
Pøt Mølle løb den 10. april 2016 
Dette års Pøt Mølleløb blev afviklet i Hammel Mølleskov og på Klintholms 

arealer. I dagene op til søndagen regnede det så meget, at bækken gik op 

over stien, da den næsten ikke kunne klare overfladevandet fra byen. Men allerede lørdag 

blev der smukt og tørt vejr, og så faldt vandstanden. Vejret holdt selvfølgelig også søndag.  

 

Vi fik flot tilmelding fra korpsene med 1 patrulje fra Ulstrup, 5 fra Thorsø, 6 fra Hammel 

alle KFUM spejdere, samt 5 patruljer fra DDS i Hammel. I alt 80 deltagere fordelt på 17 

patruljer/bander.  

 

Efter flaghejsning kl. 9 – vore nye flagstænger blev indviet – fik hver gruppe sine patruljer 

med ud til startposten, således løbet kunne begynde kl. 10.  

 

Løbets tema: ” Med Rip, Rap og Rup på spejdertur” gav bl.a. opgaver på Bedstemor Ands 

gård, en brækket arm i Joakim von Ands pengetank, hos Hexia de Tricks blev der bagt 

pandekager over bål og smagt magisk drik. Vi havde lavet 6 poster. En udmærket løbsrunde 

på knap 5 km. for de små ben i alderen 6 til 11 år. 

 

Børnene fik brugt deres fantasi, iagttagelsesevner og samarbejdsevner, og der var en god og 

glad stemning gennem løbet, trods det vi havde vore betænkeligheder. Mountainbike 

klubben har – iflg. aftale med kommunen - lavet masser af cykelruter i Mølleskoven, men 

alle har jo adgang til skoven. Da MB klubben skulle afvikle løb weekenden efter, ville der 

være mange cyklister i skoven for at træne løbsruten – og der var mange cyklister. Vi havde 

lagt vores løb flere steder på cykelruterne (hvilket var aftalt med klubbens formand). At 

vores rute flere steder kolliderede med cyklisterne, var en ekstra oplevelse og bortset for 

nogle enkle episoder, var det vores indtryk, at alle tog det fornødne hensyn. 

 

Ved afslutningen og præmieoverrækkelsen blev der bl.a. sagt: ”Alle I børn og jeres 

spejderledere er medvirkende til, at vi kan stå her i dag og holde løb. Det giver god 

fornemmelse, når man mærker den opbakning, der er omkring løbet. Så tak til alle korpsene, 

som også har været behjælpelig til bemanding af posterne - Og tak til alle andre, som har 

hjulpet til”. Og henvendt til spejderne:  – ”det kan godt være I er trætte nu, men vi håber at I 

har haft nogle gode og sjove oplevelser på de forskellige poster –  

-  og husk: I er alle sammen vindere, fordi dét der betyder noget - ér - at være med”. 

 

Der var mange forældre mødt op i Engedal. Og inden præmieoverrækkelsen kunne vi se, at 

der blev hygget ved lejrbål med kaffe og saftevand. Traditionen tro bages der kager af 

spejderforældre mfl. og man må nok sige, at ”Det sønderjyske kaffebord” er et hit. 

Endnu en dejlig og vellykket dag med spejderne i vore skønne omgivelser.  

 

Løbslauget: Kirsten Hilton, Leif Vestergaard Nielsen, Keld Kronvold, Jytte Kronvold og 

rådgiver Alex Hilton. 

 

Resultatlisten og billeder kan ses på gildets hjemmeside 

http://sctgeorg-hammel.dk/PML/pml_oversigt.htm

