
 

 
 

il du opleve fart, spænding og generelt have en eventyrlig dag? Så 
skal du deltage i , som er et orienterings-sammensurium-af-sanser-
total-oplevelses-løb for hold i bil. Undervejs vil holdene blive udsat 

for diverse prøvelser, og I vil få brug for evner I ikke anede I besad. Lyder 
dette spændende? Så saml et hold af fire personer, skaf en bil, og tilmeld 
jer I dag på www.themasterrace.dk.  Prisen er 445 kr. per person, og 
dækker morgenmad, aftensmad, leje af festlokaler samt diverse festlige 
indslag undervejs i løbet. 

Regler for løbet: 

1. Et hold skal være tilmeldt og have betalt for alle personer for at deltage. 
Et hold er på 4 personer (til nød er 3 personer nok). 

2. Tilmeldings- og betalingsfristen er 18. maj 2014, klokken 13:42. 
3. Det enkelte hold skal finde på et holdnavn, og meget gerne et tema. 

Udklædning anbefales kraftigt, og giver mange lækre ekstrapoint. 
4. Holdet skal møde op i bil klokken 9:00 lørdag d. 28. juni 2014, ved 

Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, Gundsømagle, 4000 
Roskilde. Der vil være morgenmad. Kom ikke for sent! 

5. Medlemmerne af det enkelte hold skal forblive samlet under løbet. 
6. Alle hjælpemidler er tilladte. GPS, Internet, venner klar på telefonen, 

hellige skrifter, turistguider, paratviden, piratviden, siratviden, 
leviratviden, karatviden, skovle, snore, papir, pap, ø, å, saks, nål og tråd, 
overtalelsesevner, ordbøger, baret, hjerner, ledninger, præste, skakspil, 
gummikaniner, farveblyant #C0A000, kompas, stilletter, bogen med 
ISBN 9788777394355, ur, urt, fisk, grønt tyggegummi, etc. er ikke blot 
tilladt, men anbefalet at medbringe i arsenalet, i det omfang man 
forventer det bliver nødvendigt.  

7. Holdene forventes at tage specifikke billeder undervejs i løbet. Medbring 
derfor digitalkamera, samt udstyr til at overføre billederne fra kameraet 
til en USB-pind, som bliver udleveret ved løbets start. 

8. Løbet slutter omkring kl. 19:00, hvorefter der vil være dejlig mad i 
forsamlingshuset med hygge bagefter. Medbring selv drikkevarer. 

9. Alle nationale og lokale love og regler skal overholdes under løbet. 

Deltagerne kan forvente en storstilet, selv-guidet tur rundt i Nordsjælland (og 
omegn?), hvor der vil være indlagt spændende opgaver. Der vil være flotte 
trofæer til det hold, som får flest point. Se www.themasterrace.dk for hvad 
løbet indeholdt de sidste år samt fantastiske billeder fra forløbet og meget mere 
praktisk information. 

Modtagelse af denne invitation er ikke et krav for at deltage. Deltagelse er åben 
for alle der kan stable et hold på benene, så send videre til alle! Hvis du er det 
mindste i tvivl om hvorvidt dette er noget for dig, så er svaret ”JA”! Alle kan 
deltage, ung som ikke-længere-helt-ung. 

Spørgsmål kan rettes til wtf@themasterrace.dk eller på telefon 29254383.  

The Master Race 2014 løbsledelse 
Kean Pedersen 

Løbet afholdes kun, hvis der er nok tilmeldte hold.  
Eventuelle betalinger tilbageføres hvis løbet aflyses. 
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