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Til Grupperne i 
Sct. Georgs Gildet i Hammel 
 
 

Hammel, 3. november 2007 
 

 
Kære gildebrødre 
 
Her er lidt information om Pøt Mølle Løbet 2008 
 

  

Start i Engedal 6. april 2008 kl. 09:00 

Posterne åbner/løbet starter kl. 09:35. 
Posterne lukker/løbet slut kl.13.40 

Afslutning i Engedal kl. 14:30  

 
  

Deltagere: 
   6 –   8 år Mikro/bævere 
   8 – 10 år Mini/ulve 
 10 – 12 år Juniorer 

 
 Introduktion og opgaver 

 
Introduktionen/oplæget til de tre aldersgrupper skal være forskelligt, alt 
efter hvilken gruppe, de tilhører.  
Det samme gælder opgaverne, som alle skal have noget med vand at 
gøre:  

 

  Når livet sprudler 
Kilden vælder frem, bliver bæk, å, flod, ender i havet og i regnen for at 

tage fat forfra. 

Selvom kilden er del af vandenes store kredsløb, ser vi kilden som fødsel 

og evighed. Vandet vælder frem dag efter dag - levendegjort i jordens 

skød, nyfødt og tilsyneladende uophørligt. 

Derfor er kilden også sindbillede på livets muligheder. Vi vil som slægter 

før os drikke af ungdommens kilde. Og hvor vi møder livet allermest 

sprudlende, søger vi efter kilden - i ordene, i troen, i naturen og i os selv. 

 

  Marsk Stigs kilde/vand 

Marsk Stigs Kilde, der ifølge sagnet springer på det sted, hvor Marsk Stig 

og hans sammensvorne holdt rast efter kongemordet i Finderup Lade i 

1286. 
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 Ideer til postopgaver: 
 

 Æg/vandkogning i pergament/mælkekarton direkte i bålet 
 Spand med vand over en gren 
 Flytning af vand, stafet, sugerør, svamp, hul hånd, mund, ske, slange 
(hævert) m.m. 
 Hent 1 liter vand, transport i noget, I har på jer 
 Forhindringsbane: Vand i krus, snor gennem hank 
 Lav en vandelevator 
 Målinger af vandmængde 
 Kims i vand (føle kims) 
 Saftevands kims (smags kims): Hvad er blandet i? 
 Byg en lille båd, sejl i Møgbækken eller andet 
 Hæv 1 gryde vand 3 meter, uden at spilde. 
 Redningsrebskast efter en person (eller andet )ude i vandet 
 Vandlagningskæde 
 Brug magneter til at finde ting i grumset vand 
 Farv et stykke stof med plantefarver 
 Lav et kompas (barberblad i en vandbalje) 
 Fiskedam evt. med magnet 
 Pust sæbebobler gennem 2 m plastikslange 
 Lav en ”Storm P”-ildslukker 
 Lav musik instrument med vand i flasker 
 Vandstafet, en gryde vand på hovedet 
 Vandets kredsløb i naturen 
 Vandets betydning i menneske kroppen 
 Dyrelivet i vand 
 Flora i søer og moser m.v. 
 Hvad finder man ved stranden 
 Forurening af vandmiljø 
 Rensningsanlæg, mekanisk, biologisk, iltning m.m. 
 Vandkraft 
 Det dybeste hul (10497 meter), jordens overflade ca. 70,8% vand… 
 Brandsårsbehandling (førstehjælp) 
 Brandslukning 
 Mål højden ved hjælp af vandspejlning 
 Byg en mini-tømmerflåde, til transport af 1 kop vand 
 Fang noget levende i vandet, kom det i syltetøjsglas 
 Fremstil en vandmølle (mælkekartoner) evt. andet 

 
Ovenstående er selvfølgelig kun ideer!  
 
Vi vil gerne, at I melder tilbage til Peder, inden 16. januar 2008, således at 
vi kan være med til at koordinere aktiviteterne, så de bliver mest muligt 
forskellige og spændende. Så byd ind: ”Først til mølle princippet” gælder 
også her. 
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 Tidsplan og postfordeling 
 

Vi regner med 25 minutter på hver post, 15 minutter mellem posterne og 
frokost i 20 minutter (inden patruljen sendes videre til næste post). Det giver 
følgende tidsplan: 

 
Postopgave:   kl. 09:35 -  10:00 
  kl. 10:15 -  10:40 
  kl. 10:55 -  11:20 
  kl. 11:35 -  12:00 

frokost: kl. 12:00 -  12:20 

  kl. 12:35 -  13:00 
  kl. 13:15 -  13:40 

 
På medfølgende kort ses posterne. Grupperne har følgende poster: 

 Gr. 1&5 har post nr. 1 
 Gr. 2  har post nr. 2 
 Gr. 3  har post nr. 3 
 Gr. 4  har post nr. 4 
 Gr. 6 har post nr. 5 
 Gr. 7 har post nr. 6 

 
Ved flaghejsning kl. 09:00 skal der være mindst 1 fra hver gruppe, men vi 

ser gerne hele gruppen. Derefter tager man den patrulje/bande/hold/familie, 

der skal starte på ens egen post, med derud. 

 

Vi vil gerne høre fra grupperne, hvis der er spørgsmål.  

 
  
 

Onsdag 27. februar 2008 kl. 18:30 i Engedal skal vi have et møde med mindst 
1 fra hver gruppe, som skal komme med gruppens færdige postoplæg, og hvor vi 

kommer med de sidste informationer. Her skal vi også have et mobil tlf. nr. fra 

hver gruppe. Husk at telefonen skal være tændt under hele løbet... 

Vi vil også gerne vide, hvem gruppen har valgt til at hjælpe til med oprydning 

efter løbets afslutning ca. kl. 15:00 i og ved Engedal. 

 
Gildehilsen fra  
 
Sct. Georgs Gildet i Hammel 
Pøt Mølle Løbsudvalget 


