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Kære medlem af DARU. Hermed diverse informationer fra DARU.  

God læselyst og venlig hilsen Bestyrelsen 

_______________________________________________________________________________________ 

DARU CUPPEN 2014 

DARU cuppen blev afgjort efter Videbæk Adventure den 19/9. Resultaterne blev indtastet og ligger nu på 
ar-union.dk. Resultaterne bærer præg af at det kan betale sig at arbejde stabilt gennem sæsonen. Tillykke 
til vinderne – flot kæmpet! 

 

De resterende resultater kan ses her: ar-union.dk/Race/Cup 

Vinderne bedes hurtigst muligt sende en mail til arforbund@gmail.com med holdnavn og konto nummer, så 
udbetaler vi jeres kontante pengepræmie. 

______________________________________________________________________________________ 

LØBSLEDERMØDE 

I oktober blev det årlige løbsledermøde afholdt. Dette er et årligt møde for løbsarrangører, hvor den 
kommende sæsons løbskalender koordineres, og hvor løbslederne for de forskellige løb kan debattere stort 
og småt med hinanden.  

Det er også et oplagt forum for DARUs bestyrelse for at få indblik i, hvad der rør sig ude hos 
løbsarrangørerne og i foreningerne og nye tiltag kan luftes for en garvet flok adventureracere inden de 
vedtages.  

 



LØBSKALENDEREN 2015 

Kalenderen for DARU Cuppen 2015 vil blive offentliggjort på ar-union.dk snarligt efter at 
fristen for at ansøgning om optagelse i cuppen udløber den 15. december. 

Det første DARU Cup løb Kong Vinter har allerede åbnet for tilmelding og de 
efterfølgende løb vil løbende komme på kalenderen efterhånden som løbsdatoerne 
fastlægges og løbene opretter sig. 

Indtil videre indeholder kalenderen kun DARU Cup løb, men på sigt skulle den gerne udbygges til at 
indeholde alle både danske og udenlandske adventureraces 

_______________________________________________________________________________________ 

DM MASTER 2015 

Skandia adventure har desværre været nødsaget til at aflyse DM Master på Bornholm. En ny arrangør af 
DM vil blive offentliggjort inden 1/1 2015. 

_____________________________________________________________________ 

LICENS 2015 

Alle deltagere i Master og Challenge rækkerne i DARU Cup løbene skal ligesom i 2014 have en DARU licens. 
Licensen dækker medlemskab af DARU og muliggør unionens arbejde med at udbrede kendskabet til og 
sammenholdet inden for sporten. 

Der findes flere typer af licenser, der af praktiske årsager har forskellige udløbsdatoer. Licensen er personlig 
og knyttet til den enkeltes email.  

Personlig licens: (100kr) Personligt medlemskab af Dansk Adventure Race Union. Løber fra 1/1 til 31/12. Du 
vil derfor blive opkrævet et nyt gebyr første gang du tilmelder dig et DARU Cup løb i 2015. 

Foreningslicens: (50kr) Personligt medlemskab af Dansk Adventure Race Union for medlemmer af 
adventureraceforeninger i Danmark. Denne licens er gyldig fra 1/6 til 31/5. En foreningsrepræsentant i hver 
forening er ansvarlig for at opdatere deltagerlisterne inden 1. juni, hvor en faktura genereres. Er du 
medlem af en forening, men har ikke licens fra 2014, skal du bede din foreningsrepræsentant oprette dig i 
systemet inden du tilmelder dig dit første løb i 2015. Licensen opkræves samlet af foreningen 1/6. 

OBS: I systemets opstart blev enkelte personer dobbeltoprettet med en almindelig licens OG en 
foreningslicens. Kontakt os derfor på nedenstående email, hvis du fejlagtigt opkræves licens ved tilmelding 
af løb i 2015.  

Efterskole/ungdomslicens: (25kr) Personlig licens for unge under 18 år. Betales ved tilmelding af 
efterskoler og ungdomshold og løber fra 1/1 til 31/12. Kontakt nedenstående email for instruktion om 
tilmelding. Alle licensholdere skal så vidt muligt oprettes med særskilte emailadresser. 

Kontakt: Skriv til artilmelding@gmail.com hvis du har spørgsmål vedrørende licens. 

 

________________________________________________________________________ 
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DARU CUP 

Der har været en del rod i opdateringen af cuppen 2014, og det er ikke godt nok må vi erkende. Vi har 
derfor en plan for, at det skal være bedre i 2015 og har fået en fast person, Thomas Guldmann fra Team 
Delta, til at varetage opdateringen efter hvert løb.  

I 2015 bliver cuppen ændret en smule i forhold til tidligere: 

DM tæller 1½ gange point i cuppen.  

Master: 4 tællende løb (hvis der kun er 5 afholdte masterløb i DARU Cup tæller 3 løb) 

Challenge: (uændret) 5 tællende løb. 

___________________________________________________________________________________ 

HOLDNUMMER 

Holdnummeret (som ikke må forveksles med den personlige licens) oprettes ved tilmelding til første DARU 
Cup løb. Hvis man allerede har et holdnummer fra 2014, kan man genbruge dette. HUSK AT LOGGE IND for 
at få adgang til dine hold. 

I 2014 er flere hold kommet til at oprette sig flere gange, hvilket forvirrer resultatet i DARU cuppen. Hvis du 
oplever at dit hold findes flere gange på listen, når du logger ind, bedes du kontakte 
artilmelding@gmail.com så vi kan få ryddet op i dem og undgå forvirring. 

_______________________________________________________________________________________ 

FACEBOOK 

Facebook har ændret sine retningslinier for, hvem du ser nyheder for på forsiden. Tilmeld dig notifikationer 
fra DARU, så du ikke misser nyheder og informationer vedrørende danske og udenlandske løb, Cup mm. 

_______________________________________________________________________________________ 

Tak for opmærksomheden – vi ses derude   
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