Klan Vildænderne
KFUM-Spejderne i Danmark

Hej! - Og tak for tilmeldingen til årets udgave af Slaget!

Vi i løbsledelsen håber at I vil være med til at
gøre Slaget14 til en god oplevelse, som man
kan huske lang tid efter - så husk at
medbringe rigeligt med godt humør!

vi, at der vil blive et par ting, I vil savne
meget i løbet af natten...)

Det vil være en meget god idé at læse hele
dette deltagerbrev igennem. (Ellers forventer

- Mads, Lars, Astrid, Jonas,
Erik, Henrik, Jani og Jakob

Vær beredt!

Information
Betaling:

Husk at betale de 50,- kr. per person, som det koster at deltage. Betaling skal ske ved check
in og det er en forudsætning for at kunne deltage. (medbring lige penge i kontanter)

Facebook:

Hvis I ikke kan vente på at se hvem de andre slagdeltagere er, kan I melde jer ind i Slagetgruppen på facebook, så er I velforberedte på hvem I skal kæmpe imod.

Foto:

Medbring meget gerne et digitalkamera. Vi håber at I får taget nogle gode billeder - I bedes
indsende jeres billeder til foto@slaget.dk

Hjemmeside: Information er stadig at finde på adressen: http://www.slaget.dk
Hjælpetlf:

Se numrene på bagsiden af deltagerbrevet. I skal oplyse jeres holds kodeord når I ringer
efter hjælp. - Se også under ”Point”.

Holdfarve:

Holdet her fået tildelt en holdfarve – denne farve skal bæres synligt, da formålet er at lette
postbemandingernes opgave med at skelne holdene. Der gives altså ingen point for den
kreative udklædning i år...

Kodeord:

Jeres nødkodeord er angivet på bagsiden af denne folder.
Vis ikke kodeordet til de andre hold!
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Kort:

Medbring det kortmateriale I mener at I får behov for. Til nogle af posterne vil der blive
udleveret kortmateriale, men der udleveres ikke kortmateriale som dækker hele
”slagmarken”. Kort på elektornisk form, gps-udstyr, Google Earth m.v. er også tilladt.

Løbsledelse:

Løbsledelsen vil (når vi ikke lige står på post), færdes rundt i området for at følge Slagets
gang. Vi vil hele tiden være til assistance på hjælpetelefonen (det er kun her at I kan få
hjælp), og vi vil forsøge at få fanget et par stemningsbilleder undervejs.

Mobiltelefon: Det er meget vigtigt at vi får jeres korrekte mobiltelefonnumre (dem alle sammen). Ellers kan
I ikke få besked om ændringer af løbet undervejs: Flyttede poster, lukkede poster,
vej(r)meldinger, el. lign..
Point:

Første del af løbet:
På levende poster (A-poster) tildeler postmandskabet pointene ud fra de kriterier der er
noteret på deres postbeskrivelser. Maxpoint for de levende poster varierer mellem 200 og
500 point, afhængig af opgavens sværhedsgrad.
På alle døde poster (B-poster) hænger en lille blok med pointlapper, som ved en normal
pointjagt. Tag lappen med det LAVESTE nummer (og kun den) som bevis for at I har været
ved cachen. – Ingen pointlapper, ingen point! Pointlapper skal være afleveret FØR klokken
02:30 for at tælle med i regnskabet!! Der gives op til 300 point for hver post I løser.
Ringes der efter hjælp til en post fratrækkes point afhængig af mængden af hjælp der er
modtaget. (På den anden side gives der over hovedet ikke point for de poster I ikke når ud
til)
Anden del af løbet:
Mens pointene tælles sammen er der et par konkurrenceprægede opgaver (D-poster), som
måske lige præcis kan skaffe jeres hold de point som gør at I vinder… Maxpoint varierer
mellem 200 og 400 point

Påklædning:

Da Slaget primært er et spejderarrangement, forventer vi at deltagerne er iført deres
reglementerede spejderuniform (gælder alle der har en uniform) – der ud over forventer vi at
I bærer holdfarven synligt.

Reglement:

Vi forventer at såvel færdselslov som naturlove overholdes. Brud på færdselslov eller på
anden måde uansvarlig opførsel medfører øjeblikkelig diskvalifikation! (- selvfølgelig).
Vi forventer selvfølgelig fairplay fra alle holdene.... Løbet er mest ment som sjov
underholdning og inspiration, så der er ingen grund til at ødelægge det for andre. ☺
Og lige en sidste ting - alkohol hører ikke til på Slaget.

Tidsplan:

16.45 – 16:59
17:00
17:00 - 02:29
02.30
03.00

Check-in ved startposten.
Løbsintroduktion.
Pointlapper kan afleveres i dette tidsrum
Anden del af Slaget
Afslutning – løbets vinder kåres.
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Startsted:

Man kan bruge Google Streetview til meget… For eksempel faldt jeg over dette motiv da jeg
sad ved computeren den anden dag og skulle finde informationer til brug for Slaget. Sikke da
en sød lille opgave… I skal da bare bruge granitportalen på billedet som udgangspunkt for en
pejling!

Retningen er 286 grader og afstanden er 320 meter. God fornøjelse!

Udstyr:

Følgende udstyr er påkrævet:
Mobiltelefon
Salt
 Kompas
 Kortmateriale
 1½ meter nedløbsrør
 Håndklæde
 Litermål
 Bolsjetermometer
 Materialer til sæbekassebil
 250 g sukker
 Laserpointer
 Internet
 14-15 mm bor
 20 kr i kontanter
 Papirthefiltre



















Digitalkamera
GPS
Skiftetøj
25 g smør
Vanillesukker
Forplejning til brug i løbet af natten
Papir og blyant
4 meter treslået besnøringsreb af god kvalitet
Cykellygter
¼ l piskefløde
4 halvliters sodavandsflasker af plastic
Gryde
Teske
Sprittusch
Godt humør

Her ud over kan I medbringe alt hvad I tror I får brug for på sådan et natorienteringsløb...

Klan Vildænderne
KFUM-Spejderne i Danmark

Hjælp
Primær hjælpetelefon: 21 91 65 86
Hjælpetelefon 2:
61 68 79 69

Kodeord:

_____________

Holdfarve: _____________
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