
 

 

Velkomstbrev til SAB-B introduktionsforløb 2020 

Tillykke! 

Du er nu blevet optaget på RUC’s Superhero Academy, og bliver nu indkaldt til 

dit officielle træningsforløb, så du kan blive klar til at komme ud og bekæmpe 

alt verdens ondskab!  

              

Du er blevet indkaldt sammen med en masse andre håbefulde aspiranter, og skal 

møde op på Trekroner St. d. 18/08 2020 kl.08:05. Vores akademi er kendt på 

sin karakteristiske blå farve, hvorfor vi beder dig om at iføre dig den fineste 

blå uniform du kan finde, for på den måde at kunne finde dine nye 

medaspiranter i mængden.  Som kommende superhelt, så skal du trænes til at 

kunne håndtere alle former for ukendte katastrofer, hvilket dette 

træningsforløb vil give rig lejlighed til. Akademiets største fjende lige nu er 

Doctor Corona, som spreder sygdom og terror rundt over hele verden. 

 

Grundet omstændighederne angående den onde Doctor Corona, er der 

stadigvæk stor usikkerhed om afholdelse af dit træningsforløb. Doctor Coronas 

store svaghed er de digitale mødeplatforme, så derfor vil der være en mulighed 

for, at en del af din træning vil komme til at foregå online, for på den måde at 

kunne besejre Doctor Corona en gang for alle. En anden stor svaghed hos Doctor 

Corona er håndsprit. Derfor vil du blive vasket i håndsprit, hvis nu at 



 

 

træningsforløbet bliver fysisk, så husk håndcreme, hvis du ikke ønsker tørre 

hænder. Vi, jeres træningskommandører, arbejder allerede nu på højtryk for, at 

Doctor Corona vil være så godt som fortrængt fra jordens overflade når vi når 

til august, men vi kan desværre ikke garantere, at han vil være helt bekæmpet 

når tiden kommer, og vi derfor vil få brug for jeres onlinehjælp. 

 

Under normale omstændigheder vil der indgå en intensiv træningslejr, som civile 

normalt vil kalde for rustur, som en del af dit uddannelsesforløb, men grundet 

Doctor Coronas hærgen, har vi indtil videre været nødsaget til at fokusere 

vores kræfter på området omkring Trekroner. Dette betyder, at denne lejr vil 

blive afviklet på et senere tidspunkt, når Doctor Corona forhåbentligt er blevet 

bekæmpet. Vi satser kraftigt på, at dette vil være sket i løbet af september 

eller oktober, men I vil selvfølgelig få yderligere besked, så snart vi ved klar 

besked fra de øvre magter.  

 

For på bedst mulig måde at kunne holde dig opdateret om dit træningsforløb, så 

har vi oprettet denne Facebookgruppe 

TRYK PÅ LINKET Superhero Academy - SAB B 2020 TRYK PÅ LINKET 

Her vil vi løbende komme med opdateringer og informationer op til din 

indkaldelsesdato. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at tilmelde dig denne 

gruppe hurtigst muligt, da dette forum vil blive brugt til at formidle mange 

forskellige informationer, både før, under og efter jeres træningsforløb. 

 

Skulle du have personlige spørgsmål eller lignende, så er der også mulighed for 

at kontakte os via mail eller telefon. Hvis du har akutte spørgsmål, er det muligt 

https://www.facebook.com/groups/258588565411554/


 

 

at kontakte os telefonisk mellem 12-16 i hverdagene, og hvis du ikke får 

kontakt med det samme, så ringer vi selvfølgelig tilbage hurtigst muligt. 

 

Niels, Mail: nhjb@ruc.dk 

 tlf. 27118729 

Simone, Mail: sdrewes@ruc.dk  

tlf. 23724907 

En kort opsummering: 

• Du skal møde op d. 18/8 2020 kl. 08:05 på Trekroner St. 

• Du skal møde op i blåt tøj 

• Husk håndcreme for bløde hænder 

• Du kan finde flere informationer på Facebook gruppen: 

https://www.facebook.com/groups/258588565411554/  

 

Kærlige hilsner fra jeres superheltekommandører 

Danny, Kasper, Maja, Nicoline, Niels, Rikke, Peter og Simone 
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