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Jeg indkalder hermed alle tidligere og aspirerende agenter i den Nordapodaviske 
sikkerhedsstyrke til en vigtig mission!

Det er mig en glæde at kunne meddele, at vi nu endelig efter mere end 10 års venten igen 
øjner chancen, for at tage magten over hele Apodavien, så vores leder Zlatan Borisovich kan 
råde bod på de pinsler, som vesten og hans frygtelige bror Kong Goran bringer vort ærede 

gamle land. Vi må stå sammen i last og brast, og kæmpe for vores sag. 

Vi har øjnet chancen, for at erobre magten uden de store kampe, da en fraktion af vores 
efterretningstjeneste i den seneste tid med stor succes har skabt røre i det lille land ved bl.a. 
at manipulere med landets vigtigste handelsvare - kål i alle afskygninger, ved at sabotere dele 
af høsten, opkøbe store mængder kål til hemmelige lagre, manipulere kålpriserne og dermed 

udhule bøndernes købekraft i landet.

Effekten af dette er, at kongen og landets administration har igangsat nogle initiativer til at 
få stabiliseret kålpriserne og til trods for at de gode intentioner er bønderne ikke helt tilfred-
se, til dels fordi de ikke rigtig forstår sig på de politiske formuleringer i aftaler, og fordi efter-
retningstjenesten AGB hvisker dem i øret at de ikke kan stole på at få de penge som kongen 

lover dem.

Disse initiativer skal til afstemning på landets nationaldag d. 21 marts, da fjolset af en konge 
tror på demokrati. Efterretningstjenestens arbejde betyder dog at støtten til kongens afstemn-
ing er kraftigt faldende og vi vil udnytte dette nederlag for kongen som muligheden for at vise 

hele befolkningen at Zlatan er den eneste rigtige leder af landet og kun han kan få kontrol 
over kålproblemet.

Det er derfor yderst vigtigt at vi dominerer alle regioner på nationaldagen - kun på den måde 
vinder vi den endelige kontrol over Apodavien.

Jeres mission: Drag ud sammen med kongens taskforce og kom ind på lokalbefolkningen ved 
at hjælpe dem med diverse opgaver og samtidig skabe modstand til kongens initiativer og 

afstemning, så vi kan få væltet ham.

Nærmere detaljer for jeres mission udsendes senere.

Zukholi Abodan
General for sikkerhedsstyrkerne 

På vegne af Zlatan Borisovich - vores elskede diktator af Nordlandet



Praktisk
Løbet i år er online!

Hvornår: Løbet er fra lørdag d. 20 marts fra omkring midt på dagen til engang om natten

Jægerpatrulje: 18+ år

Deltagere i en patrulje: 3-4 pr. patrulje

Pris: 75 kr. pr. deltager

Jeres lokation: I bestemmer selv lokationen i år, det kan være en spejderhytte, et hus, et 
telt i baghaven eller hvor i nu har lyst til at være, bare i har mulighed for at være forbundet 
til internettet.
Forvent at i bliver sendt væk fra jeres lokation flere gange under løbet, men at i kan lade 
jeres materialer og udstyr ligge.

Vi kontakter jer op mod løbet for at få præciseret jeres primære lokation under løbet.

Skal vi så være samlet under løbet?: Vi anbefaler i opgaveløsningen at man som patrulje 
sidder sammen under løbet, men det er ikke umuligt at gennemfører løbet hvis patruljen er 
spredt, det kan dog blive væsentligt sværere.

Hvad betyder det for løbet at det er online?

Det betyder at i skal have adgang til nettet på telefoner og med fordel også på en computer.

Det betyder at alle opgaveløsninger skal afleveres i et digitalt format, fx. billeder, video eller 
præsentation ved livestreaming. 

Det betyder at i ikke skal forventet at jagte og fange spejderpatruljer på årets løb, men at i 
yder en modstand på anden vis i forbindelse med landets afstemning.

Tilmelding:
Tilmeldingen foregår på dette link
https://apokalypse.nemtilmeld.dk/15
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