
JOTI Online spejderløb 

Introduktion 
Dette løb er et løb som primært foregår på internettet, og er lavet i forbindelse med afholdelse af JOTI, i Ho 
Bugt Distrikt. 

Formålet er at dels at lære og søge forskellig information, på internettet, og samtidig blive klogere på 
spejderbevægelsen, og vores klode. 

Svarene samler man i et tekstdokument, og sender, sammen med evt. ekstra filer, til Lars Pedersen på mail: 
scout_4_ever@hotmail.com 

Godt løb, hyg jer, og vær beret  

  



Post 1 
Vi starter i Danmark, med nogle trivia spørgsmål omkring spejderbevægelsen i Danmark. 

A. Hvor mange spejderkorps er der i Danmark, og hvad heder de? 
B. Hvad er spejderne.dk? 
C. Hvis man nu gerne vil på et spejderkursus, hvor kan man finde information om hvilke kursuser der 

findes. Svaret må gerne være et link til hvor i vil finde informationen.  



Post 2 
Velkommen til London, vi skal rundt omkring i England. 

Vi starter med at køre ned til Poole i Dorset, hvorfra vi kan tage færgen til Brownsea Island. 

A. Hvorfor er Brownsea Island, speciel for spejder. 

Vi køre nu nord på, op til York. 

B. Øst for York ligger Stamford Bridge, hvad skete der ved Stamford Bridge i 1066? 
C. Hvornår blev York grundlagt? 

Vi køre nu videre nordpå til Edinburgh.  

D. I hvilket land liger Edinburgh? 
E. Hvert år i august måned, er der et stort show, i Edinburgh Castle, som bliver vist på TV rundt, hvad 

hedder dette Event. 

Mens vi kører sydpå igen mod London, er der lige tid til et sidste spørgsmål, hvilket land er en del af The 
United Kingdom men ikke Great Britain.  



Post 3 
Velkommen til Charleston West Virginia, første opgave bliver at lave en lille musikvideo, hvor i synger 
omkvædet fra sangen, Country roads, som netop omhandler West Virginia, der gives bonu point for 
kreativitet, og for at synge hele sangen. Filmen vedhæftes til svaret, er filen for stor, findes en anden 
løsning. 

Sydøst for Charleston, ligger Summit Bechtel Reserve, som var vært for en stor spejderbegivenhed i 2019. 
Hvad var det for en stor begivenhed, og hvor og hvornår afholdes den næste, af disse begivenheder? 

Efter West Virginia, går turen nu videre til Brasilien. 

  



Post 4 
Velkommen til Brasilien, her kommer en lille trivia, om Brasilien og Sydamerika. 

A. Hvad heder hovedstaden i Brasilien? 
B. Over Rio de Janeiro, står der en 30 m stor statue, hvad heder den? 
C. Der har aldrig været afholde World Scout Jamboree i Brasilien, men hvilket andet Sydamerikansk 

land har været vært, og hvornår? 
D. Copa America, er det Sydamerikanske fodboldmesterskaber, hvem vandt i 2019? 

Efter denne trivia, er det tid til at rejse videre, næste stop er Australien 

  



Post 5 
Velkommen til Australien, der er kendt for sin storslåede natur, lad os gå på opdagelse i den. 

A. Hvilket dyr, er Australiens national dyr? 
B. Øst for Australien, ligger verdens største koralrev, hvad heder dette? 
C. Hvad er en koral? 

  



Post 6 
Velkommen til Indien, som er verdens næst folkerigeste land, lad os udforske dets befolkning og kultur. 

A.  Hvad heder denne bygning som er på UNESCOS verdensarv? 
B. Hvad er UNESCOS verdensarv, og kan i nævne en ting fra Danmark der er på listen? 
C. Hvad heder Indiens officielle sprog? 
D. Hvor mange sprog er der registreret i Indien? 

Dette var lidt om Indien, nu er det blevet tid til at rejse videre, vi skal nu til Kenya. 

  



Post 7 
Velkommen til Kenya, der ligger på østkysten af Afrika, og hvor Baden Powell rejste til i 1938, for at gå på 
pension, han døde i 1941, og ligger begravet i Kenya. Lad os udforske BP’s sidste hvilested. 

A. På hans gravsted, er der logoer for både drenge- og pigespejderbevægelsen, men der er også et 
andet symbol, hvad er dette, og hvad betyder det? 

B. Hvor ligger hans gravsted i Kenya? 
C. Hvor gammel blev BP? 
D. Hvilken valuta bruger man i Kenya? 
E. Hvilke lande, har landegrænse med Kenya? 
F. I et af nabolandene, ligge Afrikas højeste bjerg, hvad heder dette? 

Dette var lidt om Kenya og BP’s sidste hvilested, nu går turen videre mod Schweiz, hvor vi skal besøge et 
spejdercenter. 

  



Post 8 
Velkommen til Schweiz, her i alpelandet ligger Kandersteg International Scout Center, kom lad os besøge 
det, og finde ud af lidt mere om centeret. 

A. Hvad er forkortelsen for centeret? 
B. Der er forskellige mærker man kan tage på centeret, hvilket mærke ville i gerne tage? 
C. Hvad kaldes de frivillige på centeret? 
D. Hvis man tog afsted på en sommerlejr, og overnattede på en lejrplads, hvad ville prisen være for 

henholdsvis spejder, og leder/rover? 
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