Hej alle medlemmer af Dansk Adventure Race Union,
Her en en lille info mail omkring hvad Unionen går og laver samt hvilke spændende Adventure Race
der er lige om hjørnet!
DARU-CUP
DARU Cuppen har nu afviklet sit 2. løb og der bliver høstet point til cuppen rundt i landet. Stilling og
resultater på konkurrencerne bliver opdateret på hjemmesiden og ligger på DARU's facebook.
www.ar-union.dk
https://www.facebook.com/DanskAdventureRaceUnion
Vil du høste flere point eller deltage i cuppen, så se vedhæftet flyer med løbsdatoer og info.
DM 2014
I den følgende tekst vil løbsarrangørerne fra DM Oure Adventure Races afsløre en del om DM og
hvorfor i netop skal deltage i dette løb!
Husk at når et løb er DM er det, det bedste de har fundet frem fra deres område! Så vil du gerne ud
og opleve Syd Fyn er her en enestående mulighed.
Det er muligt at tilmelde sig her
http://ar-union.dk/Tilmelding/Index/12
Husk løbsgebyr stiger 1.maj 2014!
Oure Adventureraces tanker …
… om banelægningen til DM
Vi har taget udgangspunkt i forskellige naturperler på Fyn og forsøgt at finde de fedeste og
smukkeste spots og ruter igennem dem. Der har ikke været kigget på logistik eller hvilke discipliner
vi gerne vil have, men mere hvilke områder der kendetegner Fyns bedste natur – og hvad der så
kunne være den bedst passende disciplin til netop hvert af disse områder. Så har vi lagt dem i
forlængelse af hinanden og set på om det kunne give et fedt adventurerace – og det synes vi!
Ruten giver plads til en masse beslutninger om strategi og vejvalg - og etapernes længde gør at der
skal være en god portion udholdenhed på de enkelte discipliner så vel som på hele ruten. Det er et
straight forward ekspeditionsløb uden loops, uden valgfri poster, uden point, uden ventetid og
uden vandballoner! Derfor er det holdet med de bedste adventureracere, der vinder DM 2014!
… om et race for alle eller for eliten?
Vi skulle gerne være lavet en rute med højt tempo for de rutinerede, men stadig en rute som de
knap så rutinerede kan komme igennem.
Det er med lange seje stræk på de enkelte discipliner. Kajak og kano er kystnært og i beskyttet
farvand, mens inlines bliver på god asfalt og med begrænset anden trafik.
Tidspunkterne for hvornår holdene rammer etaperne og om det bliver i lys eller i mørke afhænger
af farten. Det kommer til at ændre på sværhedsgraden, så de førende hold får lidt svære
beslutninger om med vejvalg og navigation i mørke, mens de knap så hurtige hold får det lidt
lettere og forhåbentlig kan nå cut off, der selvfølgelig ligger sent i løbet.

Udleveringen af kort og roadbook dagen inden start gør, at alle har god tid til at forberede sig på
nogle af de konsekvenser et ekspeditionsløb har.
Vi har lavet en rute, der appellere til at alle adventureracere kan komme og prøver kræfter med et
DM!
Jeppe Christensen og Søren Søborg – Oure Adventurerace ved Skolerne i Oure
Se mere på
http://www.oure.dk/oure-adventure-race
https://www.facebook.com/pages/Oure-Adventurerace/366861990006279
DARU info
Fokus 2014
Medlemmerne, foreningerne, DARU CUP og hjemmeside
Medlemmerne
DARU har i de sidste 2 år været igennem en kæmpe udvikling og vi har haft rigtig mange projekter
igang. I 2014 har vi derfor valgt at have særligt fokus på vores medlemmer - ikke at vi ikke har haft
det. Vi vil derfor i den kommende tid kigge nærmere på hvordan vi kan støtte vores medlemmer og
være synlige over for dem.
Bestyrelsen og nye kræfter
Bestyrelsen har fået ny formand og nye kræfter er kommet til.
Bestyrelsen består nu af
Formand Johan Thorup Nielsen
Næstformand Lars Bukkehave
Bestyrelsesmedlem Kristian Torp
Bestyrelsesmedlem John Fatum
Bestyrelsesmedlem Sanne Elidsbo Hansen
Suppleanter
Anna Movin
Lasse Petersen
Sessel Elmstrom
Foreninger
Foreningerne skulle gerne være blevet kontaktet og har alle en repræsentant, så der er kortere
mellem DARU og foreningen. Vi har også særlig fokus på hvordan vi kan hjælpe de Danske
Adventure Race Foreninger og vil arbejde videre på dette.
Hjemmeside
I 2013 valgte DARU at lave sit eget tilmeldingssystem, da intet system på markedet kunne opfylde
de krav og ønsker vi havde. Ligeledes var den gamle adventure race side boost ikke længere
opdateret. Vi har derfor lagt mange kræfter i at få et fælles tilmeldingssystem og en hjemmeside
der kan rumme alt det vi har behov for. Det er en tung opgave og vi har arbejdet og arbejder stadig
på livet løs.
Vi retter pt børnesygdomme på 1.fase og er igang med 2.fase.

1. Fase af hjemmesiden
Alle DARU-CUP løb er oprettet og tilmeldningen er i fuld gang. Børnesygdomme vil blive rettet
undervejs.
2. Fase af hjemmeside
CUP-System og point integreres på hjemmesiden
3. Fase af hjemmside
Nyheder, forum, foreninger og tekst/info
Vi glæder os til at se jer derude!
De bedste hilsner
Bestyrelsen Dansk Adventure Race Union

