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Årets spejderløb 2008 i Hammel 
 
Pøt Mølle løbet 2008 afholdes i weekenden 5.-6. april. 
De store spejdere starter allerede lørdag 5. april klokken 14:00 i Engedal.  
De mindre spejdere møder søndag klokken 09:00 i Engedal til deres del af løbet. 
Der er fælles afslutning i Engedal Søndag 6. april klokken 14:30. 
 
Emnet for årets Pøt Mølle løb for de store spejdere er Marsk Stig og historien om 
hans flugt efter mordet på Erik Glipping, hvorefter han red ind i Frijsenborg 
skovene.   
Vandets livgivende kraft er temaet i årets Pøt Mølle løb om søndagen for de 
mindre spejdere og supplerende emne for de store spejdere. 
 
Efter et hvil på det sted, vi kender som Marsk Stigs kilde, fortsætter Marsk Stig og 
hans mænd (dvs. de store spejdere) mod Engedalen, hvor der skal bygges en 
vippebro over Møllebækken, således at flugten kan fortsætte. Spejderne vil få 
opgaver som træklatring, da der skal laves udkikspost i de høje træer. De skal også 
evne dykning, da er findes beskeder i de dybe vandhuller. Ved et af de store 
vandløb skal der etableres et signal-arrangement, som ved hjælp af vandets kraft 
kan få signal over store afstande. 
Spejdernes evne til at finde vej gennem de store skove vil blive sat på prøve, da de i 
nattens mørke skal finde en overnatningsplads, som er beskyttet. 
Også spejdernes evne til at overleve i naturen vil blive sat på prøve ved 
forberedelsen til deres hovedmåltid søndag, som i tillæg byder på andre 
spejdermæssige opgaver. 
 
Søndag møder de mindre spejdere ind til dysten om ”Livets kilde” De vil blive 
stillet over for aqua-spørgsmål og få opgaver om det livgivende vand, som kommer 
fra kilden, der vælder frem, bliver til bæk, å, flod, for til sidst at ende ude i havet. Ja 
kilden giver liv i al evighed, hvis vi passer på vandet i det store kredsløb. De vil få 
opgaver om de muligheder, som vandet kan bruges til, transport og meget andet. 
 
Inden søndagen bliver alt for gammel, samles alle kl.14:30 til uddeling af præmier. 
Borgmesteren for Favrskov, Anders G. Christensen, vil overrække præmien for de 
bedste præstationer; også pengeinstitutterne som sponserer præmierne, vil være 
med ved afslutningen, hvor der vil være forskellige overraskelser, som alle kan 
glæde sig til. 
 
Venlig hilsen 

Pøt Mølle Løbsudvalget 
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