
Den korte spildopvejledning
Dette er en kort overordnet beskrivelse af Spildop-indsamlingen.

Regler, kort og alt hvad man skal vide for at køre spildop, 
findes i den detaljerede spildopvejledning.

Rød tekst er henvisninger til denne.

Spildopindsamling
Kong Valdemars Trop deltager i 11 årlige indsam-
linger i Allerød Kommune.
Dette arbejde laves af forældrene, og er med til at 
styrke økonomi og samarbejdet i spejdertroppen.
Indsamlingerne foregår ved at 4 forældre, hvoraf 
én er kaptajn og ansvarlig, samler aviser, flasker 
og loppemarkedseffekter ind. Størrer spejderbørn 
deltager også med forældrene.
En typisk lørdag starter kl 8 og slutter kl 14.

Vi samler ind i 3 ruter: 
Den store rute (side 8)
Kollerød (side 7)
Sortemosen & Gl Amtsvej (side 7)

Når vi samler ind er det i en lejet bil, som kaptaj-
nen henter hos Europcar i Hillerød (side 2). 
Fra morgenstunden mødes man i Vassingerød 
(side 5) og får bure i vognen (side 3).

En af forældrene kører desuden i egen bil, med 
troppens trailer (side 2). I traileren får man 2 bure, 
en til pap og en til aviser (side 3). Denne forældrer 
samler typisk de to små ruter (side 7) ind før han 
slutter sig til resten af holdet. 
Husk net til at lægge over burene.

På pladsen i Vassingerød er der toiletter, kaffe, 
frokost og reflexveste til dem der har behov. 
I bygningen er der en tavle hvor info om kaptajn 
og skrives af os og de andre. (side 3)

Husk! Det skal være sjovt at samle ind. 
Ulækre ting. Tunge møbler. Loppemarkeds ting 
som ikke kan sælges, skal man bare lade stå. 
Husk at sætte røde mærkater på. (side 4) 

Det er vigtigt at over holde sikkerheden på pladsen 
og regler for indsamlede effekter. 
Bemærk det er ikke tillad at beholde de indsamlede 
ting (side 15). Børn under 12 år skal føres i snor

I den detaljerede vejledning kan man på et kort 
finde Spildoppladsen (side 5), ruterne (side 7-8) 
og depoterne (side 9-14). 
På den store rute har vi 6 depoter. Det er steder 
hvor flere adresser afleverer deres effekter. 
Det sparer os for tid, men kræver at tingene afleve-
res ordentlig. 

Derudover indeholder den detaljerede vejledning, 
den officielle chauffør-instruks, 
skrevet af bestyrelsen for spilopperne, 
samt detaljer og beskrivelse til alt ovenstående

Kaptajnen er ansvarlig for: 
14 dage før indsamling at kontakte til de øvrige på holdet. 
Afhentning af varevognen hos Europcar
Overholdelse af regler og forpligtelser ifb med indsamlingen.
Aflevering af varevogn.
At ringe til næste måneds kaptain og fortælle om seneste indsamling og trends :-)


