
Invitation
Sværdkamp 2017 
Du er hermed inviteret med på SVÆRDKAMP, et adventureløb som har det hele: nye og overraskende op-
gaver - traditioner - tid til fordybelse - kreative udfordringer - sved på panden og ømme ben - hotdogs og 
hygge med de andre sjak (ja, det er der tid til)! 

Hvad er sværdkamp?
Sværdkamp er adventurespejd for dig, der er 16+ og f.eks. senior eller leder til daglig. Der er 5 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.

Tema
“Sværdkamp udforsker det Randerledes” er temaet for dette års løb, som finder sted i Randers. Under 
dette tema skal vi tæt på og ind bag facaden af byen, som er genstand for de mange Randers-jokes. Men 
vi går videre end det, når vi udforsker det anderledes og ukendte, det mærkelige og det lidt skæve – ja det, 
der er forskelligt fra os selv. Kom på Sværdkamp og få udfordret dine fordomme!

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 12.-14. maj 2017 (med mulighed 
for at ankomme om aftenen d. 11. maj og slå 
telt op). Løbet har base på en skole i Randers. 
Disciplinerne foregår forskellige steder i og om-
kring Randers. Har I ikke selv bil med, arrange-
rer vi samkørsel til og fra disciplinerne.

Merchandise
I år vil der være mulighed for at købe både 
t-shirts og mærker. T-shirts skal forudbestil-
les på hjemmesiden inden løbet. Følg med på 
hjemmeside og facebook for mere info herom.

Tilmelding
Tilmeldingen er åben fra 1. februar 19:55 på 
www.svaerdkamp.dk. 

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 i Randers!
Sværdkampteamet 2017 
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