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Til de højt ærede medlemmer af Nordapodaviens sikkerhedsstyrker.

I disse for vor unge og endnu ikke så omfangsrige nation så svære 
tider, er det mig en glæde at kunne meddele, at vi nu endelig efter 
mere end 10 års venten øjner chancen, for at tage magten over hele 
Apodavien, så vores leder Zlatan Borisovich kan råde bod på de pin-
sler, som vesten bringer vort ærede gamle land. Vi må stå sammen i 
last og brast, og kæmpe for vores sag. 

Vi har dog øjnet chancen, for at erobre magten uden de store kampe. I 
år er det 1330 år siden, at Apodavien blev grundlagt den 21. marts i 
det herrens år 680. Dengang besejrede Khan Asparukh de andre stammer, 
der var i området og grundlage Apodavien. Khan Asparukh medbragte et 
scepter, der blev symbol på magten i Apodavien, og siden har den, der 
var i besiddelse af sceptret på nationaldagen den 21. marts været den 
retmæssige hersker af Apodavien.
Sydaopodaviens Kong Goran Borisovich holder sin 35 års fødselsdag 
fredag den 19. marts for folket i Sydapodavien og særligt indbudte. 
Kongen gør altid meget ud af sin fødselsdag og specielt i år, hvor 
han fylder 35 år.

Vi har igennem årenes løb fanget flere spioner, som vi har prøvet 
at få oplysninger ud af om sceptrets beskyttelse, men uden held. Vi 
vil derfor bede jer om at sende et forhørssæt til os, så vi kan få de 
oplysninger vi har brug for inden fødselsdagen. 

Men husk diskretion! Forhørssættet skal kunne skjules i en attache 
mappe så vi ikke vækker opmærksomhed omkring projektet.

FOR Zlatan Borisovich ære!

General for sikkerhedsstyrkerne Zukholi Abodan

Zukholi Abodan



Apokalyptiske jægere
Som jægere på Apokalypseløbet står du og dit sjak overfor en udfordrende og krævende 
weekend. I skal jage Danmarks sejeste spejderpatruljer samtidig med at I skal besøge forsøge 
at skaffe points på de få hemmelige poster der er indlagt undervejs. Som historiens bad-guys 
er det jeres opgave at jage spejderne dag og nat, på cykel og til fods, når de bevæger sig 

gennem det fynske landskab.

Løbet foregår i år i del tille Sydøst europæiske land  Apodavien hvor I, udklædt som ”Den 
sande konge’s” hemmelige politi, skal forsøge at fange de trodsige spejdere. I kan finde         
inspiration til udklædning medio februar på hjemmesiden og udklædningen er pointgivende.

Tilmelding foregår ved indlevering af foropgave. Det er de points der gives for foropgaven der 
afgør hvilke sjak der kommer med. Der er som regel kamp til stregen, så det kan godt betale 
sig at lægge energi i opgaven. På den måde sikres at kun de bedste af de bedste kommer 
med på årets Apokalypseløb. Hvis du ikke kender jægerløbet i forvejen, kan du læse mere på 

www.apokslypse.dk. 
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Tid og sted:
Start fredag d. 19. marts ca. kl.18.30 et sted på Fyn.
Slut søndag d. 21. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn.
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 et transportabelt ”forhørssæt”. Sættet skal kunne være i en attache kuffert (max. 46x33x15 cm) der 
må gerne medfølge brugsanvisning med forklaring på anvendelse. Foropgaven er pointgivende og en del 
af løbet.

Tilmelding:
Klanen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have modtaget den senest d. 28/1 kl. 17:30 på 
adressen: Spejder Sport, Slotsgade 16, 5000 Odense C. Mærket: APOKALYPSELØBET - JÆGER. 
HUSK at vedlægge en udfyldt tilmeldingsblanket (findes samme sted som invitationen). Så snart vi har 
modtaget foropgaverne fra jer, sender vi jer en mail, så I ved, vi harfået den. Der er 70 deltagerpladser, 
som fordeles til klanerne bag de bedste løsningsforslag. Alle får besked om deltagelse senest 3. februar. 
Sidste års vinderklan og den bedst udklædte klan er sikret deltagelse, hvis de indsender foropgaven.

Pris:
270 kr. pr. person. Sidste frist for registrering af klanen, samt bestilling af tøj, er 17. februar. 
Betaling for deltagere og tøj sker samlet for hele klanen, og senest d. 17. februar på en konto som oplyses 
senere.

Tøj:
Vi har igen i år fundet på det fedeste tøj og andet lir. Tag et kig på www.apokalypse.dk under årets løb. 
Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 3. januar og 17. februar, bestilling foregår på nettet.

Jagt:
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 begge ben.

Info:
Om jægerløbet:
Rikke Molin:
26 63 62 25 / rikke@apokalypse.dk
Om tilmeldinger, tøj, og betaling:
Simon Krogh-Nielsen:
simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72

Praktisk

Vigtige datoer:

28. januar:•	
Seneste indlevering af foropgaver
17. februar:•	
Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
5. marts:•	
Deltagere modtager deltagerbrev
19-21. marts:•	
APOKALYPSELØBET
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