Info til ledere og ISTere
Info til ISTere:
Som ISTer til denne første spændende Nordic Adventure Race på Færøerne vil du være en del af et
stort nordisk fællesskab og forhåbentlig blive mange gode oplevelser rigere.
Som ISTer vil du få forskellige opgaver, som for eks. at hjælpe med posteløb og assistere med
forskellige opgaver, som kommer løbende. Du får ikke tildelt en bestemt patrulje. Du vil hellere være
en slags “handy-scout” på løbet. Som ISTer vil du dog være en lige stor del af løbet som enhver leder.
Vi følges alle mere eller mindre ad gennem hele løbet.
Krav til deltagende ISTere:
Alder:

Du er 18+

Fysisk form:

Nordic Adventure Race er et udfordrende løb, så du må være i rimelig god fysisk
form, således at du kan gå i fjeldene med din oppakning på ryggen.
Du får en pakkeliste senere. Og bare rolig, fællesoppakningen vil blive delt i to,
således at du ikke skal bære det hele, hele vejen 

Pris:

Som deltagende ISTer skal du kun betale for din egen flyrejse til og fra Færøernes
lufthavn (Vagar lufthavn). Du skal ikke betale for at deltage, da din indsats og arbejde
på selve NAR 2020 er uvurderlig.

Info til ledere:
Som leder for spejderne ved denne første spændende Nordic Adventure Race på Færøerne, vil du
sammen med de andre ledere være med i et stort nordisk fællesskab og blive mange gode oplevelser
rigere.
Formålet med dette Nordiske Adventure Race er, at det skal gennemføres i blandede patruljer, hvor de
forskellige kulturer mødes i spændende og sjove udfordringer og hvor kommunikation, samarbejde
bliver afgørende for hvilken patrulje vinder.
Du vil få ansvaret for 1 patrulje med deltagere fra de nordiske lande, og følges med dem gennem
racet. Patruljerne følges mere eller mindre ad gennem hele racet, så du vil også være sammen med de
andre ledere, ISTere og spejdere.

Krav til deltagende ledere:
Alder:

Du er 18+

Fysisk form:

Nordic Adventure Race er et udfordrende løb, så du må være i rimelig god fysisk
form, således at du kan gå i fjeldene med din oppakning på ryggen.

Du får en pakkeliste senere. Og bare rolig, fællesoppakningen vil blive delt i to,
således at du ikke skal bære det hele, hele vejen 
Pris:

Som deltagende leder skal du kun betale for din egen flyrejse til og fra Færøernes
lufthavn (Vagar lufthavn). Du skal ikke betale for at deltage, da din indsats og arbejde
på selve NAR 2020 er uvurderlig.

