Sct. Georgs Gildet i Hammel
indbydelse til Pøt Mølle løb 2018.

Pøt Mølle løbet er for spejderkorpsene DDS og KFUM.
Mikro/ bæver / 6-8 år og Mini / Ulve 8-11 år
(Ruten er lavet og opmærket, så det kun er de helt små spejdere, der har behov for at kunne følges med en leder på ruten.
Leder- og forældrehjælp på posten trækker fra i pointgivningen. Vi henstiller til, at der er min 4 spejdere pr patrulje)

Løbets tema i år er:

”Harry Potter”

Løbet afholdes:

Søndag d. 15. april 2018

Mødestedet er:

Engedalen

Kom og hjælp Harry Potter med at lære alle de færdigheder,
som man skal kunne for at blive en rigtig troldmand! Harry
Potter er, som I sikkert ved, elev på troldmandsskolen
Hogwarts, og han har rigtig meget brug for jeres hjælp! Der er
uhyre der skal besejres, ingredienser til trylledrikke der skal
prøves, koste der skal flyve, tryllestave der skal svinges, når
dette års Pøt Mølleløb går i gang! Først skal I ud på et
spændende opgaveløb, og til allersidst lige før
præmieoverrækkelsen skal vi have afgjort, hvem der vinder den
store Guiddich turnering. Denne afslutningskonkurrence kan
forældre og ledere se nede ved Spejdercentret Engedal, når
spejderne kommer tilbage fra opgaveløbet, forhåbentlig
flyvende på deres magiske koste og svingende med deres
tryllestave!

Ankomst:

Kl. 09.00

Løbet afvikles;

Kl. 09.40 – 13.25

Præmier / afslutning: Kl. ca.14.30
Medbring:

Madpakke + drikkelse, fornuftig påklædning, patruljestander.
I må gerne være udklædte som troldmandselever

Hjemmeopgave:

Fremstille tryllestave og en trylleformular som patruljen skal bruge ved
til- og afmelding på posten.

Vi skal have en foreløbig tilmelding fra jer senest fredag d.16. marts. Tilmeldingen skal
indeholde bande/patruljenavn, spejdergren korps og antal spejdere. Endvidere navne på ledere
og forældre som vil hjælpe på posterne. Tilmeldingen må gerne være samlet for gruppen.
Tilmelding:

Helst på mail senest torsdag 5. april 2018
cl-hammel@fibermail.dk (20587509) Bemærk ny mail adresse i år.

Med STOR spejderhilsen
Sct. Georgs Gildet i Hammel

