DANISH ULTRA 2022

-- Foot Racer Manual --

Danmarks Vildeste Race
Danish Ultra 2022 - #1 EDITION
Vi har gjort vores bedste for, at skabe de mest optimale rammer for dette event og vi håber du vil
have forståelse for, at grundet det begrænsede deltagerantal, at vi ligeledes stiller med en lille, men
yderst fleksibel organisation.
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at du får de bedste muligheder for at du kommer så langt som muligt,
men det er din personlige udfordring. Derfor vil officials kun hjælpe dig som beskrevet i manualen.
Vi har ekstra førstehjælpsudstyr klar, men husk at det som udgangspunkt er dit EGET ansvar, at
planlægge og forberede at du har det du skal bruge lige gyldig, hvordan vejret og din fysiske
situation ændre sig undervejs.
PROGRAM:
24. oktober

11:00 – 11:30

Registrering og aflevering af escape-bag

11:30 – 11:55

Racebriefing + Spørgsmål

11:55 – 11:59

Klar til start

12:00 –

Start
… konkurrencen fortsætter på ubestemt tid.

REGISTRERING/RACEBRIEFING/START LOKATION:
Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C v./ Hovedindgangen

Registrering/
Racebriefing

Start

Parkering

Danmarks Vildeste Race
REGLEN ER SIMPEL:
Bliv ved l du er “Last Man Walking” - uden at modtage hjælp udefra!
Opgaverne gennemføres primært solo og nogle gange sammen med en makker eller i en gruppe.
Discipliner du kommer l at stå overfor er bl.a. Lang distance fast packing, orientering, isola onsfaser
med survival elementer samt vig ge tekniske-, prak ske- og teore ske konkurrencer, hvor du kan
vinde ekstra proviant eller andre fordele.
Du vil løbende have adgang l drikkevand og få udleveret proviant undervejs. Du vil nok ret hur gt
føle sult og udma else… og det er en del af gamet. I andre perioder vil du have rigeligt med mad - så
spar på energien når du kan;-)
PRIS:
Startgebyr: 0,- DKK
Døgntillæg: 350,- DKK for hvert påbegyndt døgn som dækker proviant, fuel etc.
De første 14 døgntillæg á 350 DKK = 4.900 DKK betales aconto ved tilmelding.
Hvis du fx. udgår kl 17:00 på Dag 8 får du refunderet 5 døgntillæg. Hvis du IKKE møder til start får du
refunderet 7 døgntillæg - da mange forsyninger er indkøbt i forvejen.
Kæmper du videre efter 14 døgn skal du efterbetale påbegyndte døgn ved hjemkomst.
KONTROL:
Der vil være løbende kontrol af; at deltagerne følger ruter, ikke modtager hjælp ude fra, altid
medbringer obligatorisk udstyr og ikke benytter ulovlig transportmidler. Kontrollen vil blive udført
vha. tracking 24/7, vildtkameraer og u-offentliggjorte bemandede CheckPoints. Vi opfordre derfor til,
at du tænker dig godt om inden du skyder ulovlig genvej.
Såfremt snyd bliver opdaget vil du blive diskvalificeret og IKKE få lov til at fortsætte.
UDGÅ AF LØBET:
Giver du op langs med ruten skal du bede lokale om at låne deres telefon og kontakte
Løbsansvarlig Max Grundsøe 22403130
og opgive din position eller trykke på SOS-knappen på din tracker. Du skal derefter søge til nærmeste
offentlige vej, hvor vi hurtigst muligt vil samle dig op. Bemærk det kan tage flere timer inden vores
opsamlingskøretøj kan være fremme ved dig!
Er du ikke i stand til selv, at komme frem til et muligt opsamlingspunkt – har du satset forkert og
gamblet med din egen sikkerhed. Vi vil komme frem til dig så hurtigt som muligt!
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Når du bliver samlet op vil du få rigeligt med snacks samt adgang til din escape-bag med tørt tøj. Du
vil herefter blive kørt til den nærmeste offentlig tog/busstation, hvor du for egen regning kan rejse
hjem eller vi kan kontakte pårørende som kan hente dig.

Pakkeliste (obligatorisk)
PÅKLÆDNING:
Kra ige løbe ghts
◦
Langærmet trøje
◦
Undertøj
◦
Sokker
◦
Trailsko eller støvler
◦
Vindjakke
◦
Kompas
◦
Ur (ingen naviga on/data/ikke opladelig)
◦
Vandtæt kortlomme
◦

HUSK;
Du skal selv bære dit
udstyr - så tænk dig godt
om - med hvad du tager
med og hvad du efterlader
der hjemme…

RYGSÆK (pakket vandtæt):
Tracker med SOS-knap (yderst/øverst for bedst signal)
◦
Tarp/tel lage/bivibag/telt (model er valgfri)
◦
Sovepose (model er valgfri)
◦
Liggeunderlag (model er valgfri)
◦
Spritbrænder (kun husholdningssprit udleveres)
◦
Ildstål
◦
Kogekar
◦
Dolk eller foldekniv
◦
Bes k
◦
Drikkedunke/vandblære (vandkapacitet 4L)
◦
Skalbukser
◦
Skaljakke
◦
Handsker/hue
◦
Toiletpapir
◦
Pandelampe (skal bruge AAA-ba erier)
◦
2 sæt ekstra AAA-ba erier l pandelampe
◦
2 sæt ekstra AAA-lithium ba erier l SPOT-tracker
◦
Førstehjælpsudstyr l vabler etc. (INGEN piller uden forudgående godkendelse af o cials)
◦
ESCAPE-BAG (Vandtætpose med tøj l hjemrejse (max 10L - større kommer IKKE med)
Bukser
◦
Trøje
◦
Sko
◦
Undertøj/Sokker
◦
Telefon + lader, penge & sygesikringskort
◦
VALGFRIT:
Tandbørste/pasta
◦
Ekstra sokker/undertøj
◦
Ekstra varmt tøj… men husk du skal selv slæbe det!
◦
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UDLEVERES PÅ ANMODNING:
AAA-ba erier (omby es med brugte ba erier)
◦
Husholdningssprit
◦
Toiletpapir (du får lov l at beholde det brugte;-)
◦
Hygiejnebind (samme som ovenstående)
◦

