SES VI PÅ MÅS?
Fredag kan både tropsspejdere og
seniorer overnatte på Colleruphus,
Vi tænder grillen og I medbringer

24. AUGUST

selv telt og mad
Lørdag aften efter sejladsen er der

MØ L LE Å
SEJ L AD SE N
2019

Maecenas

middag og fest for deltagere i seniorog Rover klasserne

Hvornår sker hvad?

Priser i 2019:

Tilmeldingen åbner d. 1.maj 2019!
Sejladsen finder sted lørdag d.24. august

Spejderklassen 75 kr.

Båden kan bygges i skoven omkring Holte
lørdag morgen eller hjemmefra - alt efter
hvilken klasse du er tilmeldt

Senior/Rover 150 kr.
Presenning: 200 kr.

Kan du deltage?
Er du fyldt 12 år ved selve starten og kan
svømme 200 meter - så kan du være med!

MØLLEÅSEJLADSEN
www.molleasejladsen.dk
www.facebook.com/molleasejladsen
Mail: team@molleasejladsen.dk
Mobil: 21 67 61 21

Et vandet spejderløb for
alle spejderkorps og FDF

Byg jeres egen båd ud af granris, sisal og pressening!
Eller find den indre krea-gøgler frem og byg den mest fantastiske og kreative båd.
I sætter standarden - vi sætter reglerne - I sidste ende handler det om at vinde!

Mangler du en sejlmakker er vores facebook side et rigtig godt sted at søge efter en
www.facebook.com/molleasejladsen
Starten ved Lyngby Mølle - Deltagerne er klar til at sætte
bådene i vandet og padle 7 km. ned af Mølleåen

A - S PEJ D ERK LA S SE 12-16 Å R ( PIGE /M IX) – M IN. 2 DELTAG ERE
min. 2 spejdere i hver båd og der skal være tilknyttet en ledsager (18+) der følger

Mølleåsejladsen er et spejder løb til vands for alle i

båden på land - Byg din båd hjemmefra eller mød op lørdag morgen i skoven

alderen 12-99 år. Det gælder i alt sin enkelthed om at

B - S PE JD ER K LA SS E 12-16 ÅR ( DREN GE ) – MI N . 2 DE LTAGE R E

bygge sin egen båd og komme først i mål, ved at padle
de 7 km. ned af åen fra Lyngby til Rådvad. Du bliver

min. 2 spejdere i hver båd og der skal være tilknyttet en ledsager (18+) der følger
båden på land - Byg din båd hjemmefra eller mød op lørdag morgen i skoven

udfordret på byggeevner, samarbejde og fysisk

C - S E N IO RKL AS S E 16- 21 Å R ( PI GE /MIX ) – 2 DELTAGE R E

udholdenhed (og evt. kreativitet)

Båden bygges i skoven lørdag morgen og skal bestå af presenning, snor og
skovens døde materialer - Båd og pagaj skal begge bygges i skoven af holdet

Du kan deltage sammen med en fra din gruppe, din
division eller en hel anden… eller du kan prøve at
vinde den æresfulde pris for mest kreative båd

D - SE N IO RRK LA SS E 16-21 ÅR ( DREN GE ) – 2 DELTAG ER E
Båden bygges i skoven lørdag morgen og skal bestå af presenning, snor og
skovens døde materialer - Båd og pagaj skal begge bygges i skoven af holdet

sammen med din klan eller nogle andre kreative
spejdere!

E - R OVERK L AS SE 22+ Å R ( PI GE /MIX ) – 2 DE LTAGE RE
Båden bygges i skoven lørdag morgen og skal bestå af presenning, snor og
skovens døde materialer - Båd og pagaj skal begge bygges i skoven af holdet
F - ROVERK L AS SE 22+ Å R ( D RE NG E) – 2 DELTAGER E
Båden bygges i skoven lørdag morgen og skal bestå af presenning, snor og
skovens døde materialer - Båd og pagaj skal begge bygges i skoven af holdet
G - OLD BOY S AN D GIRL S 16+ ÅR ( K RE AT IV BÅD) – M IN . 2 DELTAG ER E
Båden må bygges i skoven eller hjemmefra, ingen regler for bådebygningen Mølleåen er snæver vise steder og at al motorsøfart ikke er tilladt på Mølleåen

