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Idrætsinformation 23/2015 
 

                                                                                                         
     22-06-2015 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Adventure Race 2015 
 
1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt indbyder hermed til Forsvarets 
Mesterskab i Adventure Race d. 1. august 2015. 
 
2. Mesterskabet afvikles i samarbejde med Dansk Adventure Race Union og Thy 
Race i rammen af adventure racet Thy til vands, til lands og i luften og foregår 
i Nationalpark Thy med start og slut i Snedsted. Arrangøren skriver: 
 
"Thy til lands til vands og i luften 2015" bliver et løb med mange oplevelser, udfordringer 
og events til lands, til vands og i luften. Der er kræset for ruten og udfordringerne 
til dette års løb. 
Ruten vil bringe deltagerne rundt til flere forskellige lokaliteter, nogle er brugt før, 
men også nye og spændende lokaliteter og udfordringer. Holdene skal kæmpe 
og bevæge sig gennem naturen uden at efterlade sig andet end deres fodspor i 
forskellige discipliner som løb, kanosejlads, cykling, vand- og rebaktivitet. Thy til 
lands til vands og i luften 2015 starter i Snedsted, og deltagerne kommer gennem 
Nationalpark Thy med mange smukke steder og oplevelser. Løbet stiller store 
krav til samarbejde og sammenhold, og giver deltagerne mange udfordringer” 
 
3. Forsvarets Mesterskab afvikles på Fighter-distancen for 4 mands hold, henholdsvis 
herre-, dame- eller mixhold. Al information vedrørende racets afvikling 
forefindes på www.thyrace.dk. Deltagelse medfører yderligere personlig licens til 
unionens øvrige adventure races i 2015. Onlinetilmelding foretages via linket: 
 

http://thyrace.dk/tlvl/?q=node/7 
 
Bemærk: 
•  I skal tilmelde Jeres racet Forsvarets Mesterskab. 
•  I skal påføre Jeres navn efterfulgt af Jeres MANR – eks.: Jens Jensen/ 
123456. 
 
Termin for seneste tilmelding er 20. juli 2015. 

 
4. Ved eventuelle spørgsmål eller ved behov for yderligere information kontakt da 
KN Mikkel Soelberg på telefon: +45 25 23 90 05 og/eller e-mail fsu-cfi301@mil.dk 
alternativt kan tekniske spørgsmål til konkurrencen afklares ved at skrive til arrangøren 
via www.facebook.com/thylvl 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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