
Mohrondoløb 2020
14.-15. marts 2020

Lederinfo

Spejdere og FDF’ere inviteres til

Mohrondoløb Classic 2020

Vestsjællands Distrikts Sct. Georgs Gilder har spejderkontaktpersoner, der kan 
kontaktes, hvis I har spørgsmål til selve løbet:

Lene Becker Telefon 2459 0936 Mail: lenebecker@hotmail.com
Ulrich Kaarsgaard Telefon 6145 6745 Mail:  ulrich@kaarsgaard.dk
Hans Koch Telefon  4273 6400 Mail: hans@see-eh.dk 
Jan Rømer Telefon 5854 5834 Mail: lj_romer@mail.dk
Knud Vagn Larsen Telefon 5152 1034 Mail: kvlogel@hotmail.com
Kirsten Nielsen Telefon 4030 9243 Mail: kn.pantholm@stofanet.dk          
Website www.Mohrondo.dk
Find os også på Facebook

Sct. Georgs Gilderne Vestsjællands Distrikt
Skælskør Korsør-Slagelse-Sorø-Ringsted
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Hej leder af spejdere / FDFere
I inviteres hermed til

Mohrondoløb Classic 2020

Mød op, gør en god indsats og vind Mohrondostammen.    

Deltagere:   Patruljer fra alle korps 
Mindst 4 og højst 7 spejdere / FDF’ere i hver patrulje
Alder 11 – 16 år. 

Pris: Kr. 150 pr. deltager, der betales ved tilmelding 
Mohrondoløbet støttes økonomisk af Sct. Georgs Gilderne
i Vestsjællands Distrikt

Mødested:                                 Vemmelev Skole
Skolevej 2
4241Vemmelev

Afhentningsted se Afslutning

Tid: Ankomst: Lørdag den 14. marts 2020 fra kl. 13.30 – 14.00 
Det er vigtigt, at I kommer til tiden.

 
 
Afslutning: Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00 

på Vemmelev Skole
 
Tilmelding: Tilmeldingsfristen til Mohrondoløb 2020

er senest den 1. marts 2020. 
Vi vil gerne bede om at tilmeldingsfristen overholdes

I skal tilmelde jer patruljevis direkte på ( betaling sammen med 
tilmelding ) https://mohrondo.nemtilmeld.dk/7/  
Husk også at tilmelde ledere (som jo er U/B).

Påklædning: Alle deltagere skal være iført varmt tøj efter årstiden,
da vi skal være ude meget af tiden.
Husk: Tørklæde, vandrestøvler, vandtæt tøj og refleks synlig for

                                         alle deltagere. Patruljestander med tydeligt navn på. 
 

 

https://mohrondo.nemtilmeld.dk/7/


Patruljegrej: Hver patrulje skal have en ”patruljerygsæk”
med det nødvendigste grej:
 førstehjælpskasse, kompas, økse, sav, et sæt arbejdshand

                     sker, papir og blyant, lygter, ekstra batterier og vandfast tusch.

Personligt grej Bl.a. spisegrej pakkes i en taske rygsæk eller andet med tydeligt
                                         navn på. Der overnattes i gymnastiksal - husk liggeunderlag.

Personligt grej afleveres ved start og bliver først udleveret ved 
overnatningsposten.

Hygge: Der vil blive tid til samvær ved spisning og på 
overnatningsposten.

Leder Vi vil gerne bede om jeres hjælp til de mange opgaver under lø-
bet og også til nattevagt på skolen.
Info ved ankomsten.

Program:

Lørdag 14. marts 2020
13:30 – 14.00 Ankomst
14:15 Fællessamling og flaghejsning med patruljeråb
14:30 – 17:30 Forsyningsløb (spillerunde 1)
18:00  - 19:300 Spisning
19.15 –  ca. 23:30 Forbrugsløb (spillerunde 2)
23:30 - ? Natmad mm

Søndag 15. marts 2020

08:00 Flaget sættes og efterfølgende morgenmad
09:00 Rengøring af skolen af alle
09:45 Præmieuddeling og afslutning
10:00 Hjemtransport / afhentning 

 
Præmier:

 Sølvplader til de 3 bedste og turn-out
 Stofmærker til uniformen til alle.
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