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Apokalyptisk jagt
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 kan forsøge at
skaffe points på de 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.
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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Praktisk
Tid og sted:
Start fredag d. 16. marts ca. kl.19.00 et sted på Fyn.
Slut søndag d. 18. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn.
Præcise oplysninger fås i deltagerbrevet ca. to uger før løbet.
Antal:
Sjakket 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.
Udklædning:
I skal som medlemmer af et hemmeligt broderskab forsøge stoppe de nævenyttige spejdere i at blande sig i jeres affærer! I skal derfor være
iført forklædning som civile britter!
Foropgaven:
Årets foropgave er, at fremstille sjakkets helt egen, hjemmelavede ceremonielle sækkepibe!
Tilmelding:
Sjakket tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have modtaget den senest d. 30/1 kl. 17:30 på adressen: Spejder Sport, Slotsgade 16,
5000 Odense C. Mærket: APOKALYPSELØBET - JÆGER.
Ud over foropgaven SKAL i vedlægge en udfyldt ”officiel tilmeldingsblanket” (findes samme sted som invitationen). Der er 70 deltagerpladser,
som fordeles til sjakkne bag de bedste løsningsforslag. Alle får besked om deltagelse senest 5. februar. Sidste års vindersjak og det bedst udklædte sjak er sikret deltagelse, hvis de indsender en relevant foropgave.
Liga:
Apokalypseløbet indgår i Adventurespejd-ligaen. Det er muligt for de deltagende sjak at optjene point i kampen om at blive Danmarks sejeste
sjak. Læs mere på http://liga.adventurespejd.dk/ .Det er dog ikke et krav at sjakket er tilmeldt til ligaen for at deltage på løbet
Pris:
270 kr. pr. person. Sidste frist for registrering af sjakmedlemmer, samt bestilling af tøj, er 19. februar.
Betaling for deltagelse og tøj sker i år individuelt for de enkelte medlemmer af sjakket. Præcise oplysninger om tilmelding vil blive tilsendt til
lederene af de sjaks der kommer med på løbet.
Tøj:
Vi har igen i år fundet på det fedeste tøj, grej og gadgets. Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 5. og 19. februar, bestilling og betaling foregår
på nettet – sammen med registreringen af sjakmedlemmer.
Jagt:
Transport rundt i løbsområdet foregår primært på cykel. Cykler skal medbringes – de fleste kan bruges, bare de er lovlige og i rimelig stand.
Husk; ingen kørsel uden lys, og alle skal bære tydelige reflekser på begge ben.
Information:
Læs evt. mere på www.apokalypse.dk eller www.facebook.com/Apokalypseloebet
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

Vigtige datoer:
O 30. januar:
Seneste indlevering af foropgaver
A 19. februar:
Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
F ca. 2. marts:
Deltagere modtager deltagerbrev
Q 16.-18. marts:
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