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Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Adventure Race lørdag d.15. september 2018.

Adventure Race udfordrer grundlæggende soldatermæssige færdigheder som
orientering, udholdenhed, muskelstyrke, behændighed og ikke mindst samarbejde
i mindre teams. Der er derfor et rigtig godt belæg for at deltage.
Mesterskabet afvikles igen år i samarbejde med Dansk Adventure Race Union og
i år i rammen af:
DM Island Explorer Bornholm
Udgangspunktet er således Gudhjem Svømmehal hvor racet afvikles i terrænet
på Bornholm.
Forsvarets Mesterskab afvikles på Challengedistancen for 2 eller 3
mands hold, henholdsvis herre-, dame- eller mixhold.
Det officielle Danmarksmesterskab afvikles kun på Masterdistancen med start allerede d. 14.
september 2018.
Deltagergebyret betales af Forsvaret. Deltagelse medfører yderligere en personlig
licens til unionens øvrige adventure races i 2018. Al information om racet og
tilmelding findes og foretages via linket:
http://www.ar-union.dk/Tilmelding/Index/78
Bemærk ved tilmelding til Forsvarets Mesterskab er der flg. særlige kriterier:
Holdnavnet skal være enhedsrelateret – eksempelvis Team FW (Fighter Wing)
Holdets navne skal efterfølges af Jeres MANR - eks. Jens Jensen/123456.
På den måde har arrangøren mulighed for at kontrollere om holdet repræsenterer
Forsvaret og ligeså synliggøre hvilket tjenestested holdet repræsenterer. Bemærk
at såfremt holdet ikke kan finde tre deltagere fra eget tjenestested, er det
tilladt at lade holdet bestå af minimum to deltagere som repræsenterer eget tjenestested
og én deltager fra et andet tjenestested. Alle tre skal være ansat i Forsvaret
og have et MANR.
Information vedr. distancer, tider, regler, udstyr m. m. fremgår af www.islandexplorer.dk
Bemærk tilmelding lukker d. 1. september 2018, så tilmeld dig snarest.
Ved eventuelle spørgsmål eller ved behov for yderligere information
kontakt da Mikkel på telefon: +45 25 23 90 05 og/eller e-mail.
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