Nyheder fra DARU januar 2015
Kære medlem af DARU. Hermed diverse informationer fra DARU.
God læselyst og venlig hilsen Bestyrelsen
Læs i dette nyhedbrev om:






DARU CUP og løbskalender 2015
DM
Nyheder om den nye U18/Juniorrække
Upcoming 2015
Vigtig info om licens og holdnummer 2015

_______________________________________________________________________________________

DARU CUPPEN SKUDT IGANG
DARU Cup 2015 blev skudt i gang med Kong Vinter den 10. januar.
Løbet blev et udfordrende et af slagsen og deltagerne måtte bevise at adventureracere er gjort af et helt
specielt stof når de trodser naturens rasen på den måde dette løb krævede. Imponerende!! Mod løbets
slutning hidsede orkanen Egon sig op, og arrangørerne måtte af sikkerhedsmæssige årsager aflyse de sidste
af løbets timer fordi. Godt kæmpet alle sammen!

LØBSKALENDEREN 2015
Kan nu ses på ar-union.dk. Vi ønsker alle en god løbssæson!!
Næste løb er Gepard Adventure race 10/4 og mange løb har åbnet for tilmeldingen.
____________________________________________________________________

DANMARKSMESTERSKABER
Som nævnt i forrige nyhedsbrev måtte Skandia Adventure trække sig som DM vært og DM Master 2015
bliver i år Videbæk Adventure den 18.-20. september.
DM Junior bliver som sædvanligt Als Extreme 6. juni 2015

NYHED 2015: JUNIOR/U18 ERSTATTER EFTERSKOLE RÆKKEN
For at følge de internationale standarder og for at give ungdomsløbere, der ikke går på efterskole mulighed
for at deltage i Adventureraces indfører vi i 2015 Juniorrækken U18.
Deltagere i Junior/U18 rækken skal være fyldt 15 på første løbsdag og må ikke være fyldt 18 på sidste
løbsdag. Der races i rækkerne Dame, Herre og Mix men løbsarrangører kan vælge at slå rækker sammen.
Deltagelse i Junior/U18 rækken kræver skriftlig tilladelse fra forældre på alle deltagere. Denne tilladelse
medbringes og afleveres til løbsansvarlig inden starten. Deltager man som efterskolehold, kan man stadig
deltage med skriftlig tilladelse fra en lærer eller skoleleder.

____________________________________________________________

UPCOMING 2015
Til ære for årets nyhed U18/Junior rækken vil vi gerne nominere nogle
ungdomshold som ”Årets Upcoming”
Upcoming er nogle hold med potentiale for at gøre det godt på
fremtidens adventurerace scene. Det er hold med gnist og gejst og vilje.
For at finde de 4 ungdomshold med størst potentiale, der skal stemmes om, bedes I tippe os på
agmovin@gmail.com med holdnavn, deltagere, et holdfoto og en begrundelse om, hvorfor netop dette
hold skiller sig ud.
De nominerede vil blive annonceret på facebook hvor afstemning vil foregå.
Præmie: Start til 2 valgfrie adventureraces i DARU Cuppen 2015
_______________________________________________________________________________________

LICENS 2015 – gentagelse fra foregående nyhedsbrev fordi det er vigtigt 
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.

________________________________________________________________________

HOLDNUMMER – gentagelse fra foregående nyhedsbrev
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.
_______________________________________________________________________________________
Tak for opmærksomheden – vi ses derude 

