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Til alle patruljer:

Sm
af k itten
frem ontro er ud
l
e
tid
afhæ – verde
n
nge
r af s
jer!

BioZolar Health
We protect!

Nu udrydder vi virus sammen!
ANSVARSFULDE UNGE SØGES: Europa er plaget af et alvorlig sygdoms-udbrud og den voksne del af
befolkningen er hårdt ramt. Heldigvis er ingen under 17 år endnu smittet, så vi forventer, at nøglen til
at bekæmpe sygdommen skal findes blandt unge. Hos medicinalvirksomheden BioZolar Health søger
vi derfor nu frivillige i alderen 12-16 år til at hjælpe os med at udvinde en vaccine mod virussen. Meld
jer på BioZolars forskningscenter, hvor de kliniske studier bliver gennemført af vores dygtige og venlige
forskere i en rar og imødekommende atmosfære. Jo flere kammerater, du tager med, desto bedre kan
vi hjælpe din familie. Forsøgene er risikofri, og I vil være i helt trygge hænder hos os... dog vil I være låst
inde og muligvis opleve alvorlige bivirkninger (som vi hermed har oplyst om). BioZolar Healths forskningsteam

VELKOMMEN PÅ 30. UDGAVE AF NATHEJK – VI SES I MØRKET!
Nathejk er Danmarks største adventurespejderløb for både
tropsspejdere og seniorer. Løbet starter den tredje fredag
i september et sted på Sjælland, og startstedet afsløres på
www.nathejk.dk og vores Facebook-side en måned før løbet.
Nathejk er en blanding af hejk, natløb og fangeleg, varer 36
timer og er på 35-50 km. Patruljen skal på egen hånd gå fra
start til slut og undervejs nå en række checkpoints uden at
blive fanget og gennemsøgt af banditterne (seniorerne).

NATHEJK

Løbet begynder så sent fredag aften, at de deltagende
patruljer fra Jylland og Fyn sagtens kan nå frem til start.
Tilmeldingen til Nathejk 2015 åbner natten til 1. maj på
www.nathejk.dk og prisen er 160 kroner pr. spejder.
Patruljer, der opfylder disse tre regler, kan deltage:
1: Der skal mindst være 3 spejdere i patruljen – og max 7.
2: Ingen er under 12 år og ingen er fyldt 17 år.
3: Patruljens gennemsnitsalder skal mindst være 13 år.

En del af

18.- 20. september 2015... et sted på Sjælland

Vi har kun plads til 140 patruljer på årets Nathejk – så vent ikke for længe med tilmeldingen!
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Kære tropsleder,
Hvis dine spejdere ikke har deltaget i Nathejk før, skal vi
kort fortælle, hvorfor cirka 800 mennesker hvert år
knokler rundt i en weekend – i øvrigt altid den weekend,
der begynder med den 3. fredag i september:
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www.facebook

I FNs flygtningeår i 1986 ville en trop have sine
spejdere ud at mærke flygtningenes problemer på
egen krop. De skulle – i ly af mørket – vandre til mål, selv
sørge for mad undervejs og finde et sted at sove, mens de
blev eftersøgt af “banditter” (seniorer). Ideen fængede og
siden er arrangementet støt og roligt vokset.
Årets løb er den 30. udgave af Nathejk.

På grund af det store deltagerantal er vi i teamet ikke i stand
til at kende alle spejdernes styrker og svagheder. Derfor stiller
vi nogle enkle krav til deltagerne, så vi ved, at alle patruljer
er i stand til at forstå en besked og holde sammen. Vi bruger
også mange kræfter på hjælpersiden, så vi bl.a. via checkpoints og kontaktpersoner med radioer i løbsområdet har en
sikker fornemmelse af, hvor de enkelte patruljer befinder sig.
Patruljen skal:
• Have almindeligt kendskab til kort og kompas
• Kunne klare sig på egen kost (fx med stormkøkken)
• Kunne gå cirka 35 - 50 kilometer med deres udstyr
• Kunne finde et sovested under åben himmel
• Læse hæftet “Hej Nathejk” (tilsendes i pdf-format før start)
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Tilmelding på www.nathejk.dk fra 1. maj 2015.
Prisen pr. tropsspejder er 160 kroner.
Startstedet offentliggøres en måned før løbets start.
Slutstedet offentliggøres lørdag aften i løbsweekenden.

Nathejk er så populært, at mange patruljer desværre ikke når
at få plads. Meld jer derfor til i god tid, hvis I vil være sikre på
at komme med – I kan rette i jeres oplysninger og tilføje
deltagere frem til ganske kort før løbets start.
Vi har plads til 140 patruljer.
Er du i tvivl om, hvorvidt alle dine spejdere er
klar, kan du eventuelt prøve at sende dine
PL/PA’ere afsted i en samlet patrulje og
lade dem prøve, hvad Nathejk er og kræver.

.com/nathejk

Patruljer fra alle spejderkorps kan
deltage, hvis disse regler er opfyldt:
1: Der skal mindst være 3 spejdere
i patruljen – og maksimalt 7.
2: Ingen er under 12 år eller er
fyldt 17 år ved løbets start.
3: Gennemsnitsalderen i patruljen
skal mindst være 13 år.
Spejderne skal selv sørge for mad fra
fredag aften til søndag morgen, hvor
der er morgenmad til alle.
Nathejk foregår til fods. Cykler, busser,
tog, biler og andre former for transport
er forbudt undervejs på løbet.

De patruljer, der går i mål inden for
tidsfristen søndag morgen, får det
hvide Nathejk-mærke.

Det eftertragtede sorte mærke gives
til patruljer, der sniger sig gennem
løbet, når frem til alle checkpoints
inden for tidsfristen og går i mål
senest søndag morgen kl. 04.00
uden at blive fanget én eneste gang.
Mærket er siden lanceringen i 2009
kun blevet givet til fem tropspatruljer.

