
Nathejk er Danmarks største adventurespejderløb for både trops- 
spejdere og seniorer. Løbet er en blanding af hejk, natløb og 
fangeleg, varer 36 timer og er på 35-50 km. Patruljerne skal 
gå fra start til mål og nå en række checkpoints uden at blive fan-
get og få oppakningen gennemsøgt af banditterne (seniorerne). 

Startstedet afsløres på www.nathejk.dk og løbets Facebook- 
side en måned før løbstart. Nathejk er åbent for alle korps og 
løbet begynder så sent fredag aften, at de deltagende patruljer 
fra Jylland og Fyn også sagtens kan nå frem. I kan se løbets 
regler for patruljens sammensætning, aldersgrænser med mere 
på tilmelding.nathejk.dk
 
Tilmeldingen til Nathejk 2021 åbner 4. maj
klokken 20:00 på tilmelding.nathejk.dk 
og prisen er 200 kroner pr. spejder.

Vi ses i mørket!

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

17.- 19. september 2021... et sted på Sjælland
NATHEJKNATHEJK

Exandria, år 1673:  
Det er en mørk periode i vort stolte land, Exandria. 
Kongen sætter konstant skatterne op for at betale 
for sine fester, paladser og en kæmpe hær. Vi sulter, 
vores huse falder fra hinanden og vi arbejder for  
en ussel løn i kongens og adlens marker. 

Det er nødt til at stoppe NU! Folkets hemmelige 
oprørsbevægelse vokser i tilslutning, og mine  
hemmelige kilder på slottet fortæller, at kongen 
nu har sat alle kræfter ind på at finde Kong Etheus 
Sværd. Sagnet fortæller, at sværdet vil give dets ejer 
guddommelige kræfter og magt over alt levende  
og dødt. Sker det, er vi dømt til evigt slaveri!

Derfor håber jeg nu på hjælp fra de  
danske spejdere. Vi ved, at I har evnerne  
til – ganske uset – at finde frem til sværdet  
og destruere det, før kongen finder det.

I er de eneste, der kan hjælpe os nu – men  
vær hurtige, vær opmærksomme og vær på vagt!

Wilhelmine Tornbjerg,
leder af Exandrias oprørsbevægelse

Kongen skal  
stoppes nu!
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