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Down Under



Ekspedition – Down Under
Med en ekspedition fra den yderste 
ødemark til operahuset på Sydneys 
havnefront rettede APs rejserapporter 
i halvanden måned blikket mod det 
Australien, som ligger udenfor kamer-
avinklerne. 
Opdagelsesrejsen begyndte derude, 
hvor Australien er forlænget med 
hullede grusveje, endeløse ørkenland-
skaber og løsthængende telefonled-
ninger. Efter halvanden døgns flyrejse 
fra Danmark dumpede rapporteren ned 
midt i Queenslands ødemark. 
Rapporteren søgte den australske fol-
kesjæl og australiernes højt besungne 
frihedstrang. I zig-zag mellem skæve 
eksistenser, moderne storbyer, en 
trængt urbefolkning, politikere med 
stormagtsdrømme, eventyrlig natur 
og steder, hvor mennesker ikke burde 
kunne leve blev der skrevet artikler og 
lavet radiospots om så forskellige em-
ner som: Naturen, Aporiginals, Viden-
skab og kulturen i landet

På rejsen kom Rapporteren vidt om-
kring, og opdagede ting og fænomener, 
der ikke burde kunne lade sig gøre. I 
fire kommenderapportager af APxplore 
fra Australien, kan I lære alt om den til 
tider farefulde rejse! Så glæd jer til den 
kommende føljeton! 
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Australien

Hovedstad
Canberra

Indbyggerantal
22.536.895

Areal
7.617.930 km2

Klima
Fra tropisk i nord til tempereret i syd

Tidszone
UTC+8 til +10,5

Nationalfugl
Emu

Kører i venstre side af vejen

Omtales af indbyggerne som “Oz”

Den oprindelige befolkning kaldes 
“Aporiginals”

AP Explorer er eventyr med eftertanke. Redaktion har rejst i mere 
end 75 lande, kørt titusinder af kilometer ad hullede veje, fløjet i bal-
lon over Afrika, sejlet en husbåd tværs gennem USA, vandret i Hi-
malaya og rejst kloden rundt flere gange - senest gennem Australien, 
Indien og Japan for at udforske videnskabens grænser. 
AP Explorer er tankevækkende reportager med dybde og indsigt. 
Om menneskers levevilkår, udfordringer, drømme, savn og håb. Det 
er journalistik set fra jordhøjde.

Eventyr -
You can GO DOWN UNDER
I forlængelse at rapportage rækken fra 
Australien inviterer vi udvalgte danske 
unge på en rejse rundt i Australien, for 
at dokumentere den lokale kultur og 
natur fra nærmeste hold.
Er du mellem 14 og 18 år, og har du 
sammen med dine venner lyst til at 
blive en del af denne unikke oplevelse 
for livet? Så skal I sende en motiv-
eret ansøgning til avisen.  I vil opleve 
Australien fra nærmeste hold, og un-

der jeres rundrejse stifte bekendtskab 
med, ikke bare Aporiginals, men også 
lokale traditioner. Jeres oplevelser vil 
ligeledes inkludere kontakt til større 
Australske virksomheder, og fremtræ-
dende politikere. 
Jeres opgave er at udforske ukendte 
sider af det Australske kontinent, og 
overfor AP´s læsere at dokumentere 
det ved artikler, fotos og dagbogsberet-
ninger.
Vi forventer til gengæld, at I er klar til 
en spændende men udfordrende tid i 

Australien. Opgaven som Explorer er 
ikke let, I bliver med garanti både trætte 
og støvede under vejs. Men, I vil være 
med til at opdage nye sider af et kæmpe 
land, og dermed tegne nye streger på 
kortet.

KARSTEN ElTANG
AP Explorers korrespondent
spejder@apokalypse.dk

FAKTA



       

Apokalypseløbet er den ultimative udfordring for dig og din patrulje. Det er her 
i kan afprøve grænserne for jeres samarbejdsevner, udholdenhed og fantasi.

På Apokalypseløbet er der altid en super fed og gennemtænkt historie, som dan-
ner rammen om løbet. Som spejdere er det jer, der er de gode i løbets historie 
og seniorspejderne der er de onde jægere. Under hele løbet, vil de dag og nat 
forsøge at sinke jer i jeres opgave ved at ligge sig i baghold og overfalde jer for 
at gennemsøge jeres ting. Ud over at I skal gå omkring 50 km og løse en masse 
udfordrende opgaver, skal I altså konstant undgå at blive fanget og gennemrodet. 

I skal være på farten hele weekenden fra fredag aften til søndag morgen og det er op 
til jer selv, hvornår, hvor og hvordan I vil sove undervejs. Ligeledes skal I også selv 
medbringe mad undtagen til lørdag aften, hvor det vil indgå som en del af en post.

Er I klar til en legendarisk udfordring?
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Hvad er                           ?



Tid og sted
Start fredag d. 18. marts ca. kl. 19.00 et sted på Fyn. 
Slut søndag d. 20. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn. 
Præcise oplysninger fås i deltagerbrevet to uger før løbet.

Deltagerkrav
Patruljen skal:

være på mindst 4 og højst 7 deltagere.•	
have almindeligt kendskab til kort, kompas og brug af GPS.•	
kunne klare sig på egen kost det meste af turen.•	
kunne gå ca. 50 km. i rigtig dårligt vejr med deres udstyr  •	
(nærmere information om udstyr  kommer i deltagerbrevet)
Deltagerne SKAL være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 •	
år ved løbets start.

Foropgave
Patruljen skal fremstille et kængurubælte (bæltepung) indehol-
dende et jounalistsæt. Sættet kan f.eks. indeholde notesbog, bly-
ant,	diktafon,	kamera,	filmruller	o.l.
Opgaven vurderes på funktionalitet, originalitet og udseende og 
er pointgivende som en del af løbet.

Tilmelding
Patruljen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have 
modtaget den senest d. 28. januar kl.17.30 på adressen: 
Spejder Sport, Slotsgade 16, 5000 Odense C. 
Mærket: APOKALYPSELØBET - SPEJDER.
Udover foropgaven skal I huske at vedlægge en udfyldt 
officiel	tilmeldingsblanket.,	som	kan	hentes	samme	sted	som	
invitationen. 
Vi har desværre kun plads til 40 patruljer på løbet, så hvis vi 
modtager mere end 40 opgaver, vil kun patruljerne bag de 40 
bedste løsningsforslag komme med. 
Sidste års vinderpatrulje er sikret deltagelse, hvis de indsender 
foropgaven. Hvis I slet ikke kan overkomme at lave en foropga-
ve, men gerne vil med på løbet, så send os et venligt postkort.
Hvis de 40 patruljepladser ikke bliver fyldt op, vil vi måske tage 
jeres postkort frem og overveje om I skal med.
Alle får besked om deltagelse senest 3. februar.

Pris
Grundprisen for en patrulje er kr.500,-
Derudover koster det kr. 75,- pr. person.
Sidste frist for registrering af patruljen og bestilling af tøj er 18. 
februar. Hvis I tilføjer en ekstra person til patruljen efter den dag 
koster det kr. 100,- for ham/hende. Betaling for deltagere og tøj 
sker samlet for HELE patruljen, og senest d. 17. februar på en 
konto som oplyses senere.

Tøj
Vi har fundet det fedeste tøj og andet lir, som I kan bestille på 
nettet. Tag et kig på www.apokalypse.dk under årets løb. 
Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 5. februar og 
17. februar.

Information
Hvis I er i tvivl om noget, så kig på www.apokalypse.dk 
eller kontakt Simon Krogh-Nielsen
simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72

Praktisk
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28. januar:•	
Seneste indlevering af foropgaver
17. februar:•	
Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
5. marts:•	
Deltagere modtager deltagerbrev
18-20. marts:•	

Vigtige datoer


