
NATHEJK
16.- 18. september 2022... et sted på Sjælland

Tilmeldingen åbner 2. maj klokken 20:22 
på tilmelding.nathejk.dk – og pladserne  

plejer at blive revet væk på få minutter

Velkommen på Danmarks største adventurespejderløb for trops- 
spejdere (12-16 år) og seniorer (16 år og opefter). Nathejk 
starter tredje fredag i september et sted på Sjælland, og løbets 
startsted afsløres en måned inden start.
    Nathejk er en kombination af hejk og natløb, hvor patruljerne 
vandrer 35-50 km. De skal smugle genstande gennem løbet 

uden at blive fanget af banditterne (seniorerne), der patruljer-
er til fods og på cykel og gennemsøger patruljernes oppakning 
for smuglergods. 
    Prisen er 250 kroner pr. senior inkl. forplejning under hele 
løbet. Nathejk begynder så sent fredag aften, at deltagere fra 
Jylland og Fyn sagtens kan nå frem. 

120 LEDIGE  

STILLINGER

Til alle seniorer: 

Brænder du for at sikre statens hemmeligheder – og er du passioneret i dit arbejde 
med at få oplysninger ud af andre mennesker? Er du samtidig resultatorienteret og 
kan holde mange bolde i luften? Så er det dig, vi leder efter. 

Styrelsen for Trusler mod de Yderste Grænser søger dedikerede medarbejdere til  
opgaver indenfor vagt og sikkerhed. Vi står overfor en forhøjet trussel fra miljøet  
af danske konspirationsteoretikere. Derfor har vi brug for dig til at imødegå  
denne trussel og sikre, at klassificeret materiale ikke bliver lækket.

Dine primære opgaver består af vagt og patruljering, samt eftersøgning, identifikation  
og beslaglæggelse af genstande. Det er en fordel – men ikke et krav – hvis du har  
erfaring med afpresningsopgaver, avancerede afhøringsmetoder og lignende. 

Dit tjenestested bliver på en hemmelig lokation et sted på Sjælland.  
Forvent at du også skal løse dine opgaver i felten. 

Tiltrædelse er fredag den 16. september 2022.

Med venlig hilsen 
 
Statens Rekruttering  
Styrelsen for Trusler mod de Yderste Grænser

Medarbejdere til  
vagt og patruljering

https://tilmelding.nathejk.dk

