
 

 

Få minder for livet 

Knyt vennebånd 

Udfordr dig selv 

Vær med 



Nordic Adventure Race er et race, hvor man bliver udfordret I forskellige 

spejderfærdigheder. På Nordic Adventure Race mødes unge spejdere:  

de dyster, de knytter vennebånd  og de frydes over det, de har tilfælles og 

glædes over det, som gør dem forskellige.  

Race’et fungerer som et løb med poster ude I den fantastiske færøske natur og 

løbet varer 7 dage. Vi går, vi løber, vi kører, vi rapeller, vi spiser, vi svømmer, 

vi sover (ikke meget!) - alt dette, mens vi nyder det, som den færøske natur 

kan tilbyde os! 

Du bliver afprøvet og udfordret—som spejder og som en del af en patrulje. 

Rejsen bliver til tider hård og opgaver skal løses på vejen—men disse opgaver 

og udfordringer bliver løst I den store nordiske fællesskab. 

Til Nordic Adventure Race er maximum deltagere fra hvert land 25 

spejdere. Deltagerne bliver delt I blandede patruljer på omkring 6-8 

spejdere I hver patrulje. Patruljerne skal selv stå for at lave mad, sætte 

biuvak op og løse de forskellige poster. 

 

Hvornårr: Starter 29. juni og ender 6. juli 2020. 

Hvor: Race’et er på Færøerne og deltagerne rejser rundt på gåben, med båd, 

med skib og med bus.   

Deltagere: Deltagerne er spejdere i god form—kropslig såvel som spejderlig—

som er mellem 13 og 16 år. Deltagerne er fra Danmark, Island, Norge, Sverige, 

Finland, Færøerne og muligvis Grønland.  

Ledere: Hvert deltagende land skal have 1 leder for hver 6 deltagende 

spejdere. Hvert land kan have 1 ISTer for hver 8 deltagende spejdere.  

Pris: Prisen er 2.000 kr. for hver deltagende spejder, plus rejsen til og fra 

Færøerne. ISTere og ledere betaler ikke deltagerpris, kun rejsen til og fra 

Færøerne.  

Tilmelding: Tilmelding foregår som online tilmelding. Det bliver annonceret, 

hvornår dette bliver muligt. Alt der vedrører Nordic Adventure Race og 

tilmelding kan ses på vores Facebook side @NordicAdventureRace og på 

vores hjemmeside http://nordicadventurerace.fo/  

 



Følg os på Facebook for 

opdateringer og 

informationer om  

Nordic Adventure Race 

2020 

@Nordicadventurerace 


