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Introduktion 
SpildOp turene er en helt afgørende del af troppens økonomi. Derfor er det vigtigt at forældre, 
ledere og spejdere bakker op om disse ture. Det forventes at forældrene deltager på 1-2 ture årligt. På siden her har 
du en kort introduktion til hvad SpildOp er, og hvordan det involverer dig! 
Om SpildOp 
Troppen deltager, sammen med en række andre spejdergrupper, årligt i 11 indsamlinger til genbrug i Allerød 
kommune. Arbejdet udføres primært af forældrene og deres større spejderbørn, og bidrager som nævnt betydeligt 
til troppens økonomi (og dermed til fortsat at holde kontingent og prisen på turene meget lavt). SpildOp-ture køres 
på fastlagte lørdage, og styres af en erfaren forældre (kaptajn). Det tager ca. 6 timer, inklusive frokost.  
En SpildOp tur foregår ved at man stiller med lastbil + ofte bil med trailer lørdag morgen omkring kl. 8 ved 
Spildloppernes plads ved Allerøds genbrugsstation i Vassingerød 
(Nordkranvej). Her læsses kasser til flasker, bure til aviser, osv. på 
lastbilen. Man kører så en fast rute i Allerød og omegn, og indsamler de 
flasker, aviser, pap og ting til genbrug som folk har stillet frem. Når turen er 
gennemført (eller bilen er fuld), køres tilbage til pladsen, hvor der læsses af. 
Her serverer Spildlopperne frokost for alle deltagerne. Hvis man ikke er 
færdig, køres herefter resten af turen. 
En par gode sidegevinster ved at deltage på turene er, at man får mødt andre forældre, og naturligvis den 
tilfredsstillelse det er et bidrage til det fabelagtige arbejde der lægges af lederne i troppen. 
Den planlagte bemanding med en kaptajn og tre voksne medhjælpere plus en spejder er rigelig. Vi der ikke får rørt 
os så meget til dagligt, kan måske godt mærke det dagen efter, men der er ikke tale om ”hårdt arbejde”. Selv med et 
afbud kan man sagtens gennemføre en SpildOp tur – men det skal i så fald aftales med kaptajnen. 
Større spejderbørn forventes at deltage sammen med deres forældre. En gang om året arrangeres en tur til BonBon 
land for alle de børn der har deltaget i mindst en SpildOp tur. 
De indsamlede genstande til genbrug sælges på Gladgården i Lynge (Hillerødvej 2), tirsdage fra kl. 19-20.30 (lukket 
omkring sommer- og juleferier). For mere info om SpildOp og Gladgården, se: http://www.spildopmagerne.dk/. 
Ud over indsamlingerne, er der bestyrelsesmøder hos Spildopmagerne 4 gange om året. 
SpildOp bemandingsplan 
Alle forældre bookes til 1-2 ture om året. Bemandingsplanen sendes ud til alle via e-mail (i et nyhedsbrev), og 
hænges op på opslagstavlen i hytten. Hvis man ikke kan deltage på den tildelte tur, skal man kontakte kaptajnen. 
Kaptajnen vil finde ud af om du helt kan undværes, eller om du skal finde en at bytte med. 
Du kan se mere om SpildOp og bemandingsplanen her: https://goo.gl/2huQMv 


