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Danmarks mest LEGENDARISKE Adventurespejdløb

Apokalypseløbet er den ultimative udfordring for dig og 
din patrulje eller sjak. 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 bremse jer i jeres opgave ved 
at lægge sig i baghold og overfalde jer for at gennemsøge 
jeres ting. Udover at skulle gå 50-60 km og løse en masse 
udfordrende opgaver, skal I altså konstant undgå at blive 
fanget og ransaget. 

SPEJDER

VS
JÆGER
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 
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.

Er I klar til en legendarisk udfordring?

VSOldboys
Føler de stadig at du har flere kilometer i benene eller er 
cyklen punkteret i år, så kan du og dit sjak i år være 
hurtige og nå at hapse én af de fem pladser der i år er til 
en patrulje over 18 år som ”almindelig” deltager. Man 
deltager altså ligesom ”Spejder” kategorien ovenfor, dog 
uden mulighed for at tage ”svinet” med hjem

Tilmeldingen til Oldboys åbner først  10.01 20.19, så i kan 
nå at snakke sammen i sjakket.
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Praktisk
Tid og sted
Start fredag d. 15. marts ca. kl. 19:00 
et sted på Fyn. 
Slut søndag d. 17. marts ca. kl.13.00 et andet
sted på Fyn.  Præcise oplysninger fås i 
Apokalex ca. to uger før løbet.

Foropgave og udklædning
I forbindelse med deltagerbrevet vil der blive
stillet en foropgave som skal medbringes 
på løbet. Denne er pointgivende.

Jægere  SKAL ud over foropgaven medbringe 
udklædning. Denne er ligeledes pointgivende 
og vurderes løbende hen over weekenden.
Information omkring udklædning offentliggøres start 
februar

Tilmelding
Vi har desværre kun plads til 50 patruljer og 
17 sjak på løbet. Pladserne fordeles i år efter først til 
mølle princippet. Tilmeldingen åbner søndag d. 6 kl 
20.19 og lukker når pladserne er fyldt op  – dog senest  
28. februar.
Betaling sker patrulje- / sjakvis ved tilmeldingen.

Spejdere:
https://apokalypse.nemtilmeld.dk/8/

Jægere:
https://apokalypse.nemtilmeld.dk/9/

Oldboys:
Tilgår på hjemmesiden 10.01 20.19

T-shirts og mærker  kan bestilles separat på:
Tilgår senere.

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. 
LigaID skal oplyses ved tilmeldingen. 

Deltagerkrav
For spejderpatruljer:
• Være på mindst 4 og højst 7 deltagere.
• Kunne gå 50-60 km i rigtig dårligt vejr med alt deres 

udstyr

Spejdere SKAL være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 
år inden  15. marts 2018!.
Der gives ikke dispensation!

For jægersjaks:
• Sjakket skal være på mindst 3 og højst 5 deltagere. 
• Skal medbringe lovlig cykel og kunne cykle op til 

120km hen over en weekend. 
• Alle jægere SKAL være fyldt 17 ved løbets start

For Oldboys sjaks (NY!
• Være på mindst 4 og højst 7 deltagere.
• Kunne gå 50-60 km i rigtig dårligt vejr med alt deres 

udstyr

Oldboys SKAL være fyldt 18 år inden  15. marts 2018!.
Der gives ikke dispensation!  Der er kun 5 pladser til 
oldboys og man har ikke mulighed for at vinde ”svinet”

Fælles:
Deltagerne skal klare sig på egen kost det meste af turen.
Være trænet i brug af kort, kompas samt UTM 
koordinater / GPS.
For at kunne deltage på løbet skal ALLE fremvise 
sygesikringsbevis ved start.
Krav til personlig udrustning, materiel og værktøj der skal 
medbringes på løbet vil fremgå af  Apokalex. 
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Kort fortalt

Snigermærke … det kan kun vindes! Men er kun for de bedste. 

HUSK at bestille 

mærket samt T-shirt

06. januar: Tilmeldingen åbner 
03. februar: Tema og krav til jægernes udklædning offentliggøres
28.februar: Frist for tilmelding samt bestilling af T-shirt og mærke.
Ca 3. marts: Deltagere modtager Apokalex og information om foropgaven.

15.-17.marts:

Vi ses 3.weekend i marts – hvor legenderne skabes!

…og hold løbende øje med facebook.com/apokalypseloebet

Info
Hvis I er i tvivl om noget, så kig på 
www.apokalypse.dk eller 
facebook.com/apokalypseloebet
Ved tvivlsspørgsmål så spørg på facebook eller 
kontakt: Klaus Nørregaard klaus@apokalypse.dk / 
22 22 02 16

facebook.com/apokalypseloebet

