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Kære spejdere, jeg har brug for jeres hjælp igen!

Der er problemer her i kongedømmet Apodavien, og jeg frygter at det er min onde bror 
Zlatan der er på spil i et forsøg på igen at overtage hele landet.

Jeg mistænker at Zlatan og hans efterretningstjeneste AGB har manipuleret med vores 
elskede og vigtigste råvare her i Apodavien, nemlig kål. Store mængder kål er forsvun-
det fra lagre og flere høster er ligefrem blevet saboteret, dette er med store konsekven-

ser for landets indbyggere da priserne på kål nu er helt ude af proportioner, hvilket 
også har ført til en stor utilfredshed.

Jeg har derfor sammen med min administration igangsat nogle initiativer for at stabi-
lisere kålpriserne. Vi forsøger blandt andet at udvide vores handelsaftaler med vores 

nabolande, samt lave nogle regulativer for kålhandelen her i landet så disse manipula-
tioner vil kunne opspores og stoppes. Disse skal stemmes igennem på vores nation-

aldag d. 21 marts.

Problemet er blot, at nogle går og hvisker løgne i ørerne på befolkningen (jeg mistænk-
er AGB) at disse aftaler og regulativer ikke er for befolkningens bedste, men blot er for 
at jeg, kongen, kan leve i sus og dus på mit slot. Disse løgne betyder at opbakningen til 

afstemningen er faldende og jeg frygter at hvis vi ikke gør noget så vil Zlatan bruge 
den mislykkedes afstemning og den dårlige stemning til at kuppe landet endnu engang - 

dette må ikke ske! 

Så hjælp mig med at hjælpe mit folk, vi skal have overbevist dem om, at Zlatans 
fortællinger er pure løgne og at jeg Kong Goran kun vil folket det bedste med disse 

reguleringer og handelsaftaler.

De bedste hilsner

Kong Goran af Apodavien



Praktisk
Løbet i år er online!

 

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

Spejderpatrulje: 14-17 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 forvente at blive jagtet og fanget af jægerne på årets løb, men at 
de yder en modstand på anden vis.

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