
Deltagerbrevet er spækket med vigtig info, så 
I kan komme velforberedte til Fanø
Mange informationer får I kun her, det bliver 
ikke gentaget på Sværdkamp. Så læs det - 
uanset om du deltager 1. eller 10. gang! 

Har I spørgsmål, kan I altid kontakte teamet på 
mail, telefon eller facebook.

DIN FØRSTE GANG?
Førstegangsdeltagere, vi lover, at vi lægger os 
i selen for at give jer en forrygende oplevelse, 
så I vender tilbage igen (og igen og igen…). 
På Sværdkamp.dk/praktisk/tips-og-tricks/ kan I 
også læse nogle gode råd, f.eks. om arbejds-
plads i teltet og pakning af grej til dagløbet. 

SVÆRDKAMP TA’R VEST PÅ
Årets tema – Sværdkamp ta’r vest på – vil 
bringe os helt ud på vandet til en anden ver-
den. Vi kommer til at opleve de store kontra-
ster mellem det lille øsamfund - Fanø - og 
Danmarks energimetropol - Esbjerg. Vi skal 
kigge tilbage i fortiden, hvor vandene omkring 
Fanø var fyldt med fiskerbåde, der sejlede da-
gens fangst i havn, og vi skal blive klædt på til 
fremtiden, hvor både den fysiske og psykiske 
energi driver hjulene i Esbjerg. 

Så klæ’ jer på til en bededagsferie med al-
ternative udfordringer, oplæring i den gamle 
skole og et møde med en ny verden, når vi 
sammen ta’r vest på.

HVOR OG HVORNÅR
I bestemmer selv, om I ankommer torsdag 
aften på Fanø eller fredag morgen i Esbjerg. 

Ankomst (valgfri):
Torsdag 26. april kl. 18:00-23:00 på Fanø 
Skole, Stadionvej 17, 6720 Fanø. 

Start (senest mulige ankomst):
Fredag 27. april kl. 10.00 ved vandtårnet på 
Havnegade 22, 6700 Esbjerg. Tjek ind 
kl. 9.30-10.00. 

Slut:
Søndag 29. april kl. ca. 11.00 på Fanø Skole,
Stadionvej 17, 6720 Fanø

DELTAGERBREV 2018
SVÆRDKAMP



For at komme vellykket gennem Sværdkamp 
foreslår vi, at I medbringer alle materialer på 
pakkelisten. Der kan ske ændringer. Den gæl-
dende materialeliste kan ses på
svaerdkamp.dk/praktisk/materialeliste/
Det er jeres eget ansvar at følge med her. 

På dagløbet skal hvert sjak medbringe: 
• Røreskål min. 1 ltr.
• Trangia el. anden brænder inkl. en gryde
• Kniv til madlavning
• Kagerulle
• Fuldt ladt hæftemaskine til papir
• Spejlkompas
• En mobiltelefon med kamera, internet-

forbindelse og bevægelsessensor (smart 
telefon)

• 2 stk. mobiltelefoner (opladet)
• Gaffatape som lærredstape, bredde ca. 

48mm., min 20 mtr.
• Madpapir, svarende til min. 2 stk. A4 ark
• Skriveredskaber til papir

Pakkeliste til øvrige discipliner:
• Skilt med sjaknr. og sjaknavn til at sætte 

ved jeres telt (gerne med særpræg).
• Ur og kompas til alle i sjakket (ikke mobilte-

lefon)
• Spejderlex, Tredje udgave 1998, (findes 

som gratis pdf) 
• Træbor, 2,5 mm, 3 mm og 5-6 mm 
• Dekupørsav med ekstra klinger.
• Trælim ( 250 ml er nok) 
• Sandpapir
• Saks 
• Kraftig saks, der gerne må tage skade. 
• Hobbykniv + ekstra blade. 
• En solid plade i ca. størrelse 50 x 40 cm 

(materiale, farve og udformning er valgfri). 
• Hammer
• Stemmejern 8-10 mm, samt evt. 4-5 mm 

og 20 mm (nice to have)
• Fukssvans 
• Boremaskine / borsving
• Skævbider
• Lineal 

Derudover er det en god idé at medbringe:
• Udstyr til udendørs overnatning inkl. telt
• Forplejning fra fredag morgen (og evt. tors-

dag aften) til og med lørdag eftermiddag
• Skriveredskaber til alle i sjakket
• En mindre rygsæk til hvert sjakmedlem til 

brug på dagløbet
• Løbetøj, -sko og skiftetøj til o-løb og forhin-

dringsbane samt håndklæde.
• Bestik, tallerken og viskestykke til banket
• Kontanter eller Mobilepay til kiosk og bar 
• Evt. en lille lås til jeres telt
• Udklædning som passer til temaet, og som 

skaber god stemning hele weekenden og 
særligt til banketten  

• Indendørssko til banketten

Pakkeliste



TRANSPORT OG TRANSPORTDATING
Alle sjak sørger selv for transport til og fra 
Sværdkamp og rundt til disciplinerne. Brug 
gerne Sværdkamps facebook-side til at søge 
eller tilbyde samkørsel. 

I sørger derfor også selv for færge til og fra 
Fanø. Gående passagerer med spejdertør-
klæde sejler gratis hele Sværdkamp-week-
enden. Vil I parkere en bil i Esbjerg og spare 
billetten og køen, kan I gøre det hos Blue 
Water (Adgangsvejen 21, 6700).

Læs mere om transport til og fra Fanø på 
svaerdkamp.dk/2018/med-faergen-til-fanoe/ 
Her skriver vi også om, hvordan I kan begræn-
se ventetid ved færgen.

ANKOMST TORSDAG OG FREDAG
Det er op til jer, om I møder op torsdag aften 
på Fanø eller først fredag morgen i Esbjerg. 

Torsdag aften er teamet på lejrpladsen og an-

viser pladser i tidsrummet 18:00-23:00. Kom-
mer I efter kl. 23 og sætter jeres telt op på en 
vilkårlig plads, kan I risikere at skulle flytte det 
fredag morgen inden dagløbet. Fredag kan I få 
anvist plads efter dagløbets afslutning.

Når I kommer til start ved vandtårnet fredag 
9:30-10:00, skal I tjekkes ind - husk jeres 
sjaknummer, som fremgår af deltagerlisten på 
hjemmesiden.

Hvis I først ankommer fredag morgen, har I 
ved indtjekning mulighed for at aflevere ba-
gage, som I ikke skal bruge under dagløbet 
og få det kørt til Fanø Skole. Det er jeres eget 
ansvar at sørge for, at I er klar til infomøde kl. 
18:15 på skolen.

LEJRPLADS
Der er ikke mulighed for at køre ind på plad-
sen med bil/trailer for at læsse materialer af.

Lejrpladsen opdeles i klynger, hvor I kan slå 

telte op. Hvert telt må højst være 30 kvm, og 
telte må ikke sættes sammen. Alle sjak skal 
medbringe et skilt med sjaknavn og -nummer 
til lejrpladsen og sætte det synligt op.

Teltpladsen er på Fanø Boldklubs baner. 
Derfor er det ikke tilladt at grave. Læg meget 
gerne et underlag ud, hvor I arbejder, så letter 
I også oprydningen.

Der må ikke anvendes generator, og der er 
ikke adgang til 220 volt. Der vil være mulighed 
for opladning af mobiltelefoner.

AFFALD
Ved ankomst til Sværdkamp får I en sorte-
ringsvejledning, som I skal følge. Sværdkamp 
bruger hvert år en del ressourcer på at bort-
skaffe affald. Dem vil vi meget hellere bruge 
på aktiviteter. Derfor beder vi om, at I tager 
alle medbragte sager med hjem igen, også 
selvom I ikke skal bruge det længere (fx gamle 
telte, presenninger, pap, gamle løbesko etc.).

Transport, ankomst og lejrplads



BRANDSIKKERHED
Enkelte deltagere medbringer varmekilder til 
teltene. Af hensyn til brandsikkerheden er det 
kun tilladt at anvende godkendte varmekilder 
(og isoleret skorsten) i telte, der ligeledes skal 
være godkendt til dette. “Hjemmestrikkede” 
løsninger er ikke velkomne. 

Der må på lejren ikke være nogen større 
gasflasker (dvs. ikke større end de sædvanlige 
engangsdåser til trangia på 450 gram). Det 
betyder også, at der ikke må bruges nogen 
former for gas til opvarmning i telte. Bemærk; 
trangia o.lign. må ifølge brandreglerne ikke 
benyttes og opbevares i teltene, når der er 
nogen, der sover. Brandreglerne tilsiger også, 
at der i hvert telt skal være en kniv, som er let 
at få fat i, hvis der skulle opstå brand.

FORPLEJNING OG KIOSK
I skal selv sørge for forplejning fra I ankommer 
til og med lørdag eftermiddag. Der kan benyt-
tes trangia og tilsvarende kogeblus, men der 
er ikke mulighed for madlavning over bål. 

Hvis I er mere til grillpølser end pulvermos, 
kan I grille på et afmærket fællesareal. 

En af Sværdkamps stoltheder er kiosken. Kio-
sken har et bredt udvalg af forfriskninger (slik, 
sodavand, cocio mv.) til trætte sværdkæmpe-
re. Kiosken holder holder åbent flere gange i 
løbet af Sværdkamp og også fredag aften og 
nat, hvor der tilbydes varme drikke til de kolde 
timer.  Kiosken rykker også ud til natløb, o-løb 
og forhindringsbane. I kan betale med kontan-
ter og Mobilepay. 

Dem, der har bestilt merchandise, kan hente 
det i kiosken allerede fra torsdag aften eller 
fredag efter dagløbet.

Forplejning, alkoholdning og program

I år har vi den glæde igen at kunne tilbyde et 
Sværdkampmærke til uniformen for 15 kr.

ALKOHOLDNING
Op til årets løb har vi skærpet alkoholpolitik-
ken. Teamets holdning er, at festen hører til 
lørdag under banketten. Derfor accepterer vi 
ikke beruselse under og mellem disciplinerne. 
Er du fuld, kan du ikke deltage i en disciplin. 

Det handler for os om sikkerhed og ordentlig-
hed på et spejderløb. Er du i tvivl om tolknin-
gen, så opfordrer vi alle til, som altid, at bruge 
deres sunde fornuft.



Program 2018 

Her præsenterer vi programmet for Sværd-
kamp 2018. På de følgende sider kan du også 
finde en uddybning af højdepunkterne. 

Torsdag 26. april
18.00 Teltpladsen er åben (Fanø). 
23:00 Seneste mulighed for pladsanvisning.

Fredag 27. april
09:30-10:00 Indtjekning ved vandtårnet.
10:00 Velkomst og start på dagløb
16:30 Dagløb slutter ved vandtårnet
18:15 Infomøde og udlevering af hemmelig 
opgave på lejrpladsen
20:00-20:30 Spørgebod hemmelig opgave
22:00 Natløb

Lørdag 28. april
08:00-09:00 Hemmelig opgave afleveres
10:00-16:00 O-løb og forhindringsbane
13:00-17:30 Badene er åbne
18:15 Banketten åbner
02:00 Baren lukker

Søndag 29. april
08.00 Morgenmad i teltåbningen
9:00-10:00 Fælles oprydning
10.00-10:30 Præmieoverrækkelse og afslut-
ning

DAGLØB
Umiddelbart efter velkomsten fredag morgen 
går starten på dagløbet, som er et stort opga-
veløb. Vi anbefaler, at I medbringer det, I skal 
bruge på dagløbet, i hver sin lille dagtursryg-
sæk, da I kommer til at gå en del, både samlet 
og hver for sig. 

Ved starten får I udleveret detaljeret info om 
dagløbet, hvor der står hvilke materialer, I skal 
bruge, og hvor mange man skal være på en 
given post. Læs det grundigt; god planlægning 
betaler sig.

Der må naturligvis ikke benyttes hverken bil 
eller cykler, bus, rulleskøjter eller andet køretøj 
med hjul. Alle skal bære tørklædet synligt.

HEMMELIG OPGAVE
Kl. 18:15 får I udleveret instruktion, pointkrite-
rier og materialer til den hemmelige opgave, 
der er en større håndværksmæssig opgave. 
Ud over de materialer, der er foreskrevet på 
materialelisten, kan I evt. medbringe lidt diver-
se materialer til udsmykning af opgaven.
Kl. 20:00 kan I stille spørgsmål til de discipli-
nansvarlige i spørgeboden.

Den hemmelige opgave skal afleveres lørdag 
morgen mellem kl. 08.00 og 09.00. Det er ikke 
tilladt at arbejde på hemmelig opgave under 
natløbet. 

NATLØBET
Fredag aften afbrydes hemmelig opgave af et 
natløb. Traditionen tro er natløbets form vidt 
forskellig fra år til år. Natløbet starter kl. 22:00. 
Ved natløbets start introduceres I til årets kon-
cept, og I får mulighed for at stille spørgsmål.
Inden løbet bør sjakket gøre sig bekendt med 
det binære ur...



O-LØB
Kl. 10:00 starter orienteringsløbet, som er 
individuelt med tre forskellige baner. Sjakket 
sendes af sted samtidig efter en tidsplan og 
rækkefølge fastlagt af teamet. Starttidspunktet 
er det tidspunkt, I skal møde op ved starten og 
være klar. 

Postbeskrivelsen udleveres sammen med 
kortet. Max-tiden på hver bane er 2 timer. Hvis 
tidsfristen på 2 timer overskrides, mister sjak-
ket 1 post pr. påbegyndt ½ minut - så overhold 
tiden!

På hver bane gives maksimumpoint til den 
løber, der er hurtigst med flest poster. Derefter 
kommer langsommere løbere med samme 
antal poster og derefter hurtigste løber med 
næstflest poster osv.

Hvert sjakmedlem skal medbringe kompas 
og ur. Der må ikke medbringes mobiltelefon, 
kamera eller egne kort. 

Program 2018

Vi har i år udvidet udvalget af drikkevarer i 
baren med bl.a. sodavand (8,-), cocio (20,-), 
fadøl og cider (15,-), og udvalgte drinks (20,-). 
 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkeva-
rer til havnefesten. Øl og vand købt i kiosken 
kan dog godt medbringes. Havnefesten lukker 
senest kl. 02:00.

SØNDAG MORGEN
Søndag morgen bliver I vækket med morgen-
mad på sengen. Kiosken vil også køre rundt 
med kolde sodavand og Cocio. Bemærk at 
tidspunktet er fremrykket i forhold til andre år - 
det er af hensyn til kø ved færgen.

Søndag kl 9:00 skal hvert sjak stille med en 
person til fælles oprydning. Inden afrejse skal 
I have godkendt jeres lejrplads og fjernet alt 
affald.

FORHINDRINGSBANE
Den sidste disciplin er forhindringsbanen. Der 
er risiko for, at I bliver beskidte, så tænk på om 
de nye lækre løbesko kan klare mosten. 

Banen skal gennemføres af alle i sjakket sam-
let og hurtigst muligt. Der må gerne overhales, 
men ikke obstrueres. Bagfrakommende har 
“forkørselsret“. Hvis der opstår kø, vil venteti-
den blive fratrukket sluttiden. En hjælper kan 
dømme, at en forhindring skal tages om, hvis 
der er blevet snydt. 

HAVNEFEST
Efter en lang nat og en hård tur på O-løb og 
forhindringsbane åbner havnefesten lige så 
stille. Der vil være hygge og salg af hotdogs, 
kolde øl og vand samt kaffe og kakao. 

Havnefesten rykker indenfor i Fanø-hallen 
kl. 18:15, og maden bliver serveret kl. 18:30. 
Husk eget spisegrej, indendørssko og gerne 
udklædning, der passer til en havnefest.



Point

POINT
De forskellige discipliner på Sværdkamp giver 
forskelligt antal point i det samlede pointregn-
skab. 

Dagløb:   350 maxpoint
Hemmelig opgave: 250 maxpoint
Natløb:   150 maxpoint
O-løb:   150 maxpoint
Forhindringsbane:  100 maxpoint
SAMLET  1000 maxpoint

Maxpoint for en given disciplin behøver ikke 
være det samme som det højst opnåelige an-
tal point for disciplinen (disciplinpoint). I prak-
sis kan det ske, at intet sjak opnår alle disci-
plinpoint, men det sjak, der har klaret sig bedst 
på disciplinen (og dermed vundet disciplinen), 
får automatisk tildelt maxpoint. Pointværdien 
bliver beregnet efter følgende formel:

Pointværdi = maxpoint / bedste point

Det opnåede antal point rundes altid ned til 
nærmeste hele antal point for hver enkelt ak-
tivitet, og kun det nedrundede resultat medta-
ges i det samlede pointregnskab.

Eksempel: En disciplin giver fx max 1000 di-
sciplinpoint men 200 maxpoint. Bedste sjak på 
disciplinen opnår 800 disciplinpoint. Dårligste 
sjak på disciplinen opnår 302 disciplinpoint.

pointværdi = 200 / 800 = 0,25 point pr. disci-
plinpoint

Bedste sjak: 800 * 0,25 = 200 point
Dårligste sjak: 302 * 0,25 = 75,5 = 75 point
Ved Sværdkamps afslutning udleveres det 
overordnede pointregnskab til alle sjak. Det vil 
efter løbet være tilgængeligt på www.svaerd-
kamp.dk

STEMNINGSPOKAL
Banketpokalen har fået nyt navn, og hedder 
nu stemningspokalen (det er selvfølgelig sta-
dig den samme legendariske vandrepokal)! 

Det nye navn understreger, at det ikke kun 
handler om at gøre noget festligt til selve 
banketten, men om at skabe en god stemning 
under hele Sværdkamp. Sjakkene vil blive 
bedømt på den generelle gode stemning, 
udklædning og det gode humør. Så husk dit 
gode humør og spred en festlig stemning fra 
du ankommer til du tager hjem. 

Festlige indslag til banketten er velkomne og 
skal meldes til teamet senest fredag kl. 18:15. 
Det er ikke et krav for at vinde pokalen at 
bidrage med et indslag, men det vil indgå i den 
samlede vurdering. 



Billeder, SoMe og teamet 

BILLEDER OG VIDEO
Både vi og I er vilde med billeder og video fra 
Sværdkamp, og derfor har vi en fotograf til at 
tage en masse billeder og video. For en god 
ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at 
du som deltager kan forvente, at billeder og 
video, hvor du optræder, bliver anvendt i vores 
PR på facebook, hjemmeside mv. efter løbet.   

Du er også mere end velkommen til at tage 
billeder eller videofilme, og vi vil meget gerne 
have en kopi! Kontakt info@svaerdkamp.dk 
hvis du vil dele dine billeder med os. Hvis du 
lægger billeder på Instagram eller lignende 
må du meget gerne tagge dem med #svaerd-
kamp, så vi kan finde dem.

FACEBOOK, TWITTER OG INSTAGRAM
Hvis du bare ikke kan få nok af Sværdkamp, 
så er vi selvfølgelig også tilstede på de socia-
le medier. Følg med på Facebook på  www.
facebook.com/svaerdkamp. Deler du noget på 
twitter og instagram, så brug #svaerdkamp.

SPØRGSMÅL?
På Sværdkamps hjemmeside er der flere infor-
mationer om løbet, som kan være en hjælp. Vi 
opfordrer også til at bruge facebook-siden til at 
søge råd eller udveksle ideer.

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I meget 
velkomne til at sende en mail til info@svaerd-
kamp.dk eller skrive til os på Facebook. Under 
hele arrangementet kan teamet kontaktes i 
kiosken, på telefon eller direkte. 

TEAMET
I år består teamet af: 

Mia Rix, chef
Helene Schiermer, chef
Morten “Mos” Agertoft, pengemand
Laura Villemoes, hjælperansvarlig
Tine Ellekjær Houborg, hjælperansvarlig
Patrick Wollesen, logistik
Ulrik Holm, logistik
Morten Birk, lyseslukker og indpisker

Bjarne Damm, dagløb
Jan Thomsen, dagløb
Kristine Lee, dagløb
Rasmus Fuhlendorf, hemmelig opgave 
Jonas Moestrup, hemmelig opgave
Rasmus Eskildsen, natløb
Simon Calmar, natløb
Christian Gunnar, natløb
Astrid Schøning, O-løb
Rune Lyhne, forhindringsbane
Sisse Søndergaard, banket 
Mikael Andersen, banket

På gensyn den 26. eller 27. april i Esbjerg!
Vi glæder os til at se jer!

Sværdkampteamet


