Pøt Mølleløb 2002
Base
1

2

3

4

5

6

Gr Opgave/Gr.leder
1 Afstande - mål – vægt
Egon Stensgaard
8696 3723
2 Skov - natur
Erling Kjer
8696 3710
3 Mad - bål
Lilli Sørensen
8696 1796
4 Første-/nødhjælp
Charlotte Jørgensen
86961189
5 Tovværk – knob
Ruth Føns
8696 8808
6 Historie - samfund
Birgit Vedsted
8696 2945

Plads/(ansøgn.)

Hold til start (oplyses på dagen):

Engedalen
(OK)
Skovbrynet N
(Alex)

Malerkrogen
(Alex)
Falck
(Gruppen)
Ford
(KeldKronv.)
In Side
(Gruppen)

Tidsplan:
Flaghejsning i Engedalen starter kl. 9.00 og slutter så alle kan nå
Runde l, der starter kl. 09:45 og slutter så alle kan nå
Runde 2, der starter kl. 1030 cg slutter så alle kan nå
Runde 3, der starter kl. 11.15 og slutter så alle kan nå
Runde 4, der starter med frokostpause kl.12.00 og slutter kl. 12.30 så alle kan nå
Runde 5, der starter kl. 13.15 og slutter så alle kan nå
Runde 6, der starter kl. 14.00 og slutter så alle kan nå
Afslutning - præmieoverrækkelse, der begynder kl. 15.00
Afviklingshensyn:
• I planlægning af opgaverne skal der tages højde for transporttid til næste post. Der er forskellige længde
mellem posterne. F.eks. mellem 3 (Malerkrogen) og 4 (Falck) sammenholdt med 6 (InSide) og l (Engedalen).
En flok 6-8 årige er heller ikke så hurtige som 12-15 årige(!). Begynd derfor altid en opgave med at vurdere,
hvor lang tid vil det tage denne aldersgruppe at gå til næste post. Træk den tid fra de 45 minutter, der er afsat
og udform så opgaven så den tidsmæssig kan løses i "rest-tiden". Vi skulle gerne udfylde tiden med opgaver
og også sende spejderne af sted, så de kan nå at være fremme ved næste post til aftalt tid.
• Alle poster holder spisepause fra 12 til 12.30 og kravet til spejderne er, at de er klar kl. 12.30. De må gerne
holde spisepausen på ruten i stedet for på posten, blot de kommer senest kl. 12.30.
• Ledelsen har besluttet at alle poster får rundstykker, smør og eengangskrus med ud på de enkelte baser. Det
er til postbemandingen og "besøgende tilskuere/ledere" og vi håber gruppen vil sørge for kaffen/theen.
• Flere ledere har henstillet, at vi vurderer opgavernes sværhedsgrad nøje og stiller opgaver, som er relevante
for netop den aldersgruppe i det samfund vi har i dag. Er man i tvivl om, hvor niveauet er, så kan man
kontakte de pågældende ledere. Hvem de er oplyser Søren Rasmussen (DDS) tlf: 8696 3037 og Elisa
Spørring (KFUM) tlf. 8696 3664 gerne.

Arr.: Set Georgs Gildet i Hammel/Gildeledelsen

