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DTU Adventurerace 2007
Søren kæmper med rebet under 
DTU. Ruten gik forbi sommerland 
Sjælland hvor rutschebanen til 
lejligheden var rigget til med 
diverse reb-aktiviteter der 
skulle klares
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A D V E N T U R E R A C E R S . D K
Efter at have kørt de fleste danske, samt et par udenlandske løb, har Team Morromax-Multiatleten og .markerz. 
Adventureracers besluttet at fusionere og danne et nyt dansk storhold - Læs mere herunder....

Baggrunden for fusionen skal findes i det 

fælles mål, at gøre sig endnu mere gældende 

indenfor adventuresporten. Holdene har i 

nogle år kæmpet med at finde den optimale 

holdsammensætning, idet løbene har båret 

præg af skiftende mandskaber til de enkelte 

konkurrencer. Sammenlægningen har allerede 

på nuværende tidspunkt vist sig at tilføre den 

tiltrængte forbedring i holddynamikken.

Markerz Adventureracers så først 

dagens lys for nogle år siden og har med 

forskellige atleter gjort sig gældende i de 

danske løb, men også vist flaget i flere 

udenlandske løb som TietoEnator i Sverige, 

Wilderness ARC i Skotland og seneste var et 

medlem af holdet med til at vinde Artic Team 

Challenge på Grønland. Team Morromax-

Multiatleten blev dannet tilbage i 2003 og har 

en række sejre i bagagen. Det er blevet til sejr 

i blandt andet Zoo Challenge 2004, 

Coastzone Extreme Maraton 50 2007, DTU 

lang 2005. Desuden fik holdet en flot 3. plads 

i Danmarks indtil nu længste adventure race 

Raid450.

Med de meritter på CV’et håber det 

nyfusionerede storhold at sætte endnu større 

præg på den danske adventure race-scene. 

Kampen bliver i disse år markant skærpet; 

men holdet mener at have samlet nogle 

stærke folk med en bred vifte af personlige 

ressourcer og ikke mindst en god portion 

løbserfaring. Det vil med andre ord sige, at to 

hold som individuelt har opnået gode 

resultater, nu slår sig sammen i en stærk 

alliance med den hensigt at opnå et endnu 

højere sportsligt niveau.

Holdets navn er Adventureracers.dk, og 

ansigtet udadtil bliver internetsiden af samme 

navn. Her vil der være mulighed for at læse 

om holdets ambitioner og de enkelte atleter, 

samt finde løbsberetninger og nyheder om 

holdets mange aktiviteter.

Sæsonen  er ovre - 
læs her hvordan det 

gik for  
Adventureracers.dk
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Kort nyt
Året er ved at være gået og det er tid til at 

gøre status på en veloverstået sæson. Det har 

været en sæson præget af op og nedture men 

ingen tvivl om at opture var i klart overtal! Her 

kan du læse om de mest interessante.

Raid450
Jesper, Claus, Marie og Magnus stillede i 

påsken til start i det længste danske løb i 

2007: Raid450. Holdet kæmpede sig fra Oure 

på fyn over Langelandsbæltet til Lolland og 

Falster og endte efter 3 døgn i målbyen Køge. 

Non-stop over 72 timer kæmpede holdet en 

brav kamp og kom i mål med en delt 3. plads i 

det hårde løb. Læs mere på hjemmesiden

TietoEnator 2007
Anders, Jakob, Søren og Søren tog i maj 

måned mod en hård udfordring i det svenske 

da de stillede op til de Åbne Nordiske 

Mesterskaber i Adventure racing i de store 

naturområder omkring den svenske by 

Karlstad. Non-stop gennem 66 timer 

kæmpede holdet sig igennem to døgns 

uafbrudt regnvejr og ca. 400 km. Holdet 

gjorde en god figur i løbet og endte på en 

samlet 7. plads efter de store skandinaviske 

hold. Læs mere på hjemmesiden

Thy LVL
Var første løb i som sammenlagt hold og 

de nye konstellationer skulle stå deres prøve. 

Jesper, Lars, Claus og Anders var holdet der 

stod på startstregen først i august. Løbet var 

delt i tog etaper og holdet satte en kanon tid 

på første etape og blev dagens klart hurtigste 

hold. På andendagen måtte vi dog ses os 

slået af Team Classic Poker og måtte derfor 

nøjes med andenpladsen i denne danske 

klassikker. 

DTU Adventurerace 2007
Adventureracers.dk stillede med hele 2 

hold på elite distancen i det største danske 

løb. Begge hold kom rigtigt godt fra start og 

inden længe var det tydeligt at podiepladserne 

skulle findes mellem 4-5 hold herunder de to 

hold fra Adventureracers.dk. Efter 8-10 timer 

med bl.a. 50 km løb måtte Søren dog sige 

stop pga. et løberknæ. Jesper og Anders 

fortsatte to mand igennem resten af løbet og 

kom i mål 2 timer FØR det vindende hold! Men 

desværre skal hele holdet i mål og Jesper og 

Anders sluttede “unranked”. Men det er et 

tydeligt bevis på holdets store potentiale.  

Lars, Claus og Søren L udgjorde det andet 

hold og holdt kæden stram hele vejen. De 

klarede sig fantastisk igennem de to døgn 

løbet varede og snuppede andenpladsen. En 

super præstation at have 2 hold med i så langt 

oppe i den danske eliterække!

Alt i alt en rigtig god sæson for holdet!

ADVENTURE

Billeder fra året 
TOP: Søren under reb-
aktivitet under dette års DTU 
Adventurerace

MIDT: Søren er udlånt til ISI 
Salomon og holdet vinder ATC 
i Grønland - et etapeløb over 
5 dage...

BUND: Sådan ser et par fødder 
ud efter to døgn og 82 km til 
fods, 59 km kajak, 120 km 
cykling, 84 km inlines og 
ingen søvn

66 
timers non-

stop kamp og 
endelig i 

mål..
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I 2008 står holdet foran nogle store og spænende udfordringer
Sæsonen 2007 viste helt klart at sammenlægningen af to hold 

Team Morromax-Multiatleten og .markerz. adventureracers.dk var det 

gavn for begge hold. Holdet endte med at vinde den danske sprintcup 

og blive nummer 2 i expeditionscuppen. Præmien for at vinde 

srintcuppen er et træningsophold på Idrætsskolerne i Ikast 

sammen med de vindende hold fra de andre rækker. Det 

hele løber af stablen i marts måned hvor hele holdet 

samles over en weekend for at få en masse 

træningstimer i banken og god konkurrence fra de andre 

deltagende hold.  Bruttotruppen består nu af 11 mænd 

og kvinder med blod på tanden. Holdets atleter har 

igennem de sidste år konkurreret i langt de fleste danske 

løb, samt prøvet kræfter med ekspeditionsløb af flere dages varighed. 

Den naturlige progression for holdet er i fremtiden at deltage i flere 

ekspeditionsløb i udlandet såsom Bimbache, TietoEnator og 

Europacuppen. Hvilke af disse løb som holdet stiller til start i, er endnu 

ikke endeligt afgjort: men når planerne for 2008 er fastlagt vil 

informationerne være at finde på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. 

Holdet vil naturligvis deltage i de mange gode danske løb og 

arbejde for at fastholde positionen i toppen i af dansk 

adventure racing. 

Derudover vil holdets atleter naturligvis være at finde på 

startstregen til en række andre konkurrencer indenfor 

orienteringsløb, MTB-Orientering, mountainbike, løb og 

kajaksejlads.

Første danske løb i 2008 er arrangeret af konkurrenterne fra 

Team Classic Poker og er et en-dags løb i de smukke områder 

om Silkeborg og Søhøjandet. Adventureracers.dk stiller selvfølgelig til 

start og tager hul på endnu en sæson i sportsgren i en rivende 

udvikling!

Hvad lavede vi ellers i 2007?
I 2007 startede vi også 
i: Skåne AR, SOLOrace, 
Coastzone Xtreme 
Marathon, 24timersMTB, 
Storkøbenhavns Adventure 
race, Farout Multisport, 
DUSTCUP, MTB-O camp, 
Aarhus Coastzone 
Challange, Ladonia 
Mountain Throphy mm.

INTERESSANTE LØB I 2008 BIMBACHE TIETOENATOR EUROPACUPPEN ARDK.DK

Spanien
3-5 døgn og 
ca. 500 km 
non-stop i de 
spanske bjerge
11.-18. maj 
2008 

Sverige
En svensk 
klassiker. 3 
døgn og ca. 
400 km i 
fantastisk 
terræn

Europa
En europæisk 
adventure race 
cup i 
forskellige 
lande som 
Polen, 
Tyskland og 
Tjekkiet. 2-3 
døgn

Danmark
Den danske cup  
hvor vi 
deltager i så 
mange løb som 
muligt. Ofte 
kun en enkelt 
dage, dog er 
enkelte 
længere

NYE UDFORDINGER 
VENTER I 2008!
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Sponsor er i denne sportsgren næsten 

uundværlige for et hold som vores. Vi vil derfor 

takke de sponsorer vi har samarbejdet med i 

2007. (i tilfældig rækkefølge)

MAXIM har igennem 2007 støttet os med 

deres velsmagende produkter fra deres 

PROLINE-linie. I en sportsgren hvor lav vægt 

og masser af kulhydrater er en hjørnesten er 

MAXIM det perfekte valg

Morromax Industri er autoriseret 

forhandlere af KAMAT højtrykspumper i 

Danmark, Sverige, Grønland og Færøerne. 

Salg af TORBO sandvaske anlæg, samt 

GARDNER DENVER Wittig kompresorer.

OSPREY er rygsækken som holdet har 

haft siddende på ryggen under utallige 

træningstimer og konkurrencer. Holdet har 

hovedsageligt brugt de 

lette rygsække fra 

deres TALON serie 

i både 22 L og 

33 L

Multiatleten er en butik beliggende i 

Odense og er førende indenfor cykling, løb og 

svømning. Multiatleten er en god 

samarbejdspartner når forskelligt udstyr skal 

skaffes til de forskellige konkurrencer

    

Loebeshop.dk er en løbespecialist 

beliggende i Hadsten Deres webshop er blandt 

Danmarks aller billigste løbebutikker med 

priser langt under de fleste andre butikker

Vi har været glade for vores 

samarbejdspartnere i 2007 og håber at vores 

sponsorer ønsker at fortsætte med at støtte et 

hold som i 2007 slog sit navn godt og grundigt 

fast i den danske cup  og som prøvede kræfter 

med de lange udenlandske løb.

Hovedsponsor søges
I 2008 har holdet ambitioner om at stille 

op i flere og længere løb i udlandet. Det er en 

stor økonomisk byrde for holdet at betale 

startgebyrer og transport mm. til disse løb. 

Derfor søger vi til 2008 en hovedsponsor der 

ønsker at støtte os i at nå disse mål. 

Hovedsponsoren vil naturligvis få rettighed til 

holdnavnet og holdet deltager til alle løbene 

under dette navn. Udover medieeksponeringen 

vil vi naturligvis kunne tilbyde en række andre 

ydelser til en evt. sponsor. Lyder det som en 

interessant profilering for dit firma? Så tøv ikke 

med at kontakte os inden vi kontakter jer!

MVH

ADVENTURERACERS.DK

TAK TIL VORES SPONSORER
Uden gode sponsorer er det svært at slå 
igennem i en så udstyrsrig sport som denne

Nyhedsbrev # 1
Dette er det første nyhedsbrev som er 

blevet sendt ud under det nye holdnavn.

Der kommer i foråret flere nyhedsbreve 

med spændende løbsberetninger og 

updates på holdets situation. 

Klik ind på vores hjemmeside:

ADVENTURERACERS.DK for at få de 

nyeste opdateringer og nyheder om 

holdet

ADVENTURERACERS.DK
v/ Anders Andreasen

Rentemestervej 5 3.tv

2400 København NV

Tlf: 51902066

skidrengen@gmail.com

Holdet 
som deltog i 
TietoEnator 

2007


