
Escape Weekend 
Kender du til Trevældcentrets Escape Extrem mærke? 
Hvis ikke, er her en helt unik mulighed for at få fingre i det eftertragtede mærke, som KUN kan fås på 

Trevæld Spejdercenter. Mærket er bygget op, så det kan tages inden for 24 timer. I løbet af dette døgn 

kommer du og din patrulje ud på usikker grund, bruger jeres spejderfærdigheder og udfordres på jeres 

evne til at samarbejde i følgende 3 udfordringer: 

 

Mission Spejderhat(Escape Room): 
Spejderantikvitet samleren Grev Georg Gaah har stjålet B.P.’s Spejderhat fra Verdensspejdermuseet i 

Gilwell Park og vil flytte den til et mere sikkert sted udenfor myndighedernes søgelys. Scoutland Yard har 

fundet frem til gemmestedet og har brug for hjælp til at skaffe spejderhatten tilbage. Kan I hjælpe? 

 

Mission Houdini(Escape Room): 
Agent P.P.P. har fundet ud af noget suspekt om Grev Georg Gaah og hans måder at skaffe sig 

spejderantikviteter til sin samling. Agenten skulle melde disse oplysninger tilbage til Scoutland Yard, men 

blev taget til fange og fik konfiskeret oplysningerne. Nu har Scoutland Yard brug for hjælp til at få fat i 

oplysningerne som befinder sig i et skummelt fangehul. 

 

O-løbs Puzzle: 
Det er lige som man kender O-løb med GPS bare med et helt særligt tvist, der kræver at man tænker sig lidt 

mere om. Opgaven er opdelt i et dags o-løb hvor I får testet jeres evner i brug af GPS samt en nat udgave 

hvor man skal bruge sin lommelygte. 

 

OBS: 
For at erhverve sig mærket, SKAL man som min. have gennemført 1x escape room og O-løbs 

Puzzle(Dag+Nat). 

 
Info: 
Deltagerpris: 250 kroner pr. deltager, 150 kroner pr. leder. 

Adresse: Trevældvej 7, 7830 Vinderup. 

Aldersgruppe: fra 12 år og opefter (Er du over 18 år, kan vi sagtens udfordre dig og DIN patrulje). 

Dato: 4. – 6. september 2020. 

Patruljestørrelse: 4-6 medlemmer 

Max antal patruljer: 28 

For at blive tilmeldt nyhedsbrevet omkring eventet kontakt: Escapeweekend@trevaeld.dk 



Escape Weekend 
Inkluderet i prisen: 

1x Morgenmåltid 

1x Frokost 

1x Aftensmad 

1x Overnatning 

1x Mærke, mærket måler 10x7 cm. Designet er baggrunden på dokumentet. 

Vi sørger for tilberedning af måltiderne, der vil blive hængt spisetider op, så man har mulighed for at få mad 

selvom man skal i escape rooms. 

 

Tidsplan: 

I har mulighed for at ønske en tidsperiode til hvornår I vil i de 2 escape rooms (Se ledige tider ved at trykke på 

linket: Ledige tider), grøn betyder ledigt, rød betyder optaget. 

Vær opmærksom på, at O-løbs puzzle både har en dagsudgave der tager ca. 2-5 timer samt en natudgave der 

tager ca. 1 – 2 timer. 

Da fredag er en flaskehals, ønsker vi, at dem der bor tættest på centret tager så tidlige tider fredag som muligt. 
 

Overnatning: 

Der vil være mulighed for, at sove i eget telt eller bivuak på centrets grund. Der 

vil være adgang til toiletfaciliteter gennem hele weekenden. 

 
Ledere: 

De yngre deltagere har mulighed for, at få deres ledere med som moralsk opbakning. 

Ønsker lederne at deltage, efter de er ankommet til centret, vil differencen op til deltagerpris blive opkrævet. 
 

Covid-19: 

Toiletfaciliteter er afmærket til hver enkelt patrulje, patruljen må KUN benytte det afmærkede toilet. Det 

er som udgangspunkt ikke muligt at gå i bad under arrangementet. 

Ved behov for særlig hensyn til bad/toilet skal det meldes på forhånd. 

Ved tilmelding oplyses ønsket ankomsttidspunkt. 

Escape rooms rengøres/af sprittes efter hver patrulje, der er opstillet håndsprit ved alle O-løbs poster, ved toilet 

faciliteter, spise faciliteter og omkring centrets bygninger. 

 
Medbring: 

Egen GPS hvis det ønskes (husk kabel til overførelse af koordinater, centret råder også over GPS’er der kan lånes, ved 

tilmelding oplyses, hvorvidt man medbringer egen GPS eller vil låne). 

Lommelygte. 

Spisegrej. 

Telt/Bivuak – centret har rafter I kan låne til bivuak. 

Lille dunk med håndsprit til eget brug. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pb_hg_chQZxvadqldzWK9Uk4cyp1LtKUrJbjdELRKr8/edit?usp=sharing

