
Le fraternité
du trésor occulte 



Le fraternité du trésor occulte har eksisteret i flere hundrede år. Oprin-
deligt blev broderskabet grundlagt i 1535 af Jacques Cartier i forbindelse 
med hans 2. rejse over Atlanten til Canadas kyst. Da hans skibe kom frem 
til kysten, besluttede Cartier at sejle op af St. Lawrence floden for at finde 
passagen til Kina. Undervejs på sit lange togt måtte han tilbringe en for-
færdelig kold og ubarmhjertig vinter hos en indianerstamme. Alle hans 
sømænd led af skørbug og mens skibene sad fast i isen, drev sulten dem til 
det frygteligste vanvid. Mændene levede stort set kun af halvråddent saltet 
svinekød og bark. For at skåne sig selv drog Cartier af sted med det mest 
fornødne, lidt mad og våben. Han besluttede at udnytte ventetiden og ville 
følge floden et stykke til fods for at se om den længere inde blev bredere, 
måske lå passagen til Kinas rigdomme gemt her?

Han kom til en lille 
landsby på ca. 50 bark-
dækkede huse. De ind-
fødte kaldte byen Hoche-
laga. Cartier blev nogle 
måneder hos indianerne 
mens vinteren var hår-
dest, og her hørte han 
deres fantastiske sagn om 
et sted hvor guderne bor, 
på et stort hvidt bjerg 
hvor alle indianere brin-
ger ofre i en hellig hule. 
Der skulle ifølge sagnet, 
være en gylden gude-
figur på en klippesøjle 
inderst i bjerget. Denne 
figur skulle til evig tid 
beskytte indianerne, 
dyrene og jorden mod alt 
ondt. 

Der gik ikke længe før 
Jacques drog videre ind 

Le fraternité du trésor occulte 
Brotherhood of the forgotten treasure



i landet. Han fandt det hvide bjerg og besteg det og 
navngav det “Mount Royal”. Cartier tog det i besid-
delse på sin konges vegne. Navnet ændres siden til 
“Montréal”. 
I det tidlige forår vendte Cartier tilbage til sine 
skibe, han var opløftet og stærkt opsat på at man 
begyndte turen hjem mod Paris - selv om passagen 
til Kina endnu ikke var fundet. 

Siden hen blev området centralt i pelsindustrien, 
indianerne blev fordrevet fra deres hjem og lukket 

inde i reservater. Nybyggere og guldgravere oprettede kolonier og fordrev 
med tiden vildtet fra de åbne vidder.

Mange generationer er gået siden hen, og de begivenheder der dengang 
var på alles læber, er nu glemt af de fleste. Hovedkvarteret, der dengang lå 
i Paris´ nordlige halvdel, godt skjult i det farverige kunstnerkvarter Mont-
martre i 18. arrondissement, voksede stille og roligt og fra hele verden 
kom rejsende til for at lade sig inspirere og lade egne ”fund” registrere, så 
også de kunne gå over i historien. 

Tiden gik og nye kræfter kom til, omverden begyndte med tiden at opfatte 
skattejægere som tyve - i stedet for heltemodige opdagelsesrejsende. Og 
broderskabet måtte trække sig tilbage til de dybeste og mest hemmelige 
krypter under Sacré-Coeur, den hvide marmorkirke, på toppen af Mont-
martrehøjen, hvorfra vi den dag i dag styrer og leder vores store ekspedi-
tioner i hele verden for at finde og tilegne os endnu flere og endnu større 
rigdomme.

Broderskabet består i dag af en lukket skare af ivrige skattejægere med 
rødder i hele verden. Vi ved, at der stadig er masser af hvide pletter på 
landkortene – de er bare skjult for dem der ikke ved hvor de skal lede… 



Du og din klan står overfor en dramatisk weekend hvor samarbejde er 
altafgørende. Det handler om jagt på Danmarks hårdeste spejderpatruljer. 
Det hele foregår på cykel og til fods i det frostklare fynske landskab. 

I dette års Apokalypseløb, vil der udover almen jagt være indlagt flere 
spændende, hemmelige og pointgivende missioner.

I skal være udklædte som medlemmer af den hemmelige Le fraternité du 
trésor occulte hele weekenden. Det er i fransk inspireret tøj – se inspira-
tion på hjemmesiden medio januar. Alle skal være iført fransk alpehue. 
Udklædningen præmieres.

Tilmeldingen består af en foropgave, som er afgørende for udvælgelsen af 
de klaner der kan deltage. Så det er kun de bedste af de bedste der kommer 
med til årets Apokalypseløb. Se mere på næste side.
Hvis du ikke kender jægerløbet i forvejen, kan du læse lidt mere generelt 
på www.apokalypse.dk.

Au revoir! 

Jægerledelsen
Klaus Nørregaard, Mark Jægum og Rikke Molin

Jagt



Tid og sted: 
Start fredag den 17. marts kl. 19.00 i Odense. 
Slut søndag den 19. marts kl. 12.00 i Odense.
Præcise oplysninger fås i deltagerbrevet to uger før løbet.

Antal:
Klanen skal være på mindst 3 og højst 5 deltagere. Hvis I er flere, kan I dele jer i to hold. 
Deltagerne skal være fyldt 17 ved løbets start.

Foropgaven:
Lav én kunstig fransk fødevareartikel, med et så naturligt udseende som muligt! Det 
kunne fx være en lufttørret skinke, et baguette, en flaske god rødvin – eller noget helt 
andet. Genstanden skal have et hemmeligt rum med Ø 5cm / L 21cm, og den skal kunne 
anvendes flere gange. I skal selv transportere den på løbet. Opgaven bedømmes anonymt 
på brugbarhed, arbejdsindsats og kreativitet og er en pointgivende som en del af løbet.

Tilmelding:
Klanen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have modtaget den senest d. 1. 
februar kl. 17.30 på adressen: Spejder Sport, Slotsgade 16, 5000 Odense C. Mærket: 
APOKALYPSELØBET. Udover klannavn, skal I huske at vedlægge navn, adresse, telefon-
nummer og e-mail på én af jer. Der skal ligeledes medsendes en instruktion til åbning 
af det hemmelige rum. Så snart vi har modtaget foropgaverne fra jer, sender vi jer en 
mail. Så I ved vi har fået den. Hvis I ikke har hørt fra os 3 dage efter I har sendt den (dog 
senest 03.02.06), bør I ringe til os.
Der er 70 deltagerpladser, som fordeles til klanerne bag de bedste løsningsforslag.
Alle får besked om deltagelse senest 5. februar. Sidste års vinderklan og den bedst ud-
klædte klan er sikret deltagelse, hvis de indsender foropgaven.

Pris:
220 kr. pr. person. Sidste frist for registrering af klanen og bestilling af tøj er 18. fe-
bruar. Betaling for deltagere og tøj sker samlet og senest d. 24/2 på en konto som oplyses 
senere.

Tøj:
Vi har fundet det fedeste tøj og andet lir, som I kan bestille på nettet. Fleecetrøjer, caps, 
huer, t-shirts, refleksbånd og mugg. Tag et kig på www.apokalypse.dk under 2006.
Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 5. og 18. februar. 

Cykling:
Transport rundt i løbsområdet foregår primært på 
cykel. Cykler skal medbringes  - alt fra havelåger 
til mountainbikes kan bruges, bare de er lovlige. 
Husk; ingen kørsel uden lys, og alle skal bære 
tydelige reflekser på benene.

Info:
Om jægerløbet: 
Mark Jægum
31 25 18 18 / mark@apokalypse.dk
Klaus Nørregaard 
22 76 67 77 / klaus@apokalypse.dk
Rikke Molin
26 63 62 25 / rikke@apokalypse.dk
Om tilmeldinger: 
Henning Aaskov
20 15 36 92 / henning@apokalypse.dk

1. februar 
Foropgave sidste frist 

5. februar 
Alle får besked om deltagelse 

18. februar 
Sidste frist for registrering
og tøjbestilling på nettet 

24. februar 
Sidste frist for betaling

3. marts 
Deltagere modtager 
deltagerbrev.

Datoliste


