
 

FDF Vendialøbet - Løbsregler 
  
 
 
§1 - Tjek-ind på posterne 
Når I ankommer til en post, skal I tjekke ind. Tjek-ind på posterne er indført som en praktisk 
foranstaltning der gør VendiaUdvalget i stand til at følge de enkelte holds fremdrift i løbet. Hvis 
et hold fx ikke har tjekket ind i længere tid eller blevet observeret på en post, har 
VendiaUdvalget mulighed for at tage kontakt til holdet, for at opklare om holdet er faret vild, 
holder pauser, eller blot ikke får gennemført tjek-ind. 
Som motivation til holdene giver hvert tjek-ind 5 point. Det er kun muligt at tjekke ind på hver 
post én gang, da registreringssystemet ignorerer gentagne tjek-ind på samme post. 
Tjek-ind på en post er ikke en betingelse for at opnå point for postens opgave(r). 
Tjek-ind på en post gøres ved at scanne en af de opsatte QR-tags med en mobiltelefon, enten: 

- SMS QR-tag’en og efterfølgende sende den SMS, som QR-koden genererer, eller: 
- Web QR-tag’en som er et hjemmesidelink til en mobilside, hvor man indtaster et af 

holdenes registrerede mobilnumre. 
SMS’en/Web-registreringen sendes til kommandocentralen således, udvalget kan følge de 
enkelte holds fremdrift i løbet. 
Et hold kan kun tjekke ind og sidde i kø, på én post ad gangen. Det er ikke muligt fra køen på 
én post at løbe frem til næste post og stille sig i kø her også, for at nå denne post inden for 
åbningstiden. Hvis holdet har svært ved at nå posterne inden for åbningstiden, må holdet 
prioritere hvilke poster de vil nå. Der kan laves undtagelser fra denne regel, fx i tilfælde af 
stjerneløb el.lign. hvor flere poster afvikles samtidig i et afgrænset område. I så fald fremgår det 
af postbeskrivelse eller kortmateriale.  
 
§2 – Holdkort 
Ved start får holdet udleveret to personlige holdkort. Når holdet ankommer til en post, afleverer 
det ét af holdkortene til den fra postmandskabet, som tager imod holdene. 
Posten bruger holdkortet til at holde styr på den rækkefølge, holdene får lov til at gennemføre 
opgaven i. 
Hvis ikke I kan aflevere et holdkort (hvis de tabes eller glemmes på en post), kan det ikke 
garanteres, at I vil komme til i den rækkefølge, som I er ankommet i. 
Glemmer I et holdkort ved en post, forsøger VendiaUdvalget via postmandskabet at få det bragt 
ud til en post senere på løbet, som det nu er praktisk muligt. 
  
§3 – Springe en post over 
Det er tilladt at springe poster over, hvilket kan ske på følgende måder: 

- Ved ankomst til en post kan I vælge at fortsætte med det samme uden at få udleveret 
opgaven. Sørg for at tjekke ind alligevel, da det giver 5 point og sørg for at meddele 
posten, at I fortsætter uden at få udleveret opgaven. 



 

- I kan på en post beslutte jer for at springe den/de næste post(er) over. 
Dette meddeles, inden I forlader posten, således at postmandskabet 
på den/de næste post(er) ikke venter forgæves på jer. 

- Undervejs kan I beslutte jer for at springe en eller flere poster over, 
f.eks. fordi I er gået forkert eller ønsker at skyde genvej. Dette 
meddeles til den post, I efterfølgende kommer til, således at postmandskabet på de 
foregående poster ikke unødvendigt skal vente på et hold, der ikke dukker op.  

- Ombestemmer I jer undervejs og alligevel ønsker at gennemføre en post, som I tidligere 
har meddelt, at I vil springe over, kan det lade sig gøre, såfremt posten ikke er lukket. 
Når alle hold enten har været igennem posten eller meddelt, at de springer posten over, 
risikerer et hold, der har ombestemt sig, at posten er lukket før tid. Sørg for at tjekke ind, 
da det giver 5 point. 

  
§4 – Udgå af løbet 
Hvis én af jer eller hele holdet ønsker at udgå af løbet, skal det foregå på en af posterne. Hvis 
én person ønsker at udgå, er det muligt for den anden deltager at fortsætte alene, og 
gennemføre posterne på lige fod med de øvrige to-mandshold. 
To en-mandshold må gerne træde til og hjælpe hinanden på poster hvor opgavens udførelse 
kræver to personer. Holdene skal inden opgaven igangsættes beslutte hvilket hold de løser 
opgaven for, og har mulighed for at gennemføre opgaven igen for det andet enmandshold 
efterfølgende, såfremt det er praktisk muligt. I tilfælde af transportposter el.lign. hvor det ikke er 
muligt at komme tilbage til udgangspunktet eller genetablere startbetingelserne for en opgave, 
kan to en-mandshold ikke garanteres at kunne gennemføre posten to gange, og point for 
tildeles det hold som man har valgt at løse opgaven for. 
Det er også muligt at danne hold sammen med en anden, hvis makker også er udgået. I så fald 
skal det meddeles til postmandskabet, hvilket holdnummer I fortsætter under. Postmandskabet 
sørger for at give informationen videre til VendiaUdvalget. Alle point fra det udgåede hold 
annulleres, og overføres ikke til det nye hold. I kan dermed ikke vælge hvilke post-løsninger fra 
hvert hold, der skal tælle med i sammentællingen. 
Ønsker du/I at udgå af løbet, sørger løbsledelsen for transport til hovedkvarteret, når det er 
praktisk muligt. 
 
§5 – Nødtelefon 
Hvis I oplever problemer undervejs på løbet, kan I benytte nødtelefonnummeret 21 38 70 45. 
Det er dog kun i absolutte nødsituationer, altså ikke bare fordi I er trætte eller har ondt i 
fødderne.  
  
§6 – Færdselsregler og reflekser 
Husk altid at overholde færdselsreglerne, når I færdes på veje. 
Når det er mørkt (lygtetændingstid, fra solnedgang til solopgang), og i lav sigtbarhed 
(regn,sne,dis og tåge), skal I altid have jeres refleksvest og refleksbånd på. Reflekserne skal 
være synlige for trafikken i den retning I går. Møder VendiaUdvalget et hold, der i 



 

lygtetændingstiden ikke overholder denne regel, vil holdet blive trukket 100 
point for hver gang VendiaUdvalget ser det. 
I skove og markområder skal færdsel mellem poster foregå på veje og stier, 
medmindre VendiaUdvalget har givet tilladelse til andet.  
 
  
§7 – Åbne- og lukketid 
Alle poster har en åbne- og lukketid, der er med til at styre løbets tempo. Hvis I kommer frem til 
en post, før den åbner, må I vente med at at løse den til posten åbner. Ankommer I til en post 
før lukketiden, har holdet ret til at gennemføre posten, selvom holdet måtte sidde i kø ved 
lukketid. Hvorvidt holdet har nået en post inden lukketiden, afhænger af om postmandskabet 
har modtaget et holdkort inden lukketid. Det ur, som postmandskabet bruger, afgør åbne-og 
lukketid for posten. 
Startposter og spredeposter er undtaget fra reglen om at man må gennemføre posten når blot 
man har tjekket ind inden lukketiden. Fordi alle deltagere har mulighed for at starte opgaven 
umiddelbart efter start/spredepostens åbningstid, og for at sikre fremdrift i løbet vil disse poster 
indstille deres aktivitet(er) ved lukketid. Holdene skal derfor, afhængig af hvordan løsningen skal 
afleveres, enten: 

- nå at gennemføre posten/aflevere deres svar på opgaven til postmandskabet inden 
lukketiden, eller: 

- indstille deres løsning af opgaven og aflevere deres løsning på den næste post. 
Det vil fremgå tydeligt af postbeskrivelsen når en post er en spredepost. 
Åbne- og lukketider udleveres løbende sammen med kort over løbet.  
  
§8 - Holdnummer på besvarelse 
Det er holdets ansvar at påføre besvarelser der afleveres til postmandskabet (svarark fra poster, 
løsning på venteopgaver mm.) holdnummer. Posten/opgavebesvarelsen kan ikke indgå i 
point-regnskabet uden holdnummer.. 
  
§9 – Afgørelser under løbet 
Hvis der undervejs opstår problemer omkring udførelsen af poster, så er det til enhver tid 
VendiaUdvalget, der træffer endelig afgørelse om posten udførelse. 
  
§10 – Aflysning af poster 
Hvis en post ikke kan gennemføres på grund af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager, kan 
VendiaUdvalget beslutte at annullere posten. En sådan aflyst post giver ikke point, dvs. at hold, 
der evt. har gennemført posten før den aflyses, ikke får point for den. 
  
§11 – Hjælp udefra 
Det er ikke tilladt at modtage hjælp udefra med bagage, udstyr eller mad. Det, selv at skulle 
bære hvad man finder nødvendig at medbringe for at gennemføre og vinde, er en 
grundlæggende del af strabadserne, der udgør Vendialøbet! Hvis løbsledelsen finder, at et hold 



 

har modtaget hjælp udefra, vil holdet blive diskvalificeret fra årets løb. Holdet 
kan herfra vælge at udtræde af løbet, eller fortsætte resten af Vendialøbet 
uden for konkurrencen. Det er altid løbsledelsen, der afgør, om et hold har 
modtaget hjælp udefra og dermed diskvalificeres. Hvis en deltager har glemt 
fx vigtig medicin, kan dette naturligvis bringes ud til holdet, enten via 
løbsledelsen i HQ eller direkte til holdet, men HQ skal orienteres herom. Det er naturligvis tilladt 
benytte alle dagligvare-butikker o.lign. som passeres undervejs i løbet, da alle deltagere har fri 
og lige adgang til disse.  
 
§12 - Vinder af Vendialøbet 
Holdet, der opnår flest point, kåres som vinder af løbet. 
Ved pointlighed mellem de førende hold, er det holdet, der har opnået flest point på de regulære 
poster, der kåres som vinder, dvs. at point for foropgave med relaterede post eller poster, 
hemmelige poster, venteopgaver mv. ikke tæller med i denne opgørelse. Såfremt der er 
pointlighed mellem holdene på gennemførte poster, er det efterfølgende flest point for 
foropgave med relaterede post eller poster, der afgør stillingen. Herefter følger på samme vis 
flest point på hemmelige poster, og herefter venteopgaver.  
Som præmie får hver deltager et specielt Vendia guldmærke samt et af de eftertragtede 
syv-tommer søm. Deltager man og vinder flere år, får man ved hver sejr et nyt søm men ikke et 
nyt guldmærke, guldmærket kan kun modtages én gang. Det er således antallet af søm, man 
har, der viser, hvor mange gange, man har vundet Vendia. Desuden får holdet en vandrepokal, 
som senest skal returneres ifm. næste års løbsstart. På vandrepokalen sættes en faneplade 
med navne og årstal.  
 
§13 - Seniorhold 
Hvis begge deltagere er under 18 år, når løbet slutter, deltager man automatisk i 
seniorkonkurrencen. Det seniorhold, der opnår flest point, kåres som vinder af 
seniorkonkurrencen, og er samtidig også med i den overordnede konkurrence om at vinde hele 
Vendialøbet.  
Ved pointlighed mellem de førende seniorhold, følges reglerne for pointoptælling i 
hovedkonkurrencen.  
Vinderne af seniorkonkurrencen modtager et særligt senior-Vendiamærke. Hvis vinderen af 
seniorkonkurrencen og så er vinder af Vendialøbet modtager holdet “kun” Vendia guldmærket. 
 
§14 - Pointgivning 
Generelt præmieres de regulære poster med maksimalt 100 point hver. 
Foropgaven præmieres med maksimalt 200 point. 
Enkelte regulære poster kan, hvis de er særligt krævende, udløse maksimalt 200 point. 
Hemmelige poster præmieres med maksimalt 100 point hver. 
Venteopgavers samlede maksimale pointtal er ikke fastlagt. 



 

På nogle poster opnås 100 point når et fastsat antal kriterier er opnået (fx 
“Gæt 10 rigtige”, “Fremstil 5 stk. af X”, o.lign.) Poster kan eventuelt opdeles i 
to eller flere delopgaver med en fastlagt vægtning mellem disse. 
På nogle poster anvendes indeksering af point, hvilket vil sige at bedste holds 
resultat definerer 100 point, og øvrige holds resultater fastlægges relativ til 
dette ud fra et eller flere kriterier, fx: 

- dårligste holds placering (dårligste holds præstation giver 1 point, alle hold får point alt 
efter hvor imellem disse to de placerer sig), 

- en fastlagt max/min, (typisk ved opgaver på tid hvor målet er hurtigste tid, og langsomste 
tid eller max-tid giver 1 point), 

- 0 (nul). (typisk ved opgaver hvor målet er største mål/længste kast, og minimum ikke kan 
være negativ). 

- en maksimalt tilladt afvigelse (hvis fx målet er at ramme en score på 5 (100 point) og den 
maksimalt tilladte afvigelse er 2, vil scorene 3 og 7 give 1 point)  

Kriterierne for indeksering vil fremgå af postbeskrivelsen.  
 
 
HUSK 

”Ventetid på Vendialøbet – er hviletid” 


