
Invitation
Sværdkamp 2018
Vil du med på Sværdkamp 2018? I år er destinationen Fanø og Esbjerg. 
Temaet er Sværdkamp - ta’r vest på. Ja, for vi skal til Danmarks Energimetropol Esbjerg. En by, hvor fiske-
riet en gang var dominerende. I dag er offshore-aktiviteterne langt større betydning for byen med de lige 
gader og den friske vind. 

Hvad er sværdkamp?
Sværdkamp er adventurespejd for dig, der er 16+ og f.eks. senior eller leder til daglig. Du bliver udfordret i 
5 forskellige discipliner - byløb, hemmelig (håndværksmæssig) opgave, natløb, O-løb og forhindringsbane. 
Det hele afsluttes med en mindeværdig banket. Du kan læse meget mere om løbet på hjemmesiden. 

Deltager
Et sjak består af 3 personer. Alle skal være 
over 16 år. Der kæmpes om Sværdet (16-23 år), 
skjoldet (over 23 år), kyskhedsbæltet (kun piger, 
16-23 år) og banketpokalen (alle). Du kan også 
deltage som hjælper, hvis du er 18 år eller æl-
dre. 

Dato og sted
Løbet foregår i St. Bededagsferien d. 27.-29. 
april 2018 (med mulighed for at ankomme om 
aftenen d. 26. april og slå telt op). Undervejs har 
vi base på en skole i Nordby på Fanø, hvor du 
og dit sjak bor i telt. I sørger selv for forplejning 
frem til lørdag eftermiddag. Dagløbet foregår i 
Esbjerg, mens de resterende discipliner er på 
Fanø. Det er ikke nødvendigt med en bil for at 
komme til nogle af disciplinerne. 

Merchandise
I år vil der ligeledes være mulighed for at købe 
både t-shirts og mærker. T-shirts skal forudbe-
stilles på hjemmesiden inden løbet. Følg med 
på hjemmeside og facebook for mere info her-
om.

Tilmelding
Prisen er 900,- for konkurrencesjak (16-23 år) 
og 1000,- for oldboys-sjak (over 23 år). (Fær-
ge til Fanø er ikke inkluderet, mere information 
følger på www.svaerdkamp.dk og facebook) 
Tilmeldingen åbner 1. februar 19:55 på www.
svaerdkamp.dk. Det plejer at gå stærkt, så vent 
ikke for længe… 
. 

Følg med på Facebook og på hjemmesiden frem mod løbet, hvor vi løbende opdaterer med nyt. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamet på info@svaerdkamp.dk

Vi ses på Fanø/Esbjerg!
Sværdkampteamet 2018

SVÆRDKAMP

Se mere på: www.svaerdkamp.dk
acebook.com/svaerdkamp


