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SEDITIO 

We will either find a way or 
create one 



hvad e 

Landet Aurum er i krise. En politisk uoverensstemmelse har sendt 
landet i oprør. Flere og flere ideologiske grupper sprang, som 

reaktion på regeringens fald, frem. Hver en mand og kvinde havde en 
mening om, hvordan deres land skulle ledes, og efter kun få måneder, 

havde adskillige mennesker oprettet politiske grupper, der alle 

krævede det samme: kontrol over landet. Dette sendte som lynild 
landet i borgerkrig. 

Det er nu 5 år siden, regeringen gik i opløsning. Tusinder har mistet 

livet i denne periode, men nu er der blevet taget et initiativ til at 
stoppe denne massakre. Grupperne har indgået en midlertidig 

fredstraktat, og har oprettet det Interpolitiske Fredsråd, hvori der 

sidder repræsentanter fra hver og en af de modstridende grupper. 
Rådet sender nu en anmodning til den internationale kommission. Et 

råb om hjælp. Vi har brug for Jeres hjælp, til at bestemme vores 

lands fremtid. Vi har brug for Jeres hjælp, til at finde de rette, til at 
lede vores land. 

Aurums skæbne hviler i Jeres hænder! 

 



Hvad er SEDITIO? 
Seditio er et nystartet, nyskabende og oplevelsesrigt løb for tropsspejdere i alderen 13-17. Vi 

tænker adventurespejd på en ny måde, så I skal være klar på spændende poster, med fysiske 

og ikke mindst psykiske udfordringer. Løbet strækker sig fra fredag aften til søndag formiddag, 

og indeholder ca. 12 dramatiske poster bygget op over en historie, således der er en rød tråd 

hele vejen igennem. Undervejs bliver I stillet over for moralske dilemmaer, hvor jeres valg har 

indvirkning på resten af løbet, både for patruljen selv og de andre deltagere. Det eneste I kan 

være sikre på, når I deltager på Seditio, er at I ikke kan være sikre på noget! Så vær beredt, og 

vær klar til at overskride både dine personlige og din patruljes grænser. 

Seditio er et løb for tropsspejdere i alderen 13-17 år. Vi bestræber os på at tilbyde udfordringer 

til både de mindre øvede, og dem med mere erfaring. Der vil være lange distancer, og kun få 

timers søvn, så det vil være en fordel, hvis I har deltaget på løb før (dette er dog ikke et krav).  

 

 

 

 

 

 



Praktisk information 
 

 

 

 

 

Tid og sted 

Løbet starter fredag d. 28. februar kl.21.00 på 

Tølløsevej 1 A, 4330 Hvalsø.  

Løbet slutter søndag d. 2. marts ca. kl.11.00 et sted 

på Sjælland.  

Deltagerkrav 

Paltruljen skal: 

 Være 4-5 deltagere 

 Have en gennemsnitsalder på 14-16 år 

 Have kendskab til kort og kompas 

 Kunne gå 45 kilometer med egen 

oppakning 

 Selv kunne sørge for mad under hele 

løbet, undtagen søndag morgen. 

Som deltager på Seditio skal man mindst 

være 13 år og maksimum 17 år gammel. 

Krav omkring påklædning og materialer vil 

kunne ses i deltagerbrevet der bliver udsendt 

2 uger før løbets start. 

 

 

 

Foropgave 

Som patrulje på Seditio skal I lave en foropgave, 

der skal vises ved løbets start.  

Foropgaven bliver offentliggjort onsdag d. 1 

Januar 2014. 

Tilmelding, Pris og Betaling 

Tilmeldingen åbner 30. november ved midnat. 

Tilmeldingen lukker 14. februar. 

Prisen for Seditio er 180 kr. pr. deltager som 

betales via vores hjemmeside (www.Seditio.dk).  

Vigtige datoer 

30. november – Tilmelding åbner 

1. januar – Foropgave offentliggøres 

14. februar – Deltagerbrev bliver udsendt 

14. februar – Tilmeldingen lukker 

28. februar – Seditio 2014 

 

 

 

http://www.seditio.dk/

