
Velkommen til Trekroner dyrebeskyttelsescenter og park 
for store kattedyr.  

 
 

Tillykke, du er hermed blevet optaget på den samfundsvidenskabelige 
bacheloruddannelse på Roskilde Universitet! 

I år har vores forår været hårdt for mange, og corona har taget sin told 
på mennesker og dyr. Det er også derfor en ære at byde jer velkommen til 
dette beskyttelsescenter for leoparder, hvor det er muligt endelig at ånde 
lettet op og finde indre fred. Leoparden er det 5. største kattedyr, men nok det 
som er mest overset. Disse majestætiske dyr trives i næsten alle former for 
landskaber fra afrikas savanne til de tropiske regnskove omkring roskilde 
universitet.  

Udover deres fantastiske pels dragt er disse fabelagtige dyr i stand til at nå 
en tophastighed op til 60 km/t, der er fart på!  

I særligt udvalgte får derfor den unikke mulighed at komme helt tæt på disse 
dyr i løbet af jeres ophold på trekroner dyrebeskyttelsesecenter og park for 
store kattedyr, hvor i, vil blive indlogeret i SAB-A.  

Som et led i jeres ophold opfordrer vi til at klæde jer i leopardens farver, dels 
for at udvise jeres sympati for disse fantastiske dyr, men også for at forbedre 
jeres mulighed for at komme helt tæt på. Iklæd jer dog stof, og ikke pels, da 
erfaring viser at skindet fra deres døde artsfæller virker afskrækkende på 
dyrene, og ikke tiltrækkende.  

Jeres ophold på trekroner beskyttelsescenter og park for store kattedyr, også 
kaldet RUC, er en kæmpe mulighed i sig selv. Kun de bedste og mest engagerede 
forskere slår sine slag i parkens snørklede junglestier og centerets lange 
gange. At indgå i dette fællesskab er en kæmpe ære som skal varetages med den 
største ærbødighed men også med et snært af leopardens majestik og overblik. 
Denne hårfine balance er noget som skal tillæres og vi inviterer derfor jer 
særligt udvalgte fra SAB-A til et opkvalificerende seminar.  

DETTE SEMINAR KOMMER TIL AT FOREGÅ  
Mandag d. 17 august til fredag d. 28 august. 

På denne dag kommer der også til at være en del andre kursister til stede på 
trekroner beskyttelsescenter og park for store kattedyr. Disse andre 
kursister vil ikke have den samme ærekære holdning til leopardens naturlige 
habitat. For at kunne adskille jer fra disse opfordre vi til at i, iklæder jer et 
stykke med leopardens smukke farver. Det er ikke vigtigt om det er en top, t-
shirt, bukser, trusser eller pandebånd, det vigtige er at i på denne særlige dag, 
sikre jer at i, i stolthed kan fremvise jeres sympati for leoparder.  

Mandag d. 17 august vil I skulle møde op på Trekroner Torv (lige ved siden af 
Trekroner St.) kl. 08:05, hvor vi i fællesskab vil guide jer igennem trekroner 
beskyttelsescenter og park for store kattedyr, ned til jeres territorie ved sab-
A. Hvis du ikke helt kan finde os, kan i altid gå over til de andre rusvejledere 
som er nemme at genkende på deres ens T-Shirts med logoet af en Drage. 

 

Gennem hele perioden vil du blive introduceret til livet på Trekroner 
beskyttelsescenter og park for store kattedyr. Her skal du lære at leve og 
begå dig i nærheden af andre individer og i respekt for leopardens habitat. 
Derfor skal du afsætte tid til at blive klimatiseret hertil og skal derfor 
påregne at skulle bruge hele perioden i og omkring trekroner 



beskyttelsescenter og park for store kattedyr, også kaldet RUC. De nærmere 
rammer for denne tilvænning vil blive udleveret til jer på jeres første dag, 
hvor programmet for perioden d. 17 august til d. 28 august, vil blive udleveret 
til jer. Som udgangspunkt skal i dog påregne at programmet kommer til at 
foregå mellem 10:00 og 16:00. Efterfølgende vil der være mulighed for socialt 
samvær og udforskning af parkens omkringliggende områder, hvor der 
også vil være mulighed for tilkøb af leopardens favoritter af forfriskende 
drikkevare, frem til at centeret lukker og i derfor skal vende tilbage til 
jeres egne jagtmarker. Overskuddet herfra går ubeskåret til arbejdet med 
trekroners lokalbeholdning af leoparder. 

som et led i jeres klimatisering til leopardens habitat vil der også forekomme 
en inspirations tur til vores søster beskyttelsescenter og park for store 
kattedyr, beliggende på jegindø. Denne inspirations tur vil løbe med 60 km/t.  

RUS-tur ligger i perioden fra d. 8 til d. 11 oktober. 

Tilkøb af denne unikke mulighed vil komme senere og vi skal nok give jer en 
masse info senere.  
 

Hele dette forløb skal ses som en forberedelse til din uddannelsesstart på 
Roskilde Universitet. Der vil både være fagligt og socialt indhold, og det er 
ment som en generel og bred introduktion til dit studieliv. Det skal 
understreges at rusperioden på ingen måde er obligatorisk, men vi anbefaler 
på det kraftigste at du sætter tid af til at deltage i så meget af perioden som 
overhovedet muligt, da det er en unik mulighed for at lære dine nye 
medstuderende at kende, samt at blive klædt grundigt på til de udfordringer 
du kommer til at støde ind i som ny studerende på RUC. 

 

Udover RUS-turen, så vil der også være sociale arrangementer på campus og 
i Roskilde by, hvor vi selvfølgelig også opfordrer til at du deltager. De fleste 
arrangementer kommer til at have karakter af en hyggelig bar, hvor der 
er mulighed for at lære hinanden at kende over en 
cola/tuborg/cocio/postevand, eller hvad man nu ellers skulle være til. Vores 
bar vil have yderst fordelagtige og studievenlige priser, men du skal nok 
forvente at komme til at bruge et mindre beløb i løbet af RUS-perioden. Hvor 
meget vil selvfølgelig være individuelt, men hvis du tager med på RUS-tur og 
deltager i de fleste sociale arrangementer, så vil et realistisk bud nok lyde 
på mellem 1000 og 1500kr udover betaling for RUS-tur. 

Vi, dine rusvejledere, glæder os utroligt meget til at se dig mandag d. 17 august 
kl. 08:05 på Trekroner Torv, du vil kunne finde os under vores leopard fane. 

 
 

Hvis du, ligesom os, ej heller kan vente, så er der oprettet en Facebook-
gruppe: https://www.facebook.com/groups/2660751697518004 

Formålet med denne facebook gruppe er at vi vejledere kan kommunikere og 
videregive informationer til jer, men også så i senere i uddannelsesforløbet 
kan dele informationer med hinanden angående jeres studie. Indtil vi 
rammer de sidste to uger i august, så vil der fra os vejledere være relativt 
stille i Facebook-gruppen.  

I tilfælde af eventuelle spørgsmål eller forvirring vil der være muligt at 
kontakte Vejleder Alexander, til opklaring og hjælp til eventuelle 
problemer. 



E-mail: alex.p.pet@gmail.com 

Tlf: 29822804 

Der vil blive svaret på mails indenfor et enkelt døgn eller to, e-mail er også 
det anbefalede kommunikationsmiddel. Hvis du har akutte spørgsmål, er det 
muligt at kontakte os telefonisk mellem 10-17 de fleste dage om ugen, og hvis du 
ikke får kontakt med det samme, så ringer vi selvfølgelig tilbage hurtigst 
muligt og I må gerne lige sende en besked.  

 
 

Tilbage er der bare at sige, at vi glæder os utroligt meget til at se dig, og vi 
håber at vi får en majestætisk RUS-periode sammen med fart på!  

 
 

Kærlig hilsen dine hurtige rusvejledere 

Adam, Alexander, Cevri, Emil, Julie, Marc, Mathilde, Oliver x3 

 

 

  

 
 


