
                       Asg₳rd Race parcours       

THOR Zwolle
Hoofddoel: meting belastbaarheid, meting progressie of regressie, clubrecords

Routing: 
Start & Finish: T-splitsing middenlijn / zijlijn bij statribune. Na 2 rondes hardlopen met lasten (eerst balk en dan autoband)  
loop je telkens via de middenlijn naar de hindernissen in de Klimkathedraal.  
De klimrichting is van containerunit naar sloot/Fenrir. Na de laatste hindernis van een regel loop je de klimstraat uit tot rode  
kunstgras pad. Via deze rode loopbaan kies je telkens koers over de houten brug en volg je het kronkelpad tot start/finish.
Vervolgens werk je de hindernis(sen) af in de regel die aan de beurt is tot de laatste hindernis van de Kathedraal. 
Na een ronde kronkelpad heb je een lastenloop van 200m. Hierna loop over het rode kunstgras richting A frame Fenrir.
Telkens als je een Fenrir hindernis hebt gehaald vervolg je het parcours weer via het kronkelpad tot laatste lianen zijwaarts.  
Parcours kent een lengte van ca 7,2 km en heeft 45 gevarieerde hindernissen. 

Lastenloop tussendoor: 
Bij de start loop je 2x een 450m ronde (kronkelpad) met een last. Daarna loop je lasten alleen linksom op het 200m parcours.
Van 2 bandensleep, 2 hele bakstenen Farmerswalk tot 200m met 'stalen handtas'. Zorg dat alle materialen (zijn beschikbaar)   
gereed liggen op de stenen. De materialen leg je iedere ook weer terug op de stenen. 

Tips: 
Voer voor deelname een gedegen warming up uit en verken de hindernissen
Voer de hindernissen regel na regel cf. staande richtlijnen uit 
Na laatste hindernis van een regel = doorlopen naar rode pad, rechtsaf en via brug links-om ronde lopen

XXXXXXX = Vaste looproute en hindernissen in Klimkathedraal

XXXXXXX = 200m route lastenloop (over kunstgras via middenlijn en containerunit)

XXXXXXX = Hindernissen in Fenrir (boven sloot / bassin)

SO = Swing-over

AH = Apenhang (o.i.d. zolang je maar via het touw/balk/buis van A naar B klimt en ondergrond niet raakt)
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Nr Afstand Hindernissen, Obstacles Bijz

START (T-splitsing middenlijn-zijlijn skihut zijde)
1 0 400m met (gemarkeerde) balk Krðnkelpad

2 400 400m met autoband Krðnkelpad

3, 4, 5 800 balken apenhang + vertikale balken + Dikke balk SO + Asgard laan

6 staplussen zijwaarts, laatste balk óverheen
Krðnkelpad

7, 8, 9 1250 laag net overheen + apenhang tot banden + stapbanden Saga combi

Krðnkelpad

10, 11 1700 Daknet middenin via touw balk aantikken, half daknet onderlangs + ringen Loki combi

12, 13, 14 vóór schot inklim, onder schot, pvc buizen tot óver lage balk + AH + enteren  
Krðnkelpad

15, 16, 17 2150 Hoge touw SO + hoge brandslang SO + lianen zijwaarts  + Odin combi 

18, 19, 20 triangel en pakplank + omgekeerde spaanse ruiter + dikke staplussen
Krðnkelpad

21, 22, 23 2600 Hoge touw SO + alpine klimtouwen SO + Blauwe ton SO  Yggdrasil combi

24 Vanaf schot AH (onder balken langs) t/m schuin naar beneden tot over lage balk 
Krðnkelpad

25, 26, 27 3050 Over 'inverted' daknet + korte touwtjes + apenhang tot schot Lysdir combi

Krðnkelpad

28, 29 3500 AH (over alle balken) + Postmanswalk Valhalla combi

Krðnkelpad

30, 31, 32 3950 Lage oneindig touw SO + lage lianen zijwaarts + paal SO + Ragnarok combi

33, 34 óver net heen, onder schot door en lussen onderlangs tot óver de lage balk
Krðnkelpad

35 4400 2 banden sleep 200m



FENRIR

36 4600 Ringen in A frame over de sloot Fenrir 1

Krðnkelpad

37 5050 AH via balkjes onderlangs tot net. Bij net richting kronkelpad Fenrir 2

Krðnkelpad

38 5500 Farmerswalk 2x steen 200m (wandelen met in iedere hand 1 steen in bovengreep) wandelen!!

39, 40 5700 Tarzan zwaai, via net naar boven en via SO touw naar beneden + Fenrir 3

41, 42 AH + lianen zijwaarts rechts richting Parkeerplaats eruit 
Krðnkelpad

43 6150 Net onderlangs over de sloot Fenrir 4

Krðnkelpad

44 6600 Stalen handtas (stalen plaat met handgrepen) loop 200m (JSR-A: autoband)

45 6800 Lianen zijwaarts over de sloot Fenrir 5

Krðnkelpad

7200 Laatste ronde richting Finish Finish



Hindernislijst Asgard Race parcours

NR Naam Beschrijving

1 Balk loop 450m Loop over het kronkelpad en houd de gemarkeerde balk van de grond

2 Band loop 450m Loop over het kronkelpad en houd de autoband van de grond

3 Balken apenhang Stap aan begin van de horizontale balken in en klim tot in het vertikaal balkenrek zonder grond te raken  

4 Vertikaal Balkenrek Klim vanuit de horizontale balken zonder de grond te raken over alle vertikale balken  

5 Dikke balk Swing-over Klim via een zwart PP touw over de aan elkaargekoppelde balken

6 Staplussen zijwaarts + SO Stap in de eerste lus direct na de monkeybars en klim zijwaarts. Vanuit laatste lus een swing-over de laatse balk

7 Laag net overheen Klim via inklimtouw óp en óver het net

8 Apenhang tot banden Klim vanaf het net via het horizontale touw tot je uitklimtouw of eerste band met en hand aan kan tikken

9 Stapbanden Stap via de banden van de eerste tot en met de laatste band tot je de laatse bovenbalk met een hand aan kan tikken 

10 Daknet Klim midden onder het daknet in het touw tot je bovenbalk aan kan tikken en klim onderlangs via daknet tot aan ringen 

11 Ringen Klim vanaf lage balk daknet via de ringen tot je uitklimtouw met een hand aan kan tikken

12 PVC buizen Klim voor het schot in touw, ga onder het schot door en klim via de PVC buizen tot óp de lage balk

13 Apenhang schuin omhoog Klim vanaf de lage balk via 1 touw schuin omhoog

14 Enteren Klim het horizontaal touw alleen met je handen tot je een oranje stang met een hand aan kan tikken

15 Hoge touw Swing-over Klim via 1 zwart PP touw omhoog, ga over de hoge balk en klim weer naar beneden  

16 Hoge brandslang Swing-over Klim via 1 brandslang omhoog, ga over de hoge balk en klim weer naar beneden  

17 Lianen zijwaarts Klim via de vertikale zwarte PP touwen zijwaarts tot aan de triangel

18 Triangel & pakplank Klim vanuit liaan via triangel naar pakplank, klim via pakplank alleen op handen tot je het schot met hand aan kan tikken 

19 Omgekeerde Spaanse ruiter Klim via inklimtouw naar een balk en klim via een balk tot op de lage dwarsbalk

20 Dikke staplussen Klim vanaf lage dwarsbalk via de dikke staplussen door tot en met de laatste lus 

21 Hoge touw Swing-over Klim via 1 zwart PP touw omhoog, ga over de hoge balk en klim weer naar beneden  

22 Hoge klimtouwen Swingover Klim via 1 bundel aan alpine klimtouwen omhoog, ga over de hoge balk en klim weer naar beneden

23 Blauwe ton Swing-over Klim via de blauwe ton omhoog, ga over de hoge balk en klim via de bluawe ton weer naar beneden

24 Apenhang onderlangs Klim bij schot via inklimtouw naar horizontaal touw, klim onder de balken door tot voorbij uitklimtouw tot over lage balk

25 Over 'inverted' daknet klim via inklimtouw óp het omgekeerde (inverted) daknet, ga over dit net over de balken tot aan uitklimtouw/inklimtouw

26 Korte touwtjes Klim vanaf het daknet via het uitklimtouw naar de korte touwtjes. Klim via de vertikale korte touwtjes tot uitklimtouw

27 Apenhang tot schot Klim vanuit inklimtouw via het horizontale touw (alles onderlangs) tot je het schot met en hand aan kan tikken

28 Apenhang óver alle balken Klim via inklimtouw in horizontaal touw en klim via dit touw óver alle balken tot op de lage balk bij Postmans walk   



NR Naam Beschrijving

29 Postmans walk Stap via onder- en bovenlijn van lage balk tot over lage balk (niét over hoge balken heen!)

30 Lage oneindig touw Swing-over Klim via het zwarte oneindige touw over de balk 

31 lage lianen zijwaarts Klim via de lage lianen zijwaarts tot je met een hand de dwarsbalk aan kan tikken

32 Paal Swing-over Klim via de steigerbuis over de lage balk swing-over

33 Over net, onder schot Klim óver het net en via touwen onder het schot door

34 Lussen onderlangs Klim via de lussen onderlangs tot over de lage balk 

35 2 banden sleep Pak het losse touw en zorg dat je het parcours van 200m aflegt waarbij 2 banden achter je aan slepen via het touw 

36 Ringen (A frame Fenrir) Klim via het inklimtouw naar de ringen en klim via de ringen naar de overkant van de sloot

37 Apenhang (Fenrir) Klim vanuit een ring in A frame, via horizontaal touw en ónder alle balkjes door, tot net, via net naar kronkelpad

38 2 stenen Farmers walk Wandel (geen zweeffase) met in iedere hand 1 hele baksteen 200m

39 Tarzan zwaai (Fenrir) Haal het zwaaitouw naar je toe, slinger naar het net aan de overkant

40 Net naar boven en beneden klim via het net naar boven, ga over het net en via uitklimtouw naar beneden tot aan een horizontaal touw

41 Apenhang Klim via het horizontale touw tot de lianen zijwaarts  

42 Liaan(en) zijwaarts Klim vanuit apenhang via een liaan(en) richting Parkeerplaats naar het kronkelpad

43 Net onderlangs Stap aan klimkathedraal in en klim onder laagste Fenrir net naar overzijde sloot richting kronkelpad

44 Stalen handtas loop Loop een ronde van 200m en houd hierbij de stalen plaat van de grond

45 Lianen zijwaarts (Fenrir) Stap onder het A frame in de lianen zijwaarts en klim naar de overkant tot aan kronkelpad, hierna naar FINISH


