DANMARKSMESTERSKABERNE I ADVENTURERACE

THY TIL LANDS VANDS OG I LUFTEN

”Thy til lands til vands og i luften” er i år Danmarksmesterskaberne i adventurerace lørdag den 3.
august.
Starten går fredag nat/lørdag morgen kl. 24.00 fra Snedsted Hallen, hvor deltagerne også løber i mål
mellem kl. 16.00 og 24.00 lørdag aften.
Hold: Thy til lands til vands og i luften forventer 60 - 70 hold til løbet i år. Med ca. 260 deltager
bliver Thy til lands til vands og i luften det ældste adventurerace og et af de største i Danmark. Den
danske elite kommer og starter efterårs sæsonen til Thy til lands til vands og i luften. Mixholdene
med både damer og herre kæmper om DM og skal gennem en rute på 170 km på ca. 17 – 24 timer.
Der stiller et lokale hold til start i DM rækken ”Team SparV”. De andre lokale hold kæmper mod
hinanden på Challenge ruten, som er på 90 km.
Besøg af Svensk Top hold: Vi forventer at verdens 6. bedste hold Svenske ”Sweco Adventure”
deltager i løbet og vil give de danske hold hård kamp om 1. pladsen i løbet.
Flere danske hold er blandt verdens top 15.
Thy til lands til vands og i luften er et adventure race, hvor deltagerne skal tilmelde sig i hold a 4
personer. Deltagerne skal gennemføre en rute, som bringer dem igennem Thy og vores flotte natur i
Nationalpark Thy.
Deltagerne kan vælge mellem to ruter. Master er for øvede Aventure Racer på 170 km, samt
Challenge på 90 km. for den alm. idræts udøver.
Løbet skal gennemføres af alle på holdet og holdet skal være samlet under hele løbet. Deltagerne
skal gennem følgende discipliner: Cykling, løb, kanosejlads, kajaksejlads, svømning/vadning,
klatring, o-løb, rulleskøjteløb og andre samarbejdsopgaver.
Udfordringer: I år vil deltagerne opleve Thys flotte og barske natur, som med og modspiller. Løbet
giver deltagerne en kæmpe fysisk udfordring og stor natur oplevelse. Løbet vil udfordre deltagerne
både til lands til vands og i luften og presse holdene til at samarbejde for at kunne gennemføre
løbet. Posterne vil være placeret på smukke steder og til tider i uvejsomme områder.
Løbet i år udfordre ikke kun deltagernes råstyrke i benene, men kræver også råstyrke i armene og
holdsamarbejde.
Live dækning: Vi vil dække løbet ”Live” med GPS tracker på holdene, samt løbende ligge video
og billeder på www.thyrace og facebook. Interesserede vil kunne følge løbet hjemme og se hvor
holdene befinder sig på ruten.
Publikum: Der vil være masse af aktiviteter forskellige steder i Thy lørdag den 3. august på
forskellige tidspunkter. Her er en plan over steder hvor løbet kan opleves på nær hold.
Kl. 24.00/00.01
Starten går for Master (Danmarksmesterskabet) fra Snedsted Hallen.
Kl. 7.00
Starten går for Challenge fra Snedsted Hallen.

Kl. 5.00 – 15.00
Kl. 15.30 – 24.00
Kl. 18.30 – 19.30

Publikum venlige aktiviteter i Thy. Offentliggøres på www.thyrace.dk
Holdene løber i mål ved Snedsted Hallen.
Vi forventer præmieoverrækkelse.

Målfest: Der vil i Snedsted Hallen blive arrangeret en stor målfest for tilskuer og deltagere med
Live musik fra lokale band, Tv fra ruten og ”røverhistorier” fra ruten.
Målfesten starter kl. 16.00 og er gratis. Der vil kunne købes mad.
Thy til lands til vands og i luften er Danmarks ældste Adventure Race og med ca. 260 deltager
ligger løbet blandt de største Adventure Race i Danmark. Thy til lands til vands og i luften er blevet
et kendt løb, hvor mange deltagere vender tilbage for at prøve kræfter med løbet og vores smukke
og barske natur.
Det er lykkes at skabe et løb, hvor den Danske Elite kører i samme løb, som den alm. idrætsmand,
der er med for første gang. Løbet giver udfordringer og oplevelser til alle deltagerne.
Kom og se løbet fra sidelinjen. MÅSKE ER DU MED TIL NÆSTE ÅR….
Se mere omkring løbet på www.thyrace.dk
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