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Danmarks mest 
udfordrende spejderløb  

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 
danner 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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Praktisk 
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Tid og sted 
Start fredag d. 15. marts ca. kl. 18.30 et sted på Fyn. Slut 
søndag d.  
17. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn. Præcise 
oplysninger fås i  
deltagerbrevet ca. to uger før løbet. 
 
Deltagerkrav 
Patruljen skal: 
• Være på mindst 4 og højst 7 deltagere. 
• Være trænet i brug af kort, kompas samt GPS. 
• Kunne klare sig på egen kost det meste af turen. 
• Kunne gå ca. 60 km i rigtig dårligt vejr med alt deres udstyr. 
* For at kunne deltage på løbet skal ALLE fremvise 
sygesikringsbevis ved start. 
 
Spejdere SKAL være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år ved 
løbets start. Der gives ikke dispensation. 
 
Krav til personlig udrustning, materiel og værktøj der skal 
medbringes på løbet vil fremgå af  
deltagerbrevet og Apokalex.  
 
Foropgave 
I er nybyggere og immigranter der vil søge ophold i USA. For at 
komme i betragtning til et Greencard, skal I sende en typisk 
genstand fra jeres hjemland (se valgmuligheder nedenfor). 
Genstanden skal have et hemmeligt rum, hvori der kan 
gemmes et A4  ark. I rummet skal der gemmes en motiveret 
ansøgning til, hvorfor I skal ind i landet, samt hvilket land I 
kommer fra! 
 
Eksempel: 
I kommer fra Danmark, derfor vælger I at lave en Lille Havfrue, 
der er hul indvendigt. 
 
Krav: 
Mål: max. 30x20x15 cm. Max.vægt: 5 kg. 
Den skal være emballeret, så den kan transporteres sikkert og 
samlet.  
Skal indeholde en motiveret ansøgning til, hvorfor I skal ind i 
USA, samt hvilket land I kommer fra. 
Bedømmes på: 
• Kreativitet (originalitet, hvor sjov den er osv.) 
• Udførelse (Håndværk, er den hjemmelavet osv.) 
•  Opfyldte krav ( som beskrevet ovenfor) 
Nationaliteter 
I kan vælge mellem følgende 10 nationaliteter: 
Tyskland, Italien, Frankrig, Polen, Sverige, Skotland, Østrig, 
Irland, Holland, Spanien 
 
Tilmelding 
Patruljen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal 
have modtaget den senest d. 29. 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, samt på mail til: spejder@apokalypse.dk  
Vi har desværre kun plads til 50 patruljer på løbet, så hvis vi 
modtager  
mere end 50 opgaver, vil kun patruljerne bag de 50 bedste 
løsningsforslag komme med.  
Sidste års vinderpatrulje er sikret deltagelse, hvis de indsender 
foropgaven.  Alle patruljer får besked om deltagelse senest 4. 
februar. 
 
Liga 
Apokalypseløbet indgår i Adventurespejd-ligaen. Det er muligt 
for de deltagende patruljer at optjene point i kampen om at 
blive Danmarks sejeste patrulje. Læs mere på 
http://liga.adventurespejd.dk/ Det er dog ikke et krav at 
patruljen er tilmeldt til ligaen for at deltage på løbet 
 
Pris og betaling 
Prisen for deltagelse i Apokalypseløbet er 230.- pr. deltager 
Betaling for deltagelse og tøj sker i år individuelt for de 
enkelte medlemmer af patruljen.  Præcise oplysninger om 
tilmelding vil blive tilsendt til patruljeledererne for de 
patruljer 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. 4. og 11. februar, 
bestilling og betaling foregår på nettet – sammen med 
registreringen af patruljemedlemmerne.  
 
Info 
Hvis I er i tvivl om noget, så kig på www.apokalypse.dk eller 
www.facebook.com/Apokalypseloebet 
 
Angående tilmelding, betaling og tøjbestilling kontakt: 
Simon Krogh-Nielsen, simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72 
Generel information kontakt: 
Jess Storm, jess@apokalypse.dk / 22 35 63 59 
 

Vigtige datoer 
# 29.januar: 
           Indlevering af foropgaver 
# 11.februar: 
           Seneste frist for registering og 
     tøjbestilling på nettet 
# Ca. 1.marts: 
    Deltagere modtager deltagerbrev 
# 15.-17.marts: 
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