Mølleåsejladsen 2019- er du vinderen, gøgleren eller fighteren?

Kære deltager
Vi glæder os til at byde dig velkommen til dette års sejlads!
Før det går ned af åen kommer der her den nødvendige information for at
du får den perfekte tur!
Husk at du altid kan spørge teamet, hvis du er i tvivl om noget.
Før sejladsen kan du kontakte os via team@molleasejladsen.dk
Under sejladsen kan du tage fat i dem med gule tørklæder
Har du alvorlige problemer undervejs i sejladsen ring da til tlf. 2167 6121

Sejladsens Program.
Colleruphus åbner for teltopslagning og madlavning.
Igen i år er fredag for alle deltagere 12+.
Lav din medbragte mad på den tændte grill og mød dine konkurrenter i
“taktik-cafeen” (kun for 16+),
eller hyg dig ved lejrbålet (for alle).
Alle sover i egne telte på grunden.

Lørdag den 24.august 2019
Kl.06.30-07.00
Kl.07.00-08.30
Kl.07.00
Kl.10.30
Kl.10.30
Kl.11.00
Kl.11.15
Kl.11.15-12.15
Kl.11.30
Kl.11.40
Kl.12.00
Kl.12.10

Kl.12.30
Kl.12.45

Søndag den 25.august 2019 - kun for 16+
Kl.08.00

Morgenmad på Colleruphus Nedpakning af eget grej!

Møllernes åbne- og lukketider:

Fredag den 23.august 2019
Kl.17.00-22.00

Fortsat Lørdag den 24.august 2019
Kl.13.00-18.00
Bustransport (efter behov) til Rådvad og videre til Colleruphus (+16)
Kl.16.00
Senest ankomst til Nymølle for Spejderklassen + sidste afgang for
spejderklassen til præmieoverrækkelse i Rådvad
Kl.16.20
Præmieoverrækkelse i Rådvad for Spejderklassen
Kl.19.00 - ??
Mølleå-festmåltid, præmieoverrækkelse og fest på
Colleruphus (16+)

Morgenmad på Colleruphus
Morgenmad i skoven
Bådbygning og tilmelding åbner i Rude Skov (Alle klasser).
ALLE bådbyggere skal REGISTRERES ved ankomst til skoven.
Seneste aflevering af færdige både for Roverklassen.
Bustransport fra Rude Skov til Lyngby Mølle - følg anvisning.
Senest aflevering af både for Oldboyklassen.
Bustransport fra Rude Skov til Lyngby Mølle
Frokost ved Lyngby Mølle
(deltagere + sikkerhedsanvarlige for spejderklassen)
Seneste aflevering af både for Spejder + Seniorklassen. Bådbygningen
lukker.
Sidste bustransport fra Rude Skov til Lyngby Mølle
Seneste ankomst til Lyngby Mølle. Husk at REGISTRERE JER ved
ankomst. ALLE BÅDE skal være i startbåsene.
Sikkerhedsmøde for Spejderklassens ansvarlige voksne (Mødested
annonceres ved registreringen af båden ved Lyngby Mølle)

Kl. 10.30 - 13.45
Kl. 12.30 - 14.45
Kl. 12.45 - 15.15
Kl. 13.00 - 15.45
Kl. 13.15 - 16.00
Kl. 13.30 - 16.35
Kl. 13.45 - 17.10
Kl. 14.00 – 17.30

Lyngby Mølle
Fuglevad Mølle
Brede Mølle
Ørholm Mølle
Nymølle
Motorvejsbroen
Stampen Mølle
Rådvad Mølle

——————————————————————————————————————

…Sikkerhed på Mølleåen!
Du skal sejle som genkendelig spejder (altså med tørklæde, uniform eller andet)…
Og med lukket redningsvest, samt lukkede og fastsiddende sko! OBS!
Der vil være en redningskano mellem hver mølle (overbæring), som kan hjælpe jer hvis I får
brug for det. Det er VIGTIGT at I bliver registret hos mandskabet på alle overbæringerne
uanset om I udgår eller ej. Der vil være drikkevand ved alle møllerne.
Udgår I ved en af overbæringerne, kan I tage ’Mølleå’-bussen til Rådvad og/eller videre til
Colleruphus. Alternativt kan i følge sejladsen langs åen af den afmærkede rute.
HUSK skiftetøj, som I kan tage på, når I kommer i mål (eller udgår).
Ved mål i Rådvad vil der være en pølse med brød + sodavand til alle deltager – uanset om i er
udgået eller kommet helt i mål! Så kig forbi mål!
Alkohol- og rygepolitik
Mølleåsejladsen følger DDS regler. De er tilgængelige på sejladsens hjemmeside

STARTEN GÅR! Spejderklassen starter.
De resterende klasser sendes afsted med mellemrum.
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Mølleåsejladsen 2019- er du vinderen, gøgleren eller fighteren?
Regler og anden nødvendig information til dig..

Og så de sidste informationer…

…Bådbygning i Skoven! Hvor lang tid har du?

Overnatning
Fredag – Lørdag: ALLE deltagere (inkl. Spejdere 12-16 år) kan overnatte i telt på grunden ved
Colleruphus. Teltpladsen åbner kl. 17.00.
Lørdag – Søndag: KUN Senior, Rover- og Oldboysklasserne, samt andre festdeltagere (16+ år),
kan overnattet i telt på grunden ved Colleruphus.

• Roverklassen har max. 2 timer og afleveres senest kl. 10.30
• Seniorklasserne har max. 3 timer og afleveres senest kl. 11.30
• Spejder- og Oldboysklasserne kan bygge hjemmefra. Bygges der i skoven afleveres båden
senest kl. 11.00

Regler for bådbygning i skoven
•
•
•
•
•

I skal registrere jer ved sejladsdommerne i skoven, inden i går i gang med at bygge.
Alle hold skal huske af framelde sig i skoven når båden afleveres.
Alle hold skal selv sørge for at laste egen båd på lastbilen i skoven.
Båden må max. være 1,5 x 3,5 meter.
Bygge materialerne må kun være presenning, snor og skovens “døde” materialer. Døde
grangrene SKAL klippes eller saves af - IKKE rives!
• Gaffa-tape er KUN til lapning af huller i presenninger.
• Der må KUN bruges spejderværktøj. Batteri- eller motordrevet værkstøj er ikke tilladt.

Særlige byggeregler for din deltager-klasse
Spejderklassen
• I må gerne modtage hjælp fra ledere eller andre til at bygge båden.
• I må gerne bygge båden hjemmefra og medbringe en færdig/rigtig pagaj.
Senior- og Roverklassen
• Båd og pagaj skal bygges i skoven udelukkende af holdet selv.
• Jeres byggetid starter ved registreringen i skoven.
Oldboysklassen - Mest kreative båd
• Mølleåsejladsen sætter ingen regler for Oldboysklassen både, der deltager i konkurrencen
“mest kreative båd”. Der må gerne bygges inden sejladsen, men også gerne i skoven.
”Starteren” vurdere og nominere de kreative både ved Lyngby Mølle.

Hvordan med registreringen ved Lyngby Mølle og Armbånd…?
Ved ankomst til Lyngby Mølle, skal I registreres jer ved dommeren i registreringsteltet.
Her vil I få udleveres armbånd og jeres bådnummer. Armbåndet skal beholdes på under hele
sejladsen (samt adgangsbillet til festmiddag mm på Colleruphus, kun 16+).’
Huskeliste
Arbejdshandsker, byggematerialer, værktøj, spisegrej, skiftetøj og godt humør!
Parkering: Parkering ved starten henvises til Lyngby hovedgade 4.

Vi glæder os rigtig meget til en god sejladsen sammen med jer!
// MølleåTeamet

Transport til og fra Colleruphus
Der er parkering på parkeringspladsen på hjørnet af Gammel Holtevej / Høje Sandbjergvej. Det
er IKKE muligt at parkere helt oppe ved Colleruphus.
Er du med det offentlige - så tjek rejseplanen.dk. Bus 197 kører næsten lige til døren.
’Mølleå’-bussen køre fra byggestedet i skoven til starten i Lyngby (se tider i programmet).
Under sejladsen samler ’Mølleå’-bussen løbende deltagerne op langs åen og køre dem til
Rådvad, og derfra videre til Colleruphus. Desuden køres der baggage fra starten til enten
målområdet eller Colleruphus.
Transport til byggestedet
Fra Colleruphus vil der blive uddelt kort, så I kan finde byggestedet i skoven. Ca. 30 minutters
gang (byggestedet offentliggøres onsdag før sejladsen).
Er du i bil til byggestedet vil vi gøre opmærksom på at pladsen oftest er trang.
HUSK at vise hensyn til den lastbil der skal igennem og hente både, samt skovens øvrige
gæster.
Toiletter
Der er toiletter ved Colleruphus, starten ved Lyngby Mølle og ved målet i Rådvad. Der er IKKE
toiletter ved alle møllerne, og ved enkelte koster det 2kr.
Taktik-Café på Colleruphus – VI GENTAGER SUCCEN!
Igen i år vil der fredag aften være åbent i taktik-cafeen – her vil du kunne købe en øl/vand,
gense gamle sejladskonkurrenter og udveksle gamle røverhistorier m.m.
Festmiddag og fest
Som altid bliver der serveret et festmåltid inden præmieoverrækkelsen. Og senere sørger en
flok friske spejdere fra KA-Klan for at der vil blive spildet op til dans. I baren sælges drikkevarer
til rimelige priser. Der modtages kontanter og MobilePay.
Gæster
Gæster og venner kan deltage i middagen og festen
på Colleruphus mod betaling. Middag og fest: 80 kr.
Kun fest: 30 kr.
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