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T*.-r I bliver Van&- ". af .
t- 4;4.*: posten ar ? ,' gåae Yandposten og soruneren er

,.Z-\-|tr \*.-r - - - jo f}øjet fra os på grund. af d.en
tr}lx travle tid. vi har overstået.

?57§-v'
Der er i det hele taget sket neget

f( ured turaeringer, pinseturl held,ags-

Ja )L ture, sonnertogt og week-end'-ture'
En lj,i[ Ifslapning i' trul-i. nåned .kunne rcan mærke, nen så gik vi igen
igang ued sejlailsenr --- Ih- bvcr er d.er blevet sejlet'ori Tirs=
dagen hele troppen - onl torsdagen f or spei derrre og . oa f red,ageu f or
jungnændene sa13t alLe f øyerg i vor kære ganle trtof sen'r

En hel anden ting €rr et f atLøierne er blevet behand.let

bed.re i år end nogensj-nd.e. De står endnu pæne i deres farver, n3en

p8.§ på sejlene, det er jo et stort handicapl at vi irrgen hus har ti1
It u*rrgn sejl i saut Iægge vort and,et naterieL o

Yor tropsa§sistent lill. raå vi her sige ta\ fordi vi nå

1åne garagen t}l'.sejlophængningsplads, raen afstandel ti} og fra
båd-ene er f or stor, og vi må §e i øjene, at vore seil litLer mere encl

nødvendi8t und,er denne transport frere og tilbage ;
Derfor r v&r endnu Eere forsigtig og påpasselig ned det

d.yre nateriale vor trip nu råd'er overr
Åf d.ejlige oplevelser kan vi io nævne et par stykker

som for eksenpel I Divisionsturrreringcnli foråret. Det er nu allige.o
ve1 sjovt at dyste sanciea ned d.e gule spejd.ere, når vi nu ved', at
på aet punict (act rent spejd.ersportsgæssige) er vi nogle s1øve pa6o

å"r, og så opdagel det var jo ikke så sler'lt son vi ellors nento'
Og åoa-tl[ For tropp*en sou såd.an og patruljerhe nå vi vist
sfriv" "t :tort , stort C det riå kunne hlive ucget betlre -
yi prøver - For JungnændeiEs ved.konnc gik d.ct jo lidt bcdrcr iclet
vort ene hold., 01e Bloch Ped.erscn og ?au1 3iørn §ørcnsen placcred.e

sig soH Divisionens and.et bedste skovnandshold. og cr hcrned. ud.taget

til d.en store land.sskovnandsturncring i cfterårct. Til lykke I to.
Jar vi kan gå videre i vor riindernes bog og stød.er eå

på en dcjfig solskinstur (finscturcn) tiI Besle skov på Falster.
Det var del egentlige træningstur før d.et store sonnertogt til tr'YN.

Und.cr en dejlig luft og rart veir lotteclo vi - ried bangc anelser -
da d.ct jo egså var første gang U/S f,of scn skul}e gå for sejl i længe-

rc tid. - så er d.et rian står og tænkcrl rrEr der nu ikkc for negot

sejl §å, hvord"an non baLancen crdi den store naskinc cr på værksted
og vi har nåttet J-ægge sandsække i for at få den sar:ne ballastvægt
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- I *.,' 'd- itt-L*-- J cE
s ådJa;r' noge t tynCit rlogc tI s cn' I
tg*fr-t, d.et har rri sØrr:e. .,.' Yi
{rro re åenne gav:g - S c rrTl bare
ticlen fra vi started,.e til c1 en

Navn antal ture

tegne noget tynclt vand -
har lavet i &r. For sejlet vand.et

skal ar riecl nogle L25 tiners-§ej1=
her hvacl logbogen fortælLer cfi sejl=
13 SepteHber L96Lt
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Iet vil sige at vore fartøjer ialt ha,r foretaget 15? ss.ilaåser
og det vi1 igen sige at de har sejret B5B tine{_4o ninr}ttsr.



Det var så c1e faktiske tal- on vor sejlads og når vi rru regner
gennensriitsejlticLen ud. for vor trop er vi helt oppc på, l21t 1on.
Iet er vist d.et høj este gcnnensnitstal vi har haftr og d.et for,-
tæibLer igen at allc r:ancL har været intcresseret i c=d§res sejlads
og ikke bare eL 1-+ riand, cler ligger og sejler 6løgnet rund.t.

Ilvad. riener 3u i grunclea oi: at sejle i er, ÅLborgjollen L 4
i træk - både nat og dag- på såd.an en 1il1e tur son her
Vord.ingborg ti1 Hongkong - o& lo2JB søniL.

t/z
fra

nårså

Hvor j eg konr:er på såcran en tanke? j o s.c1.d.et er, hvis vi tænker
os at en af troppens søsPejd.ere havde sejlet for o$ all-e sanrlen
i træk, så havde han skulle sejle i l3 2 5_jinor_5 o r:inutter.
og det bliver sådan ri'rka de her 1o2JB sønil eller distancen he:e
fra Vorclinghul ti1 det gule Kinas ilongkong.

egentlige tropsaf tensej lac1s sluttccle den 11 SEP
lad.sr hvor vi nå lykønske if 4_A_!_-4.R s E s Eon

Ien
ned. cn rask kapscj
vinrler - selv r:ec. et brækket ror - oh, cler var også en herJi.ig lft;
Havterllerr rioåtager nu f or anCe{L garrg.troppens vand.rcpokal, og vi
venter necl spæucling på at so, hvad. I får ud. af clcn clcnyre gang;

Til Lykke ried- sejren - clet var veL scjlet -
nm il. I-i n i-it-i Li ir Ii. titi Ii. i: IiIl I1I; n

nr-iIlnil n ii.r-i rlii.Ijmr]
l:1Hl]tii]il.[i

If,

I et Spej d,er Magasin f or nogen tid. siclen skrev
§kipper lid.t or: lanterner, og nu saå j eg og læste liclt i en bog
skrevot af Jcns Kusk Jensen ori lanterner og lys.

Det kunne r:åske også interessere Dig at vid.e liclt
nere on l-anternernos Iys

t'ET H1IIDT LYS består af Hange forskellig& farvede
strtblcr, hvoraf her særli,g skal nævnes: rød.t, orarlge, gult grørltr
blåt og violet, og forenes Iys af c1c nævnte farver i c1e rigtige
forhold., fås cler ct hvidt Iys. For at rian kan få rcnt, hvir1t rss
urå der vær4 stråIer af flere farrrcr ti1 stccle og i et bestent
f orhold. Spaltes en hvicl lysstråIe i sinc f orskclligt farvecle
stråIer, vcd at clcn går gennen et prisr:e (trekantet glas)e og
opfangcs d-e forskellige farver p å en hvicl skænr, så kan pan se
hvilke farver lysct ind.ebolcler, (let trar 3u bist også prøvet i sbo-
rcn). Tages skærnen bortr og sættes ccler et prisr:e J- stcået, Ican
d"e forskellige strålcr igen f orencs til hvid.t lys eller sprecles
efter prisriets stillluiji ricn ucr.clukkcs stråIer af en besterit far=
vcr f.eks" d.s rgc.-e slr-åÅer, ved. at cler sættes en skærn for, og
forenes r1e øvrj-ge strå1er, så får ne4 ik
Bvis ,iap. olgen.lt s*tt.er eri_skærn for 3e grørrric stråler i d"et prisa
natiske farvebilleC.c oS gorsner qe øvraae; s



Farverl d,cr f orholåer sig til hinancien, son røcrt og grønt i rLet
a:nføvte ekseupel, kalcles KOMPLELIEIITfarver, og af såclanne kan
rlæv1].cs foruCen rød-t og grønt enclvii'rcre orangc og blåt sarit gult
og violet.

Ved. hvaå, åer her er awførtt er l1u cgentlig kua tænkt
på sollyset sor; lyskild.e. Anvencles and.rc 1yskild._e_r, vi1 rian so;
at c1e hve:r især er rigere eller fattigere på stråler af d,e for*
skellige farver, ia, at rLe enclogså kan værc fuld.stænclig blottet
f or stråler af en ell,-er flerc farvcr. UIan vil se i ut cler ikke
findes to lyskilr).er, i hvilke d.c forskeltr-igc farvcr cr til stecl.e
i sannc forhold.l

Pet,rolåunslys har et gulagtigt skær, forcli iLet er
§påtist på bJå_oe viole:lte strå.l-eg. rieitcns gÅek_grisk, 1ys har
et b1åligt. skgrr, ford.i det cr Eærligt .riirt på bI_å og violette
sjrålcg. }en farre, et ikke servlyoenåe legenc har for vort øje
afhængcr. båd.e af legeHets egen farrre og af farven af rlen lyskilc1.e
clet belyses afl såIeåes or clet vanskeli-gt at skelne grønt og
b1åt 'f ra hinanc1en ved. peti"oleur:slys, ried"ens cliss e f arver er stær&
frentræd.end.e i c1j-ktrisk bclysning. 

^f 
ct lcgeHc cå hvic.t, vi1

siger at clet u.d.senC.cr c"Let hviC.e lys igcnl uclen at beholCe rlogerl
enkert stråle hvid.t er altså inc',bcgrebct af a1t Iys; sort cler:
inod. frerikor:ner vec'r furcstænc.ig nangcl på Iys. ut sort legerie
vi1 altså opslugc alt cl-et Iys, dcr træffer cletl Åt vi alligevel-
kan se en sort g:enstand. beror på, at clet opslugte rys kan fren:
lcald.e g1ans. Jo nin.J,re glans et legene har, desto nørkere ser
clet ud.l Gøres en genstand. grøn, viL den opsluge c1c rqd.S .s-E_rå_l_erog reflektere c1e øvrige; et grønt gras viI ligeler-Les opsluge
cle røce stråIer, lyset ind.eho1c.er, «»g lacle d.e øvrige gå igennen
sig. En genstancl, cL.x or røcl, vil opsluge cLe grønne stråIex og
tilbagekaste d.e rød.eg ligelecrLes vi1 et rød.t glas opsluge C.e grøn=
nestrå1erog1ac1"ec1eøvrigegå"igennensig,o$t1evi18øre
inc).tryk på vort øje soij rød.t lys. f,ys kan altså ikkc farves vecl
at gå i-gerrnerr et farwet glas, nen at c'Let får en anclen farve, ved.
at clet går lgennen C.et farved.e glas, -, ".or på, at glasset slu:
g:er sin kor:plerientfarvel Det røcre glas slug:er den grønne farve,
og rlet gTørLrLe g1as sluger c1eil rørl.e farve. Der er altså et lystab
forbunclet ned. at sencle et hviclt lys gennen et farvet glasr og
selv o* lyset senc-Les gennen et hvid.t glas (:l en toplarit*r*"),
foregår cler et lystabi ucn clette er lige stort for alle stråler
og jo uørkere og tykkere glasset crr clesto større cr lystabet.
Man kunne jo spørge:rrllvor bliver Ce grønne strå}er af, sou ei
rød.t glas.opsluger;ce nå jo tilsiclst ophobes i glasset i en så_
clan r:ængc1e, at glassct riættesrf ? Nej, De oi:sættes til Varue. og
går soLi såc1an tabt 1i6cså hurtigt, soLI ce opsluges.

Lacl os antage, at Lian tæncler tre lanterner og regure:*rer deres Iys sålec1esr at c.e arre tre lyser nøj agtigt riåe stært<t_
Stiller n,an clernæst clerr ene lanpe i en hvicl 1antcrrrel ien and,en
i en rød. og rlen tredlie i crl gron, og stiltes d.isse lanterner i
en såclan afstand., at skyggeme fra en Liørk genstand., opfauges på
cn hvicl skærn, bliver lige stærke fra alle tre lanterner, 11å cr.et



Iys , cler holcLes tilbage af tlen r:,ørke genstaad., være lige stærkt*
Opr:åIes afsta,nd,en fra den pørke genstand. hen til hver af l"an'r
terneraer og sættes afstand.en af rlen hvicLe lanterne til 1, kan
clen røcLe Lanterne ses ca,7/to og cleu grønne lanterne kun ca.
+/to så langt sonclen hvid-e, eller ned. and.re orrl-s Lyser rl.en
klare lanterne 1oo neter, så lyser Cen røde ca'. Jo r.ieter og d.en
grønne ca.41 neter. En grøn lanterne kan altså ikke ses halvt
så langt sorf den kLare, selv or: d.ens J-anper er li.ge kraftige.
Sættes den J.XWS$g, r).en hviCe lanternc uclsencler; ti1 1, ud=
soncler rl.en rød.e k:ur- L/2 og clen grønne kun L/6 så neget Iys.
)ct nå ueget beklaE:esr at d.er finder så stort lystab sted i d.e
fervede lanterner, især i den grønne, hvor J-ystabet urlgør 516';
-ilisse forsøg angiver clog kua ontrentlige værc1ierl d.a resultatet
påvi-rkes of glassenes fa::ve og tykkelse, ligeson det har betyd=
ningr ou d.er anvend.es petroleun, ol-ie e1ler eLektricitet. Det
.].nses unfer d.e nuværende forhold. for aødvend.igt at verl.b}ive ued.
brugen af d.e farved.e lanterner for at kunne berlønne et skibs
sti13,ing on natten, og d.og har Ce, fonrd.en d.et store lystab,
d.en ulsups, at d.en rød"e og grønne farve i næsten a1le tilfæLd.o
er åe to eneste farver, sori farveblind"e folk tager fejl af .
-qgrv"3åin!&gg ud.strækker sig ner:lig sj æId.ent ti.I nere encl til
rød og gqån bl-ind.herL. For i nogen nåde at fornindske farea ved.
forrreksLinger, anbefales d.et at gore Cen røde lanternes glas
trkobberf,artretri I dervecl vil rLen ud.sencle en c1el yiolette stråLer,
og cl.isse kan fErveblind.e fol-k goc.t skerne fra hvicLt og grønt,
Iigeson det også anbefales at gøre grønne ranternere gr*,
ttblågrønttt , «len vil så ud.send.e en d.er blå strå1er, son farvea
blinåe folk også god.t kan skelne fra hvid.t og rødt.
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jar d.et var jo a1t h.racl 'r:i r:"åeilc på-;roI ucc.h^cnd.,.tur deri Z_1 Sef
neir helt store lorclag-sorrc1::.g.-'uur stocl på progranriet led beregnet
seilad-s helt ti1 Nyorcl. Sou sæd.vanl-irg inittræffer uhel<L unid.d.elbart
f ør startl iclet L[/s ],otscn kne:lcke:., skri..-e akc,...,r:i og skruen nistes.
0 naski-ne - 0 lang tur, ov.

Starten set tj-l- kl, LJoc og rj- giir så. sfu langt tid erL till_a(brr
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ået rril sige tii ki-" ca iB st3;-l;ke:r"
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Lo t sen kaster anker og j ollernr: soj ic: til bad.ebroen *eet et
anle er ag'il erucJ. * }[u Een€; 
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ker nørket sig ove, o§; i,eiic1.e Iu-
s tj e rnehinne1 ?

septenbcr i-. j ; si;oc'- i s oul-lc-:c11.s tegn, en pragtfuld. åag togsin begync'Lclse"'Ua i vand_c-i; - tå r.eC harrrcgro6cn _ Irgo* vin6..oh; vi legcr herli3t sæ::lig 3oye og Eriaui|, clcr forsøg.er sig ifri bryclnirrg ståe,åe i rranciet til Li-ve-l *ccr a1t tøjet rå _ D;;;*nu al1i3cvci rart, ilet va:: så,1avr et varnt vejr, at clct kupne 1ad.esig gore atgå ir.rgen cg f3" -i;oj et tort :-gcn"
;;iJ-e jollcrnc går j:r.1r. 11 c-L til- l*,.$c.il.
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Den st ore norske åanper besøgt
af byen,§ søspejåerer . . , . a e . e . . ; ).aaaae.tal

SospejcLertroppen i Yord-ingborg havde Iørclag efterniclcLag af bestyrc
Wil1y Petersen og skibsuægler Steffesen fået tlllad.else ti1 at &f=
1æ3ge et besog or:borc1 på clen store norske c.anper, sou Øernes ÅncleLs=
serskab i trflasried.sund har lej et af skibsnæg]eren til oplagring af
kornf for at ser hvorledes en Båd.aa d.ariper er ind.rettetl

I besøget c1e3-tog ca 25 sospejd"ere nod tropsf,ører Tuck Christoffersa
i spid.senr og det blev eil væ1eig interessant cfterr:id.rLag for cLeri.
§kibet blev ind.gåend.e beset fra for til agter, og cirlerserg fik lov
ti1 at prøve båc1e r:aslcintelegrafen og rLanperens øvrige tekniskc
iastallatioaer, sIutteIi6 blev d.e traktcret nerL soclavancl.

vorcr.ingborg Dagbrac.l rlanclag ccn 11 sEp r96r.

Her har i a1lc tilfæld.e Dagbla<Lct ret ;
Det var en uakiind.elig interessant og spæncl.end.e cLag. yi Hå send.e
hr. skibsr:ægler stoffensen og hr. bcstyrer E ?etereen vor arrer
hjerteligste tak forcli vi nåtte konne. Hvordan steuningen var bland.t
d.rengene, fik r1e herrer jo selv et god.t incltryk *f. --?usiÅ(L tak.
],ocls sørcnsen v&r sorl sæd.vanIig nøc1t når vi kalc.er og Deri scnclervi også vor ta,k for instruktionenl Det er rieget svært at give en
sårlan, for efterson. cle forskellige konner fren til d.eres interessebliver c1e fortabt ståencLe og er ikke tiI,at så uecT- Iængerel uen c.etgik jo ellers udnærket.

Den eneste konacntar j eg kan konne riecl er I
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En forbiof-iei r:ågo fiy6-ier r:ed. et hæst skr5_g uo0 rLen
opgåend.e solå - Hvad. er i gæ::e ?...8o t-r:ætte pcrsorer slæber
afsted. ned. en stor kisteå ": Sriugllerc f - At forpjusket hoved. duk,=
ker op af en uistæn.kelig sort skud.e, kisten bliver hakset onbord.,
de to personer st;1rt,er straks a:is-iecL 1t3en. Ålt blivcr ro1i6t,.
Eoveclrystencle fi-nd.er någen igen sin pcl.. Utz.o1i,3t hvacl d.e rieune*
sker kan finCe på. - Hvaå er rlu c"-ct'? Et voLd.sorit spotakkcl iarr
fat i rrclen sortestt inc-Lre" Baureil o; banken aflost af en så,vr s
hidsi6e hvæsen;. Beclst at kor:r:e væk te1 et steC, hyor narr forstår
at skatte rrorgene s stilb.erl. E3: pa:: vingeslag .. aIt er oc1e" I(un
L skibets ind.re arbcjcler en jungnanii" fortvivl.et på ai blive fær*
d.ig. Rod.ranr1ed.e øjnee suavsetf bl-e3 ,ir.r uangel på nei"lte sovtxe neit
efter 2 d.ogns næsten uafbruclt r.'.i::'kl er afsiutni-ngen ve6- at ll.ærLle
sigr §e sidste ting bti.ver h.enicr i -ia,råf åe sid.ste sor:l §at å, ot

O-§å er der lige ticl tiL {i3 ko1, rio :Eexr-kaf f e, inclen c,iet hele kan b e*
gyhd.e, sospej d.ernes so:.ll.rcr*ogt " -.

Kl; o7oo" spejiiere o6 f oræ.ld.re kr.unper sig sarrieea i,
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nålc Ha: i husket ? Er alt i orden her ? Har alle nadpakken ?
Ilvor e:: d.ir. sovepose, har vi fået gas orabord. ? Ferskvayrd" ? Toilet=
parpir ? Nod.hjælp ? extra tovværk og sygarn ? viclere og vid.ere, a1t
skal huskes.

Lo t sEN 'r danpel'rr arlered,e rund.t et par souir" uile.
Hr,styrmand. Nielsen har korinand,oen, - styrbord. - J,Z|a, : styrbord. -on igen, styrbord; forwirrende ser d,et ud. fra Iand., f,ier1 Nielsens
kynclige sej Iad.s resulterer i en styretabel, d..v. s. en tabel til ret-
ning af konpasrsete sof,i kan blive vigti-gt i usigtbart vejrf hvor

orriltl igt .
0h, clet }cære d.anske soLlricrvejrr hvor

E:Iid.er afste
ofueskad.=

lab{ og

Lærte nan ikkc alLdet på
forståe1sen af s at sosygetabcrettcr
vinden aftosr nen bol8erne bleyr
og rcsuLtatet rrar, at Ccr på åen
lange iur uC. forbi KnuCshoveC
blev ofret rretct for at sti-11-c
Neptuns vrecLe " F. Det var f orgæ=
rresi vind. og kraftig s0 stod.
staåis inci. fra vcst, og åa stof,i=
m,en tiln:ecL rrar ir:,oC blev kurscn I
lagt on f ra Ågcrs ø t iI Fer_io.

1 arr åken d. in\- -{-

Trocls m,egen rcg'nerl e hrug af
cLen aralagte rute cn fiasko -
for turen r.:åtte lægges orir

ti-Ibage
cg hcl e

bl ev
p l anen

Ved 2o tid-en nåecle vi havnen på Fcriø
den f ør benytted.e plad"s lige vecl sicl.en af r:,olcn.

og slog 1cjr på

Ål-lered.e kI. o6oo frcd.ag itrorgen torncd.e vi u4.. Morgenoroning og ba.{zring sætter hurtigt 1iv i os og kl. looo sejl-cr vi ucl afhanrnen for fu1c1e sejr. - - ofri-ngerne til Ncptun rrar båret frugt,rigeligt cnc).c1a, nu er socn næfrrest bIank, strør:i:en irlorl og snart stan,tcr riotorcn på Lot sen og jollernc b*irr taget på s1æb,
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So1el og ter:peraturen stiger nu orikap ncd. hinau.clen. IIen
inod. nid.dag når vl incl under VeirP og beslutter at gå iland. for
at baC.c og spise;

Eenperaturen stiger til 27o i skyggen *,tsnørrebrodsj on..

fruernertpå Lotsen er-vecl at fortvivle. Uncler d.æk er d.et aon erl
bageovn, og selv or: dcr bliver rigget so3-sej 1 op r GI C.ct unuligt
at holC,e rJa.rgarinen på broclet, soxi oven i købet vender enclerne i
vejret et øjeblik efterl c'Let er skåret. Maaen gliclcr rlog ned alLi'l
gevel og k1. L!oo letter vi igcnf Nu blirer kursen sat syd oYer
riod Ogsevig på Lollanc1s NV;kYst.

Yejrgud.erne qr o§ i:"iocl -' soen er
og tilueå er s t rønnen irio år $en dei l igt er

Fø rs t kl . 2245 når vi Onscvig og

for åct §.este sou et spejL
her uCe på vend.et.

tø rne iraks i båcLene

ned. storseilet lagt over sprydstagen son tcJ.t.
11 l/ Z tines s ei lad.s og kun 2a sørri{ t a Fenø.

Grå norgentåger sLører d.et clugvåcle land.skab' Morgenkold.o
skutter vi oar stanper lid.t rund.t på kaj en f or at få liv i d.o gti.-
ve Lenreer, o6 faLd.er så på f artoj et - Klokken or kun o52o d.ut ;
J Lvartor senere stoovner vi uc1 af havreeløbetf næsten ingen vind.
og ud.eigt tiL sarlne vejr son igår.
. tr§e nu etiger solen af havets skod,

luf,t og bolge blusser i brancl i glød.tt'.
Tå,6en Letter, noclor soL gi.id.er ror). og blussend.e op af §nåIanÅsfar-
vandet. §tykke for stykke fald.er tojet af osr c1e lange bukeer,
Ereateron, unifornen, nen fortryrl.er hurtigti Soten har yæret hård
ved blege rygge og løsthængende skjorter og ByjaHashukser giver
§a"rineu. ued torklæder og huebetræk på hoverl.et et helt sycJ.lansk bi}Ied,ei

Efter gentagtro pejlinger opclager vi kI o85o, at vå d.en
slåete tine eh blevet ført 2. sn baglæns, og'for lkke at onrle L f,or.
søfi går vL itL shorrr og rtnaekinerrr ind. nocl §poAsbjEfg på [angelan4i
Lotsoa 6år til §poasbjærg halh for at bunkre petrolårrnj bonzin og
ferskvandf .loltef,ne går tiL §tengad.eskov for vand.gan6; land.gang og
Itspacleturrl Vandgangen ind-dkrånker slg hufttgt da vaa*et er uhyg-
geligt kold.tr oB land.gangen bliver for cLc f,lesto kurr tLl eh kort
expeclition langs kysten og ind. i clet nærneste krat., DliåIftlvel
ikke nåt,et ishusl Man giiiicler ikke, snid.er sig på s*æanrl.en i



§kyggen ef hoi e boge og clrorner on kol Ct
Kl ; Lj er vi atter saHlet og

vanå, is og regirlYei t;
går syå p å lazrgs Lange=

H^* .ffiF
E-BaaenkoBI

land.s lange skønne bolger}e kyst.
§tad'ig iagen vinff, . 08: IIu begynd.er agnningerne fra

Øetersoen at vise sig;
I'ra l.lorsens ind.re 3.yrler slenr,re orcll naskinen strejkert

Iokkes igs,ngi etaaclser igen ned et.par d.rilske. apuut..
ta&en indtsges p& aøen, cer er langt til- aøste haval

og vi skul}e 11ør1.ig! vende on nu. Snart skrid.er clagen p& U*]§!.-*
Ked.sonhed.ea neld,er aig i j olLerne, ti1el08_Ljg}ioA-r§B*
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trun fyrets svajenrl.e lyssøjler og notorens cturken brycler
nattcps stilhed. og clet klare uåneskin.

19 l/Z tir:e tog clet før vi end.eli§ 1å fast forankret i
Bag:p-nhop havnf lkke et hul kurrne vi find.e ncllen de r.range fiske=
ku*tere'p så vi lagc1e os runclt i havnebassinet necl Lol.sen sori cen=

På sond.agen den 2 juli faldt det neste af Danua.rks son=
ner i det syrlfynske havl I bagend.e hede uncler.en skyfr*, hinnel
forlod. vi.BaeqnEop, det var son of,i v5.. Iangsont nærriede os porten
ti.l helvecles luerl l{iveaen og eo}crenen går på ongaagl alligevel
var d.er ad.skillige d.er havd.e en hel god" nening oor hvorclan clet
ville ?æIe at btive ristet over en sagte ildl

trrarten var rt f inrt , ca. I knob i tinen, nen $å trode gf
ålte kLageu, var d.et erl skøn efternicld.ag. - Vi dased.e, gik i vand.et

"g :t_prøtet de nye red.ningsveete, son u**&vister6ig et være ud;
riærkeå€. trJ

ftr
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På Lot sen blev
op på ford.ækket
solsejl blev c1e

Hent er trakt ere t

a,ut ob ordet slået
og i skyggen af et
neåbragte instru=
efter bed.ste evne.

ysten tiltrak sig vores :rysgerrig*
Hot ore åett It an d.erior*rhed, og snart rl

§kræHte stiru
rIøJ e Ristin8e krint Wt " snart erobret, og det skønne rrangeland.
1å for vore føCcler, hvilken idyl oh hvilken flora for clen d.er havd.e
interesse i de delee hvil"ke var d.e få. Wæ - vikinger lever ikke afuclsigten aIene, og tiecl næse for d.et rette bytte storned.e en IiIIeskare afsted nod rLet nærliggend.e ishus.
SOITVOGSEN havcle snart nået garagen, så vi toffe(Le viclcre uorL
si-kker ankerplad.sl tttræsejlene*blev sat og snart 1å ankeretfast på bredd.en af en ubeboet hoLn. ; Storeholn I

en
gorlt

*or*ffi*r." eruo"r.tionea en he]-t and.eac
JXrI,r Lg 6r er situap

UDP§ÅG F3å TOGBOGE}Iri ri H H nlåri n r" 1"3 rr rifi rrt:] ri n rin *,ri H ri r': ri firin r.i tr]r uin nflrin q] n r: H, [id.
l-2 45

151o

Vej r
I[Y- 4. Regn

NII- 4-S t oy-regn

NV.- +/ 5'.tØr.t

Bemærkning,
Jollerne.letter og går for sejl raerl jung=
nændene son førere ] Irotsen går foruast irr"I
Må gå Å 3o- &ajen . tiI hjæIp for rorskade.yi1 bug:sere den ti1 Marstal - le klarer det
d.og se1v. og får 1ov at gå genneri rend.ea nod.
Mar.sta! havn.
Må gå ii Zl tilhjæIpr id.et roret er gået af.Delfinen-, er taget på s1æb af Å JI, Sohesten,
der do6 ikke kan holde tilstrækkelig farttil at kry:dsel (let er dejligt ned en naskine)?osition: Balbon før reuden tit Marstal _

tages på slæb nod. d.en stærke nod.strøn i rerd,en-

L535

t

ind. ipo d. l anå.
f olk p å d.en broge åe skare ; I en

f ti*"
\h.9

e

erd.bunrln
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L545

'i.',1r-n i" j<t og f1åd.en nødes før Marstal havn og
går sanlet ir:.d."
l,o?sen nå standse naskinen 25 a for moLenr Ld.et

=randpurip en svigter"
ÅlIe fartojer fortojet og telte rejst --)Y:. §ar naet vort sycLligste nåIi

Marstsl keadpr vj. nu, hyggeli.g by, ::;beolut et -besø8 værd.f Det bedste
var veL nok sofartsnuseet, hvorttskipperenrt, der selv i raange år har
befaret rLe J h*'r,,.*o *en lagde op d.a hans narstalskonnert bLev vraei
ved d.en engelslfie kyst efter at l'ære sejlet for hård'tr und.æ kyndig
Ied.e1se ga1r os et spændend.e ind.tryk af L{arstaL - søfart - og skibs=
bygning. .: ; 0h, hvi i-ken r:odelsanlingf havd.e vi. ikke været nod.t
ti1 a,* skynrle os for at nå. Marstal båd.enotoifabrikl d.er faktisk også
var væId.ig interessant at, bese, - og kirken i ja, så havd.e nogen'

sikkert gået der end.nu. : Men vid.ere nåtte vi - kursen lagges hienadi
hvis vi skal "ffi:.:å"1";rlå:."u11"3;r,o" 5-5 nerren vcst os nordvest ;
neld.t aftagendc^ Tuck går ned. PI Lars i Eavternen, L qe for fuld.e
sejl ud. fe: f*'.1i:"c"-t1'sr.: og vind., Ier står jo 1id.t bygerl - f,Ien snart
lyder ordren: ni{Iar }e-bte fo= rebede sejlrr og k1. ca Ll stikker vi
ud efter at have gj ort en rund.tur i havnen til ære f or d,e nange til-
skuere. * Oh; hvikken ture frisk.luft og krap.sø, etyrtregn og kuId.o,
og s& skulle vi oven:-.i kobet noåe Rudkøbing-Marstal-færgen i den' saal-
rie rend.e ti1 }hrr),kobing i et vejr, cler forte tanken ben på en uy synd=
fLod; - Med ned.sat fart og lid.t " d.utterirr slap vi f orbi ; : : :

§nart d.ukker de i næsten hel-e d.et Syd.fynske hav synlige
kornsiLoer i Rurlkobing op åf regnclisen" - Evordan skal vi konrie d.erind.

Sokortei; bliver stud.eret og efterretninger for sofaren=
d.e bliver Iæst, for der, lrvo:' vi skal sej1el ligger en stor ponton-o,
slæbebåd.e, pranue cg en r:ængd.e r:-dspænclte fortøjningswire. Vita d.isku=
tion bland.t itnavigaiorerirett " De= riå ået være. - Styrborcl on d.en pind.
derr- rigtigtr o8 snart 1å vi yelkfortøjet i lystbåd.ehavnen.

?t
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Jun5ilg,nd.01eb1evsend.tinc.foratfinc1e1ejrp1ac1s'
slagning satte hur:oret endnu lavere, rien held-et var r:eC. osr sejlklub=
bcn stillerLe deres lille d.cjlige hus til vores cl.ispositi.on, og uå vi
her sende Budkobing sejlkl.ub vores var:,:este tak for Lånet af c1e clej=
lige varnc lokaIer,i clc to clage, vi var i byen.
Gasfyret blev tændtl teLtuncl.erlagene kon hurtigt ucl på gulvet, det
våd.e toj kon af og så i soveposerner ru koghecL boullion og uasser af
Itklennertr satte liv i vores 1i11e stivfrosne sotrop. Tavsheclen og
surhed.en toed.e liCt efter Iid.t op; Enkelte u.ukked.e lidt over våcLe
soveposer, forhåbentlig pakker d.e d.eres bagage berLre næste gang;
1(1; 2i slukkerLes lyset, vi skulle ticlligt oB,,næste rlorgen, nen ak,
clet kære vejr. [o d.age r:åtte vi blive figrb\ådi45 b1æst incle af kuling
rra vest; -\ W*a,,il*11tr,.!s1.,,*n ,
trrerre.s k1^ 12oE letteåo vi i frisk - 

e*4Å 1 f å.iL'li "',FrcrLag kI. tzoJ rettedc vi I _r=1"f 7- L.r13 j )æ_i_åvi.nd og d.rog nord over nod. Lohals. i 1 
nl"t /Alffirri;jr ^-Eurtist passere<Ie{den konuencle li !,,':1ffi \ u l\ tf-*l\ *':

t.iiijl
uurtagt pa§sereclef cen Konr.ienoe I i l, ,i{"**! \
Slø-tro og cu skon sejlacls tos i i |fr,ttr \ r i

sin bcgynclelse- vinc.en ca 4-5 t ' trvt I i/,,- i iijtiog snart runåei-r"e vi Langea""l: ( -i- -** ,i L' irnord.spicls og satte kursen nclleri t=>)--- ,/t{i, \ §f-\1\/

oriø og Ågorsof vi blev cn sr:ule --.------..-jr/
generet af s trof,i og cl.onningef i
storebæLt, nen elLers f orlsb sej 3.ad.=

sen ud.særket. Iet blev en tur vi nod i fulrLe clrag, og sna$t nåtte
vi rund.e Ågerso-sycl og gå nod havnen, son vi anlob kI. 2o1o =En d.ej=
lig sej3-tur påt 1Z søni1 på I tir:er er jo lige hvs,cL vi kunne ønske;
§ynd. der ikke var f-id.t flere af d.isse.
I Ågerso fik vi hurtigt snid.t ttkrogenfi uc1 og rejst toltene på stra.n=
d.enl §å gang i gryd,erne igen - uclen narL og cLrikke
Åfteneu var snuk, hvorf or vi også lave*, et 1iIle lejrbå3-, hvor sa,ngen
snart 1od lysteligtl Dueligheclste§n overrakt. gt kærligt og velnent
f arvel ti1 vor.--rt gauletr jungriæncl blev trud.bragttr .
1,ørd.ag norgen - uh d.ct blæser son sæcLvan1ig, nen vi skal hj en.
Ove og Johannes bliver efterlad.t på Øen, rl"et nå de selv orir hven d.er

, så herefter har v&ret c1e held.igste,vil jcg lad.o værc usagt.
Denne Liorgen var der igen ad.skillige der r:åtte sand.e, at cleres sej 1=
teknik nangker neget i at være fu1d.end.t. itL,loleræsrr i d.en store stil

' blev resultatet, d.a vi hI. looo lettede. Forste jolle haler in4 i
ankertovet; der er lagt ud. agter, letter og sejler for fuId. fart ind
i nolen. Ånåen jolle haler ind i ankertovet, letter og sejler ind i* nolen' [red-ie j o]te o. s.v. . Ågerso I s bef otkning har sikkert , grinetrr
af os hele d.agen. Hverken båd.e eller r:and"skab led. overlast og snart

. gled vi §o-over nod. Vej ro, sori vi gerne vil1e besoge igen. Åtter var
vej r3uclerne os imod.. Vej ro r:åtte opgives og kursen blev lagt langs
Sj ælIanc1s syd.kyst.

ved. nid.d.agsticl trækker en slen byge op i syd.. Jorrerne
er på trocls af ordre oli at holde sig incle for horevidd.e sejlet fra
LoIsen. Mandskabet var (er ?) åbentbart stad.ig ikke klar over at
havet, ligeson iId.en, er en god. tjener, rf,cn en særcleles c1år1ig herre,



al vente d.et værste fra. - E11er r.iåske d.e bilC.er
e erfarne sejleret at d.o kan klare si-g igennen en
e f orberedtrpå ttet ?

sen så nanrfCdq ængstelse på situationene Hotofen
så gik a"F $pNuld.e sejl og: naskine efter tåberne.

res gaule Fkin ald.qig sejlet hverken for eller siden,
i haie $."Yii §ræte\en nær,&aa osså at deltage,
inrLen aey' irad$undetX{fAet i d"en oprorte ss.

,,r/u;'\ /"", ,, i) (jffi. V.'/in\'\,§W{/lo.\t#Yti --f,å /! .l- _.
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Dybso havn blev valgt soli overnatniugssted. og kI " l51o 1å
vi f ortojct uclen på et par fiskerbåd.e i clet snalle stroirhul.

vi vil hellere gå hjeu I gr clet rigtigt at d.et er far=
li,gt i stiv kuling ? SHå folk indhyllet i regntøj står foroverboj et
i blæs t cn ne d, bange bl ikke ud" orrer
ciet oprørte hav.
I Lo t s cn, sid.cler nan i spænd.irrg
onkring rad.iochr hvacl siger vejr=
lrcld.ingen: Vind fra vest styrke
5-6 Yeå nidclagstid;
Fiskernc bliver spurgtr og Ca

Cen kraf t ige ind.ad.gåencle s trcn i
ind'lobct er fald.et liclt ti1 ror
letter vi. Inrlc i lobet har vi kun stroririen at kær:pe iuod., rlen er
s1en, non vecl at hale god.t i- årene kan åen holcles op. Snart er slæbe-
trosseTrre sat, riotoren får gas og vi- begyrrd.er d.cn siclste torn hjenac1,
snart sliBper vi clen lægivende kyst og strabaserne begynd.er.
KI' L125 r:elcler logbogen: Bugsertrosserne sprunget. VirLere bugsering
opgi&et" Solgerne er for kraftige tiI sclv vores stærkeste trosser;
J<,lLerne sætter sej 1 og krydser selv , riod. Knud.shoveri.,

Held"ig'vis viste utzon hvad. han 6j ord.er c1a han vargte at
konstruere Åttorg3o11en på grund,lag af fiskerjollerne ved sjæ11and.s
nord.kyst. Aet Yar. en fornojelse at se den arbejd.e i cl,et hård.e vejr.
Roligt, stabi-lt og fren f or a1t sikkert. Værre var d.et ue<1 torsen.
Jungnæncr.ene var gået i joflerner så cler var kun tre r:and. til at sejle
C.en. Slæbcjol1en Qrrd sig ikke or: vejret og gav rigeligt arbejcLc ve4"



at gå" 5"o os i ticle og utide, notoren gjorde knud.er, olietrykket
falc-Lt en cylincler satte ud. og snart en til - Tuck står på hoveC.et
i Cet urolige inclre, Fred.dy kænper necl at sætte sejl . : - oS oD.=

sket on at være i j ollerne bliver stome og storre. BiI siclst op=
giver nototen ævred,, og.vi nå klare os for sejl a1eue. Åtter g1æd.ede
Lorser o§ - hun kunne kryd.se i hård.t vejf.

Forst kI . LSJa er vi alle sanlet onkri:rg kosteu ved.
KnurLshoved.rev, og så begynCer cl.eu store rutschetur hj enacl til vorcling-
borg" Dårligt vejr og hårrLt vejr har vi haft i ri6eligt nål, nen
clette blev en værclig afslutning - op - ned.l op - ned. i J tiner alt
and.et end. rart.

Kl .' L72a neld.er 1o6'bogenl Slæbetrossen sprrrnget. Lot sen
tor ikke vende, d.a rorwiren er bristefærd.ig og stævnen l_æk - vå,Rd.j'nd.cubords ti1 dorken ,.punpen urLe af funktionl' soen så voldson at
den brækker over forskibet og sprøiter over kahytten - bol6ebrod.rle
ca 11 r:eter. -..Larrer Å ,rr sohesten(sans Brixerlkrone-uroltei) tagejollen på sIæb. KI. L925 når vi storstrorisbroen - y1 er hjerf,Lre i _

På Masnedø flak nåed.e hovr,resteren lige at give sit sidste
bid-ragl- en varn beefsanclnich, rf,erls vi vented.e på Å ffi d.er var konnet
et par r:i1 agter ud.. Efter 3./2 tine letter vi igen og kryclser ind.
ir:ocl havnen. kl. 2!oo lægger vi ti1 kaj - I tine eorsinklt.

Stor Bodtagelser d.ejligt at se så Hange foræId.re nocle opfor at tage inod. os. : - Tak al-Ie sr.rlrreJl - -Årets storste oplevelse er slut : troppeu sprerl,es og
efterhånc1en §of,l tid.en går, bliver turen en af d.e bed.stel vi har haft.Iet c1årIi§e vej r - kurd.en - regten - det d.årrige hunør - clen ne6:on
noclgang glennes og kun nind.et on en rigtig ttrrand.folketudr står til-bage" - - f\

,t' d Ki.Y12
ooooooooooooooooooooooo o ooo o oooo ooo ooo oooooooooooooooo 000000000 000
T R o p s r u R d; zr:24. septenber I!dr.

patruljerne startec,e fra posten ved. Gretobjæ16 uod.overaatningsted,et i Lækkend.eskoveu. så snart de ankon, gik-cLe i.gangBec at rejse telte og inclrette lejrplad.sen. Efter at have spi"st 6ed=bragt nac1, gik båd.e r og rr. Kyr en tur på en tines tid; Da vi konhjenr havd.e vi fæ1Leo lejrbår so, forlob hyggeligt og frecrcligt,KI. 2l3o gik vi i poserne, nen jeg tror ikke, cler var nange, rj.er fiknegen sovtlr d.a panservogne og nanrJ.skabsvogne korte fren og tilbag,e ien uend"elighed..
Ier v&r nor8enpara0e

ne på en liIle woocl-craft opgå.ve1
§å blev Cer lavet nad. og kI. 153a
rla op og korte hjen, oå* kl. 14r
til kl. ca L5oo.

k}r, a9oo. Derefter var arre spejcer€
sof,r alle var færd,ige Hecl kl . rloo,
var lejren brudt; §otroppen brod.

mecens r Kong 1lolners trop blev cJ,er

Jlii

En tak til åe gule spej rler€- r Kong
goc).e ture §ar.if,ien. å F_ rhr

lr7
e{er#

{
Volncr [rop - vi håber på anrlre
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Start fra havnen kI. 1!oo rlord.ag . ujentoHst kl. ca 2ooo, sond.ag.
fag god.t neå ekstra toj regntøj rerlningsvcst - stor uadpakke til
lorda8. Ier vi1 antagelig, hvis vejret tillacler, blive sejlet hele
nattenl Vi Hå altså arbejd.e i hold.. .iingåend.e proviant tales vi ved. sene:
Teo ?s ruren lad.er sig kun opforer hvJ-s aIle r}eltagor- !u har v&l
tiIlad.eIsen iorden .- Det er jo 1ænge siC-cn d.enne tur blev planlagt.

T"ord.eg C.. 1o sep til
§ øncLag å; 01 okt !

Ons Cag C.; 04 okt kl . f a 1 a-21o o

Moclested I Boulerrarcl.en 2o
(t'* cyklen i gårce&),.

1 -.-,

Ons c],ag d"; 11 okt kl . lBJ o r.

I,,{o cle sted. : Bou}evaråen 2o

Tfeek.. e il.å-tur ile å },{1S I0t sEI{;
I turcn åelta,gert fuck - Kån sant
p atrul j ef ore rne Soyc t Lars ;
J ch antrc s og §r1 B,Ild.- r

l:{avigation f or hele tropp ertr
Meclbring her s t ct 1i}l-e stirehef te I
Du kan bruge tir notatcr. §ervfolge=
1ig h}$&ntr Rcgl . uniforrir

21o o H els_-trgppsJr_I.g!-cår__.
Der gcnncr:gås Llors c - J eE s er ger&e

Iu begrtlcler rlrfr Rep+-'af na,yigetion

Frer}ag d.; od okt kI .1815 *225o Ju-ngnænå og troppcns f orere sej 1er
E §,vi gations s ej lad.s :":"e d IlO t SEI{.
En kop te uniler vcjs vilre sore goclt*

Lorclag: a. \4 okt Hels__FJoppen_
Sonclag a. 15 okt Den store Boffe]-hornstur ried. n stor=

stronstroppenrr - Åk: rreck-cnr).-u61gtyr.
§tart fæa Yord-ingbrbrg k1. lJoo - Sohesten og IIajen rl.eltager sarirjen ogIelfinen og Havternenl Madpakke ti1 lord.ag aftcn. sondag layer førerne
riaC. til alle, Ejenkonst ca riellen 1? og 18.

?F+ 2
§e j laC,s
lBI 5 oS
Du karr
råe kl.

fÅ + 2 JI,{ + 4 pF.
ned. IOISEN. Dcr lettes kI,
1æggcs til igen kl,ZZoo.

§åLedes påregne at være hjom::
221 o* En tur f or nandf olkf

Fre d.ag cL* 2o Okt k} . 1S15 - ZZjo
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on s c.ag d.; 25 okt kl . 18 3 o-21 o o

ifio c'].es t eå: Boulec arclen 2o
(Hn o rf or s at t e Du iklce Ci n)
(cykle inclenfor ?? ? ? ?)

Sg-+9, J,rss§gg-
Er Iu eil, oråerrtliE sØHand., cler kan
bruge sit tovværk,
iri fortsætter navigatj-oner]- Ilusk åin
b og.

L o rdrag C.; 28 olct -
sonC'ag d; 29 okt ;

Sp ænc)-ing r. spænCigg r
Trop sr,rcck- cniL- tur- Oncrnatrrings st e c1 I
Ienshytten , d.en taille spajåerhytte.
Du HeC"bringer f oruclcn a1ri. uclstyr.
en lonuolygte (tit norse) en garine1

sweater C.er kan tåIe at blive snavsct. Patruljerne Eajen-sohesten
Delfinen-havternen sorg:er for varn r:id-d.agsHad - §onclag cvt ti1 et par
f orcre ekstra. Startcn vil være fra havncn kI . LlJo - red.ningsvest
II j er:k or:s t sonc'.ag kI . 1{ oo .

OBS OBS OBS

Sonc,ag ; d.,
OB§

5 rrov r

f'.of:.æJ r1åe

i Snekken
store og

l anå.

Ål}e spejclere noder på havnen til
årets sid ste sej Iad.s. k1. o)Ja'.
Du ned.bringer forud.en en stor nad.pakke cline

ligelecles r:ed. r:edbragt narLkurv. pS-ler spises
k1. 12oo : 5o16 så for at a1le 1ods3651*

snå.
ff. 1!oo korer vi al1e jollerne på

ver nød.t kære f oræ1d.re og spej d.ere tir årets stanilerstrygning.
Der vil sanl.ie d.ag blive uclcl.elt troppens solvbælte.

fuclc "

r:t''trHtra'nililil*uDuL 
r li.]rf i-illif r-i'ii.l*L1ilIf,rilrnn

Å

§-'..r , -i'§'u w, $ fy,§r4 '\E\<h\ 
fra Snekkens restaution

-rr1er tropsråaet, tropsleclelsen og alle foræld.re deres vorgeete tak:':d'i De vår så venrig et være forbind.elsesred. nelle* sospej clerne
,-,' f orælclrene i den tid. troppen var på ,scr:uertogt . f.§l(t\ tolofn- l.rar ".i^+ -:r-l-^ -!9-r l--tr f.4,4\(;n teref on har vist ikke stået ' 
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L i "',F 0v'e Steff ens - havte-Tllc

å,r-,r 
' -."':r' I" BrrSJå, I-J

c,:r j,::-c.rcas scn" ry' t

o:,Len i-,rc-ersen, I l-. l;-( * 
/t'1a1.-t I e i

;.-l i chanseri.f :- L.1..-

§rik Nielsen - sohesten*
j;-,3:j-,,=*== , ,*ogens Christensen -. hcjcn*
:j-,c114, iSrorsen, f ofben Ånd"ersen * haj ei.: ,

Lrf,l:§ f'a-isåg Peclersen,
'i f ::-.1; ...r i t, .- S GII s

l1 r-:i ,rc J' tJrt:rs -'r off ers erl.§

.i' r):: iiiy egilarC,
I t-: i.r;J.l;' !..2åc:S en 9
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jrla,y:. s 31- ilrcnkrone-J,/lcL I er;
)J:i c-L s Salsig Ped.ersen a
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Foul Petersen - J],ii
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.jon Ånclerassen E åelfinen;
i.{oger}§ Christensen F hajeu.o
T orh en Ån åe rs err ; haj cil.;

§'Bål{.PJgH
J on År:. år c 0,s s en *. åe lf in e l't ;r

I;lcgens Christenseil. § itajen;
Torben Ånåcrsen,- haj cliLr

_4JLS.qlJD§Å§E§.J.qp3
IicAens Christensen € hajc::

l.i ,ir,:r' 
":
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t i-l31 ing ,, (I( f lt) Hj ertelig F}ryklce all-c iieir
i {lrc\

,ir.i ;'i:r:.te1. stab Itkerr:.egutterlt troppens gairle stolthed.er cr bruc-1J; ui.
r.f irci::c:::ækker for nu at tyranisere c).e hojere Iæreranstalter *
-Lrrftvåbnet og soværnetl, : Svend. - Ilans .- fqiels I Paul- Pe:r -=.rJet'-

.r:i3-lige sogutter vi har lært at respekterc - heLd. og lykke t-i-1.
i;Lskcs I af jeres g:anle trop.

.i vcc1, at I aLticl er velkoune ti1 vore fester og arranrgeu
Nu. er c-Len cler * clen sidst.; hranpetrækning - sjgf)L-JÅoppen
'.-,-:i,if cnc-. - ttr lt-tC\+++++++-F.++-i++++++++: tr - L

enteS,r
§ foå§c-i.-,,.
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Ålt vel- i peltruljcrlr
Nu åa trops sej laåscn cr veC at
værc s1ut, skal vi til at hol-=
åc patru1j erioåe igcILr

I c r har hele t iåen været
riaåt 2-3 riancl af §ohestens 4 r:.ancLs

bcsætr:.ing, ilet 4.neCl eii syntes at
l'ære gået i hi;

Leif slcal snarest Liuligt
Erik er ilcke gået igarlg r:eC åan errclnu, Cet
tiå r:.eå .1 cn fart. I(un 2 nand. af patrutjen

spcjC.crhjæ}peilr iåct Erik of Bolrs i]<ke har

cg Sohcsten er b ii.r. en p å t r op siio Ce t
Tf cck- euds .skal arb cj å e s alili en

I.[c å

PF.

have
tager
har
fået

Haj en
C.en 2a, og vi

1ået sa
or-iifenCe
hi-låerr

C!rJ

1r
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vct
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ej Cc
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H Å 1I T E R N E N rielclerg
Li Ll ii I-i 1-1 Li i-] Li Li H H f'i. i:i ii i-i f-i i"i Li f.i n L] [i r-i f=i i ]L'i.

Ålt vel i patruljerrr
Dcr har hclc sæsonen værat en
go,:L r:,ctåeprocent ti1 ture oS
anårc errarlgelienterr rrår L1ail.

s er bcrt f ra oråningcn af bå* \--
åcn i foråret. Idu C-a sæsoncsL
er veCr. at slutte, Eør vi op W

seilsnoren i patruljen. Vi var jo så holilige at vinrLc flest kap=
se j lacLscr i årets Iob, og c'.crf or f j.lc vi c,cn f lott e pokal r kagc=
clåsenrt sor: vi nu skal ud.snykke t t tgu cr clet også snart på tidc
at vi bcgyrrcl"er at tagc provcr og kor-ii-ie i-gang ncd. rioclerne, vores
okononi or i rct goc stanc,, r:en hvad. nytter dct dogr når vi D&rrg-
I.er gryiLesæt og alt anclet trvacl' cler til horcr. nct riå vi aLtså se
at få skrabct s&Llr-Ien på cn cl1er anclen riærkelig c.åc1e, Her vil
ieg også benytte 1ejlj-ghcåen t.il at d,er:.entere d.e r:ere elLer i"iincl=
re tåbelige rygter o'r at Havterncn skar oploses i lobet af kort
t j-d; c'Let er i',en gar:le historie ori er/lfj er, iier blev til ) hons"

L,rer1 spej d.erhilscn ,r. il l?4,<-
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§fter forskelligc van§ke1i gæ

heåer går ået riu fj*?lt i Patruljenl
J on- er blevet riaterialef or=

valter og Ingo er lcassenester'
Ångåcnåe $onltcrtogtet §Ynes

j egr at d.ot har rystet Patrurli en
sar.ir:en og i enkelte snå gtrint har

vistl at vi alle rLued.e tiI noget, selvon d.et nogen gange var
surt at ligge på vand.et i stegenåe heC"e, eller bare få tre ti=
Liers søv1, så synes jege.at fl.en har lært os en passc'

Jeg håber at I alle vil slutte op oIl spionjagten i oktober.
Jeg tror, jeg kan sige på forhånr].1 at rLet bliver en god. tur.
I kan go<1t begyncLe at ø]/e i er i a* bruge arukræf tsrne.
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HÅJEI{ ne}åerl
HH r:nfi i-i ilti I3I3 Hnm H r:ri I:i ri ri

Ier er gået erl d.el tiå
sid.en siclste YanåPost uilkoni
Herl .tri skull e neturl i-gvi s have
Lavet en heI cle1 siCeni Hen
..$ri har faktisk ikke foranåret
os ret neget; Kristian er o8=

så gået uclr sofi. ået vel er
gået op for d.e fleste, åerfor
or vi kun 5 riend i patruli enr og vi sicLåer stille og venter, at
rler konrier nogle cluripencle ned. fra hinlen. Torbcn og ieg har fået
yores II kL-prove saut et par Cuelighed.stcgn. Sic',en sirLst har
d.er væeet en Divisionsturneringl Vi gjoråe vores beclstc, vi kor:
ikke ret laugt ned. hensyn til pointr nGII håber a_t gore cLet bedo
re ti1 næste år. Vi har d.esuden haft et par week-cucl*ture necl
helo troppen og har for håbentlig lært err hel t';eI af d.eril så vi
til næste år kan kor:ne Iængere f ren i Divisionen (ued. point).
Y5- hav*e et d.ejligt sor:riertogt. Ållc kan vist være enige onr
at.vi skyld.er tropsledelsen en tak for et goclt soriHertogtf -
Åt vejre* ikke var nerl os hele ticr.en, kan d.e jo ikke gore for.
Fra sonriertogtet til nu har vi ikke lavet anået end. at tabe
kapsejladser, nen nan siger jo, at pan Lærer af sine brolerer
derfor håber vi at få en bed.re kapseilad.ssæson tiL næste år.

3[ed spej derhilsen
Ittagr.u


