
1 Kælkebakken (ikke en bygget forhindring)

2 Tire carry + halmballer+balance Et dæk skal løftes igennem 350 m med forskellige små forhindrigner

3 Hurdles 4 stk Over den høje/under den lave. Omvendt for børn (der kommer skilt på)

4 Irsih Tabel Over uden brug af siderne. Børn løber under.

5 Crawl under (snubletråd) Ny Under tråden anyhow

6 Jump over (snubletråd) Ny Over tråden anyhow

7 Stillads 1 (Monkeybar) Laves som helt alm monkeybar 2020 (kun brug af hænder) STRAF: 15 Push ups

8 High Wall 2,30 m Over uden brug af siderne



9 Incline wall 2,30 m Over uden brug af siderne

10 Decline wall 2,30 m Deltagerne skal blot over modsat vej fra. Over uden brug af siderne

11 Crawl net Ingen billede Minestrimmel spændt ud over ca 10 m der skal kravles under. 

12 Dalen Ingen billede En kløft/trappe der er i parken (ikke en bygget forhindring)

13 Rockcarry Ingen billede 2 sten for herre // 1 for damer. En sten skal løftes rundt på markeret rute

14 Tromle push Skub tromlen frem til linjen og tilbage igen. Stor tromle til herre, lille tromle til damer

15 Fat Beam Over uden brug af siderne anyhow. 

16 Normal wall 2 m Over uden brug af siderne anyhow. 



17 Slacklineclimb Ingen billede Lige som ropeclimb, blot med en slack i stedet STRAF: 15 sit ups

18 Atlasstone Ingen billede En atlassten løftes op på en plade og ned igen  (M: 80 kg W: 50 kg)

19 Stillads 2 (RINGS) Armgang i ringene. KUN brug af hænder. Ingen arme/chickenwing STRAF: 15 Burpees

20 Stillads SNT Armgang/bengang i bukserne. Det er tilladt at røre stropperne 15 sit ups

21 Stairway Ingen billede Trappe op - vend - trappe ned. Kun brug af hænder. BEGGE hænder på sidste trin STRAF: 15 Burpees

22 Hurdles 4 stk Over den høje/under den lave. 

23 Evt ninja steps Ingen billede Hop fra side til side på trinene. Tilladt at sætte hænder på pladen.

24 Tireflip Ingen billede Flip dækket ca 5 m frem og 5 m tilbage. Dækket skal blot røre markereingen ved vending og start/slut



25 Mosen Vand og mudder (ikke en bygget forhindring)

26 Ropeclimb + dæk Klatre op til markeringen - KUN elite skal have dæk med STRAF: 3 ropepull

27 Skjoldkammeret Armgang i håndtagene på tromlerne. KUN brug af hænder STRAF: 15 push ups

28 Våbenkammeret Armgang i våbene STRAF: 15 burpees


