
Spejderløbet – det årlige Pøt Mølleløb  
 

blev afviklet i Hammel Mølleskov i smukt vejr 

– som sædvanligt lyder det fra løbets 

koordinator – Jytte Kronvold fra Sct. Georgs 

Gildet i Hammel. 

 

Løbet er for spejdere i alderen 6 til 11 år. Igen i år deltog der KFUM-spejdere 

fra Ulstrup og Thorsø. Så sammen med KFUM og DDS i Hammel i alt 80 

deltagere fordelt på 17 patruljer/bander,  

 

Det er skønt at se alle med gå på mod - og klar til at løse løbets opgaver. 

Børnene er jo tidligt oppe, da løbet begynder med flaghejsning kl. 9 i 
Spejdercenter Engedal. Herefter skal de på en rute med 6 poster, hvor der løses 

forskellige opgaver.  

 

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 lavet pandekager og smagt magisk drik. 

 
Børnene fik brugt deres fantasi, iagttagelsesevner og samarbejdsevner. 

 

Ved afslutningen og præmieoverrækkelsen lød der fra Jytte Kronvold:  

”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 har været behjælpelig til bemanding af 

posterne - Og samtidig tak til alle I 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 - er - at være 

med”. 

 

Ved løbets afslutning blev der bakket godt op af forældre. Og inden 

præmieoverrækkelsen kunne der hygges ved lejrbål og saftevand, samt ”Det 
sønderjyske kaffebord”. Traditionen tro bages der kager af spejderforældre mfl. 


