagere under 18 skal ud over holderklæringen medbringe en Junior Ansvarserklæring
(vedhæftet) udfyldt af forældre/værge. OBS 1 erklæring pr DELTAGER!
Ved indskrivning udleveres startnumre til tøjet og til cykler inkl. sikkerhedsnåle og strips.
Startnummeret bæres synligt under hele løbet. I kan blive bedt om at vise jeres startnummer på
tøjet når I henter cykler. Dette er for jeres egen sikkerhed.
Derudover udleveres:
For Challenge: Roadbook. Det er en rigtig god idé at gennemlæse roadbooken inden start.
For Figther: Klippekort og elastik til at fastgøre klippekort om armen.
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Briefing 8.40 (Challenge) / 11.40 (Fighter) på Torvet i Silkeborg: Hele holdet skal være samlet og
klar på Torvet. Ved Briefing gives praktiske informationer om løbet/ruten - briefing er obligatorisk
for alle hold.

Startopgaven lørdag er for både Challenge og Fighter et o-løb. Kun cykler, hjelme, cykelsko og for
Challenge svømmeveste må efterlades. Resten skal medbringes til start.
Obligatorisk holdudstyr: skal medbringes hele tiden inkl. svømning, så mobiltelefonen bør pakkes
vandtæt. Se obligatorisk holdudstyr på hjemmesiden.
I skal selv bære alt udstyr fra start til mål, men I må efter startopgaven fralægge udstyr, når I ikke
mener I skal bruge det. Obligatorisk holdudstyr må IKKE fralægges. Ved manglende obligatorisk
udstyr ved kontrol på ruten modtager holdet en tidsstraf.
Vand: Der er vand i Stjernecentrum og på Challenge derudover et enkelt sted på ruten. Så især på
Challenge skal i være opmærksomme på at medbringe nok beholdere til vand undervejs. Der kan
sagtens gå 3-4 timer inden i møder vandposten.
Forplejning på ruten: Holdet sørger selv for al forplejning. Det er ikke tilladt at udlægge depoter
eller få hjælp udefra. Indkøb i kiosker og lignende er tilladt, da det er ens for alle.
Registrering af poster: foregår med elektronisk chip for hovedruten. De enkelte delopgaver kan
være notering af tal eller andet. Det står i instruktionen for den enkelte opgave hvad der er
gældende.
Kort: Kortene vil være GI kort 1:25.000 og orienteringskort 1:10.000 og 1:4.000. Vi anbefaler at
deltagerne gør sig bekendt med de mest basale symboler og kompasteknikker. Kortene er trykt på
vandfast papir. De er dog ikke rivfaste.
Kontaktperson under løbet (indtastes på nødmobiltelefon):
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Nødnummer bruges ved tilskadekomst der ikke er livstruende (Er det livstruende så er det
naturligvis 112). Benyttes også ved manglende poster (Meeen, tjek nu lige en ekstra gang om I er
det rigtige sted)
Challenge: Henriette Rokkjær: 22 97 67 73
Fighter: Gry Christensen: 61 69 54 61
Mad i mål: Der er mad i mål. Hvert hold modtager billetter til madboderne på torvet.
Respekter naturen – vi låner den bare! I må IKKE cykle uden for stierne. I må gerne lægge mtb og
løbe til posterne, hvis det vurderes at være det bedste valg, eller I må løbe med mtb i terrænet.
Privat jord, dyrkede marker, hegn og områder markeret forbudt på kortet (olivengrøn baggrund
eller rødskraveret) respekteres selvfølgelig og betrædes ikke!
Affald: ALT affald tages med retur og puttes i skraldespanden. Der vil være skraldespande i
Stjernecentrum.
Tilskuere: Tilskuere og andre interesserede opfordres til at like vores Facebookside, hvor vi på
dagen uploader en oversigt over hvor de hurtigste hold forventes ved de forskellige lokationer.
https://www.facebook.com/nordiskadventurechallenge

Rækker:
Challenge/Junior: Herre – Mix – Dame (hvis minimum 3 hold pr række)
Junior: samlet række (hvis minimum 3 hold til start)
Fighter: Herre – Mix – Dame (hvis minimum 3 hold pr række)
Regler: Det forventes at alle deltagere er bekendt med DARUs standard regler, som findes her:
http://ar-union.dk/Pages/Show/23
Overtrædelse af reglerne: Forseelser som manglende obligatorisk udstyr, manglende brug af
sikkerhedsudstyr, færdsel på forbudte områder og brug af forbudt navigationsudstyr, hjælp eller
kort og lignende vil blive straffet med diskvalifikation. Andre former for snyd fx hvis ikke alle
holdmedlemmer kommer mindst 5 meter fra posten og lignende vil blive straffet med sit down
straf.
________________________________________________________________________________
SPECIAL INFO FIGHTER
Starten går kl. 12 fra Torvet i Silkeborg
Der er obligatorisk briefing 11.40. Det er vigtigt at alle fra holdet deltager og er klar til start når
briefingen går i gang.
Inden starten lægges cykler, hjelme og evt cykelsko på det anviste sted i stjernecentrum.
Tasker, mad og skiftetøj bestemmer i under hele løbet selv om I vil medtage ud på de forskellige
opgaver. Vi anbefaler at I altid sørger for at have rigeligt vand og energi med på ruten.
Husk dog at I hele tiden skal have obligatorisk udstyr med jer. Især er det vigtigt med en tusch ved
hånden når starten går på Torvet.
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Vinder af Fighter:
•
•
•
•

Hold med fuldt gennemført rute og hurtigst tid
Hvis ikke hele ruten er gennemført tæller antal Stjernecentrum aktiviteter før tid
(længerevarende aktiviteter vægter højere end korte)
Derefter tæller tiden.
Målgang efter kl. 20.00 betyder fradrag i gennemførte aktiviteter

Ruteoversigt
Nedenstående ruteoversigt er også trykt på bagsiden af det masterkort (oversigtskort) I modtager,
når I ankommer til Stjernecentrum efter at have gennemført det første orienteringsløb, der starter
på Torvet. Vær opmærksom på om I må løbe eller cykle til en opgave. Ankommer I på cykel, hvor
det ikke er tilladt, må I retur til stjernecentrum med cyklen.

________________________________________________________________________________
SPECIAL INFO CHALLENGE
Starten går kl. 9.00 fra Torvet i Silkeborg (obligatorisk briefing 8.40). Kun hjelme, cykler, cykelsko
og svømmeveste må være i Stjernecentrum. Alt andet (tasker, mad, skiftetøj) skal med fra start.
Holdets svømmeveste skal pakkes samlet i en let genkendelig pose eller taske mærket med
holdnummer, så I nemt kan finde den, når den skal benyttes.
Vinder af Challenge/Junior:
•
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Hold med fuldt gennemført rute, alle opgaver og hurtigst tid

•
•
•
•

Derefter seneste brud på ruten. Brud på ruten = manglende post/manglende løsning på
opgave.
Hvis to hold har brudt ruten ved samme post/opgave tæller tiden.
Hvis et hold bliver ryger i cut-off men har alle poster indtil cut off vil de stadig få en bedre
placering end et hold der bryder ruten før cut off’et.
Ved målgang efter kl 21:00 fratrækkes 1 en post pr minut

Der er ingen forskel på ruten uanset om man er tilmeldt som Challenge, Forsvarets Mesterskab
eller Junior, men point til DARU cuppen opgøres separat for de to DARU distancer.

________________________________________________________________________________

Vi glæder os til at se jer!!!
Med venlig hilsen Arrangørerne
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