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Tropsråd.s,f ormand:

Tropefører:
Niels B. §kude, ingcniør, )rosselvei 5rttfltr5?8

(i<im) Hans Erik Stilling, 1ærer, Drossclvej 22rtl.f:95o

=§§IE9=EM§i
HOv, stop 11ge enrtkvartrr. T)ennr: gang er sklbs-slden nerm11* |n-
turåssant, f[r vi har 1klce selv forfattet d.en. Så denne Sang
kan du roligt gå i gang med at 1æse den.

0m }ord R.obert Stephenson Smlrth Baden-?owell of Gi1well :

Hvis du virkeli! vll forsiå speJderbevægelsen, må d.u vide no-
get om clen mand, d6r grundlagde,åenr- e+ af-de mænd, d'er forstå*
årenge bedst, - lord Baden-Powe1l of Gi1wi1L, verd-ertssp,.' jderchefen
kendt af alle spe jdere som rtB"-P"rr-----f-p 

Uaoo f ød.i i lond,on i Englancl d.. 22-2-1857 . Hans far var
teologisk professor I Oxf ord. Hnas oLd"ef ar vi--,r- emigreret til
New J6rsey i AmeriEa, men var vendt tilbage-til lngland og hav-
Oe lidt siclbbrud på hjemvejen. B-P var såled.cs efterkommer af e&

eu;*iiig på t*Oreåde åiae åS en eventyrer fra dcn riye verd.en på
rnødrende slde.
IRtrliGEilir

Fad.eren døde, då Robert var c&. 1 år gammel, og efterloS sig
sin kone med ? ukonflrmerede børn. Det så ofte sort ud for den
store familier Derr mod.erens og børnenes kær11ghed til hinanden
klarcd.e alle skær. Robert leved"e et herligt friluftsllv sam-
mcn med slne fire brødre: og var på 3-e$rture med dem mange ste-
der i England.

1B?0 fi-k g-f friplads på kostskolen Charterhouse i- trondon.
Han var ikke nogen sær1ig flittig elevr men han var a1tlå i
iørste række, Når det gi[ rivligt til^i skolegårg"3, 08 L?3
åfora" *it talr, kend,t åom en^ay[tig rnålmald på skolens fodbold-
[åfa. Karmeraterne satte også stor pris på hans skuespillertalent.
1{år uan bad ham om at optræde på seenen Sjorde han det ggd-tr oB

il; [;tde hele forsannliågen med §19. ]Ian var også muslka]sk' og
frans teÅnekunst gjorde aet senere muligt for ham at ilLlustrere
sine egne bøger
T IN}IT]N- -19 år gammel tog B-P afstuttend.e eksanen på Clr3rterhouse
og gieU øJeblikkelig en lrjlighed.ti1.at reise til Indien som

sEt6naløjtnant i det J.5. husarreglment.
B-? Uåmærkede slg i m1l-1tærtj6nesten. - Han bl-ev kaptain.26

år gaueel - men han-vandt også Kadirpokalen,,d.et mest eftertrag-
iåa§ sportstrofæ'i Indien, åom_glves til vinderen af en vj.ld-

"rri"ujåei , hvor deltagerne ti]-hest kun med et kort spyd i hån-
åu" fåriø]ger et vildsiln. Du kan forstår-4toI farlig-el sprot
e;t ;;;-nåi du hører, åt man sig€Tr -at vildsvinet er ået enesb
åil i- junglen, d.er tår drikke såmtid.lg med en tiger af samme

vandhul.
I{istorien om B-} fortsætter i de følgend"e nu§lre.

ltlug6i
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TIiOPSPROGRAM lvle,rt s

søndag B' ki' opoo 
ffi?ffifi"#:f"å:å :ii::.';#;;:å"å:',u;:,.,iå,3i
velt jetite'o€I nu.,stærkt ne'J.bruåte motor, I'F;:rk -
og snavset' tøi medbringes'

Torsåag 12. kl, L9-27. PF-møåe hcs Kir:
Lørd"ag-s6ndag 27-22.k1.? .Søspejåer stævne i l{orsøi'" Vi niiad.es meil

søspejd"ere fra Korsør, Ilolbæk, lfyborg og Kastru,'i.
Lørdag aften hygger vi os og sønda,g mød-es vi r
æd.e1 kappest::ld"
Transport til og fra på bj.l'1 igste iirååe, .men 1æg

bare småpengene fra; thi rnan kan ej far:e j- le-
d.ing vesten over uåen rnamn':n.

26-?7-?8 kl.o8oo-i7oo. Iåske1ejr. Ilvis vejrgurlerne ti"llzriier det
slår vi teltet op på. en lefuldi pla'Js vesteruåe'
I{eget varrnt tøj p)"us snor til kompasser og be-
snør'inger flir man sikkert hjrug t'o:t"
Alle ta'r arbejilsklunset på og d.raåler ti1 hav*
nen og begynCer klargøringen af bååene'
Stand.erhe jsning.

)a- tn

19 april

Å1t 1øst grej til bådene skal

}[a1ing, sand"Pa;Pir, Pensl er og
tr'red.dy, Elne aii6io"

inlcn onsdag 25/1.

afhentes hcs

?iin.

være klargjort
terpentin iran

TIJ

.?

}AGEN§ VITSER:

ItTjener -- og så et st)'kke mecl"

jeg er På diæt ! "

"IlØr, min ven- kald"er De d'ette
i elleve år"1

I'Er d.er oPtræåen her ? rr

ItNej men j.eg kan bevæge Ørerne

schr,veizerost, nen ku.n Liull ei'ne t

suppe - så har jeg s;ej1et På cuPP3

I ll



.:g!.§gt§p,''G{_:_-
l-7-2 Geri
3'3 01e
6-1 Jør'gen
r1-z a1 f

/ fL4L

8-3 Fuser
9-3 Torben

L4-3 Ped,e-r-

V:-tBNEll:
b-re S'fuae

t',r." /.- i- -:,..-- t r.!-;
'l'

i{enrik
A

I'.tletzl-arbe j c1e:: : ldogens A
B::and-væ::n : Or-e , Pecler " llenrik, Alf 2 Bent.
5'a1k : Ove, Oito, Peder, Bo, Henrikr A1f .
Ve jriagttager : Bent, Ped,er, 01e "
S-ilfii.C.er l Sent. Pecle::, Henr:k.
0rdonnans : 0ie, Jø::gelr"

SPE.]XERPRØVE:TT V1j f, L'-.- I

il-enrjiir
- .a 6 i-.-,r .

lirank

T::oppen øirsker alle til- :;-kke i
+++

iIAVØItl,lEId },[EL])BR :

Ait vel i patrulien. Da vl er syv mand, kan
man sige, åi den side af sagen eI i_ord"en.
Yores llf peiflA- opgalrer har vi hid-til klaret,
som vi selr menei, ud-mærket. Signaltår-
net var re jst."pfi en forblæst hø j i bedste
pioner'ånd.
illeci. nens;,rn til I'Bøffelhornsl-øbet't klarede
vi d.et jb unCer al- forven-hning, +en v:- må
have nai't en off- day, sqn clet så smukt
hedde:',Placeringen som nr. 10 er vel ikke

det bedste, vi har leveret.
prøverne skrider biurtigt frer,1ad. Ie fleste har taget et par

auålighedstegn i den r':ne;te tiC. Frank har taget spe jd"er-prø-
ven, frenrik er blieve.i I1 kl . spejder og jeg__selv er.nu væbner'
Såd"erergrund"ti1aI.;ru-.l.igti-l-ireaseed":iHavørnen'ffi**d*

(Pa'crtiljen;,'t fortsættes på næs-be side') '\*'

rtrtltilllttfittilltittrr]ttilrtilttililrttiililit!triilttititiiitttrtiifi?ritilnllll1lllilttlltlltttltlllltllllllllllllillll

og et Par vi-tser :

'r I Svdajrika -nar man lige fanget ert flsk, som man troede Yar
uadøå"ior halvtreds millioner år sld"en" 'tii -J., lystfisken kræver s"bor tåI-ioccJ-ighed'tt

r' let er 1ænge si-den , ieg hal:: set f -j sk""
It Heryen er måske lYsiflsker 'i'l

(Hørt på en restauran-i; på Sydpolen )

&tcgc&&&&gc&&gcitgr&&fc&8cci&fi;tr&8c8c8citct&&8r&8:6:8c&&&&&&&&tt&;Ec8:&&&&'ir;&8'{&&&8c&&8;8c8c

Er patruljenaterisu et j- orden?"lr*å*ir.;;;-;å--"-.å- på iir;u';j-i at få d'ct hele i orden'

Har d,u tyCet morsemeld-i-ngt:n på fo:regåendc sicle'?
Så se- at få det gjo:rtl

i. --f \.
t.':i,. 

,t.i.t 
', t ','r'q

, -*. i'rr \'t.\,
o Jt, "n,rx)tl r'r\ t)-".*i.',u>\..\ /. \-/,
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pat$il}J'tsr-rryt .f ortsat fra f oi:ri ge sirte )

]-:AI]!*N l,'iEi,, ililr :

I{er går oet godt" Ja - I synes
r:f.sk-' r' .l-et e-r' e.n -,r:ær,kelig ind"led-
ning, rnen jeg gi"c.er ikke skrive,

-a1t_.'ve,l-;.i: pa*ryI- j,pn .pere " Tret er
,..",.:' jo godt mecl- l-idt f o-r.a:rdcing"

,/-7 --" " .;,- Åpropos afvæksling. 1ri kom jo for-

,--' -.-.. ''"' det kan nran vist godi sige er lidt
.,r", af en afvæks}l:irg.iillers åa" det som. <1-.-... .e' det ple jer her i patrul jen" yj_ ar_

be jder på ICI1'AllDÅen'if or fu1d. apelil,
rlet er 1,ige så c1r''t står os om Ørerne. hTår vi ikke lige beskåf tlger
os med selve opgaverne, ,?I!eiq,:r vi med prØverne, som vl jo også
skal have en del af til KfPAltrD.A.en" Bent o:3 Pecler har taget"Vejr-
iagtager" rog Ove, Tlent og Peder har taget rlstifinder,r.\ri arbe j-
d,er på fu1d. tryk på t'Pionerrir o8 vl mangler næsten kun at skul1e
bo i biwuarkr og det har vl tænkt os at tage på KrPAlwAens hike.
Det kniber mere med at skaffe en ny mand, yi har nu talt rnedtre,
som ellers loved"e at komme, men l sidste øjeblik måtte de plud-
se1lg ikke.

med søspe jd erhilsen -- /:.,,

SøHiiS!ff"I i.i]fu ;.ir'i ;
I{år er ;:atrutrjen Cød ! ! !

DilL,Lr llJlii r,il;.iii :

i*d -5'.rlbfiti:- ;:ip"nr i-op3averne e.n c, et
f,orI"øiset udl;:æniie'i " ,/.i- var goct 'ciLireclse
;ie'd vores ,rJ-acei'5-ng i }øff eS.irornsiøhet,
hvor vi blev nr. 5. Jet dagi-i-se arneiCe

i.'t
.'a ,' ./'1

!,/1,'t 
" 

j t
a-;" \-,' /-

'!'> i-*z ,tl.//..'.

i- del-finen gåi:
nurlig grun; t i.

i:eo sire jc er

o;så'r lint, så den er atr
i trlfreds:.:eri 

"

":ihsent1 l'r,b*rr:a._
,xul.lgi.,*! i i l-,i_j:.-*::jl:
r,/ort arbeSde i:ar væ.I:e'c re'; be;rænset her
:, å-re'La f'ønste ;:råncier. 7i ha.n f,:rlitiek
kun arl:ejCet,;råi de løorer ti] iasteLevns-
f,es'Leri. ,..,e.n iravde vi, jo vores egen 3.i.J-J-e
fonretning ;;eo :.t aele ælcier uEl .
i,ji-Eien ira:: vi ståe; ,;å *:oc"l eil JanS ovre
-:fr cen andcn sic^ e .'f rr:-a:.ile:t;r. §ø::clqg
aen 8/3 gi-k fø::e*e L.6 jungr:ralfl{i i3an6 r:ec
er fje,r'ite ll:o'.'seris:iioior fra scl"ve oå,Jen"

.)et v.sn rart at se, ria vi lto.,: *;å iravnet: r at håccbyggcren aiiercce var
Eået :Lgang i,re<! næ'sens buni, cien var sol: i:ei<.cndt no3et, '"tcilClcr ;;å srne
steder" Vi er irun f,i.r'e jun;'læno, ci en lio;;uaer t, j'r i.laictrni.,. Je:' 3e;'i.-:e af -
vihtreg nos i(i.is oi:t r.i:lnda8eno ,;ct hni-i:er ne;c'; f,or ?"..'Fcioer o;,Ii.i.fo-ran-
nes at -doffite ,:å grund af trari,:ejocito ?outL og .iens er" ;c iov!1i"5-'c, l.ln,isl.-"yLoii"
cia de jo ikhe bon iten j- Vordin5;cr6.

l,reci søs1:cSderhiLsen !*agj.
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KIPANDA- trcpsmød.et lt feb"

Yi mød.te kI" 1!oo hos TF iiim. Efter at vi havd-e sunget en sangr blev der
ud.d-elt årsstjerner og korpsets lod.sed"ler" Så blev vi ford.elt i d-e for-
skellige hjør.ner af stuerne og på et givet tidspunkt åbneCe vi de udleve-
rede opgaver. Vi gilr straks i gang merl at løse denc, Pludselig hørte ,ri
et øresøndemivende brøl fra ll*v;rnens hjørne. De hirvC"e nemlig fund.et ud"

af metoden ti1 at føse koden, sor: var den ene af åe to opgaver. Den ande:r
var en o hvcr cler va:' tegnet nogle knuderg så sliulle vi ved ert binile
den finile ud i,f, hvilk' tisr rlan:red.e knud"er. Det var kun Ilaviarrrcnrd.er
nåed.e at 1øse begge opgaver inåenfor max, tid,en ( ZO min. ). Vi and.re
nåede kun den med. knud"erne indenfor mex. tid.en,Da vi var færd.ige med

opgaverne fik vi uddelt duelighedstegn.
K1. ca, 21oo sluttetle mød.et.

pF Mu,ggi

3ØFFELHORNSTØ3ET -6+ 22-21 feb.

R. Stevenson, Chief , havde bed.t os om at hjclpc i eftersøgningen på

s:picner.ne fra MAHS. De var - som vi også skulle erfare - ineget far-
lige.Iet, d.e først og fremmest rrar interesseret i , var <let nye grund--

stof AItr 17.
vi startede forskellige tid.spunkter i efterrnidclagens slu.ttiiaer fra
startsteclet, en går,1 i Nr. §ri:nmelstrup.0g nu gik det slag i slag
Et sted fik vi uåleveret giftpiller, som skulle ned.svæ1ges rhvis vi blev
tagettilfarrgeaffjend.en.P]uciso;lirj}:levd'ennindstemand.ipa,trul.
;ei fa^raget og kørt bort i bi.1. Man nåeae faktisk ilrkå at tænl:'.
Itan bl-ev fgnd,et et par poster længere fremme -forslået og ud-pi.nt. Der
var også et par telefonopringninger und,ervejs bl' a. til efterretnings-
tjenelten,'I;d hjæIp af vort kompas fandt vi d.et nye grundstof AIl 17.
låt var vist nok meget brand.farligt - nå, alle klarede ået. Selv en
jernbanebro und.gik ikke skæbllell . Den btev sprængt i luften af et
nytårskanonslag.
Nu blev vi ]<ørt et goclt
Yedby kirke. Det sidste
tænkelige personer hen
Nr. GrimmelstruP.

SøntltLg 25 f eb.

stykke vej og havnede i omr"åd-et onkring Nr.
vi ordnecle den aften tar at føre nogle højst nis-

til vores overnatningsstecl ,Johannesminde i

nattesørm kom vi ud. af fjerene, e11er
morgenma.d, på Johannesnaind"e , der er

Afbn-rdt af en hård.t ti-ltrængt
rettere sagt Poserne" \ri fik
ska.n service he:"
på posterne kasted.e vi med I'self-mad-e"fakf er mod" nogle rumskibe fra
Mars. En eller anden havde skåret sig i pulsen, men d-et var nu i'kke
til at se d.et, hvis man ikke lige ved. d.et - clet sprøjted.e jo ikkfl'l
Yi blev også smurt til neå noget spritvæske af en s]ags, så hvis v'i
ikke så farlige ud i forvejen , så gjorC'e vi det nu'
Et andet sted. ble'l'vi opvartet, som var det hos Stig Lommer.

Videre gik d.et til Orehovecl. , hvor d.er ialt r,'ar tre poster, og nu gik
ået rro,C. vesterskor.-slutrunden. Vi fangeCe en spion og transportered.e
ha;a til IIytten. Ikke ålle blev beha:rd.Let lige niensomt. (aet n:itte
Lars sand.åtir; sanae).
Fra liytte., l1*, ri så kø::t i bil til Johannesmind"e, hvor vi -efter

lang tid.s ventetid.- Bluttecle af.
Vinåer af ]øbet blev 3æver , Storstrømstroppen med en patrulje fra
sarnrIle trop på and.enpladsen.I{ajen blev nr.J , }elfinen nr. )r§avør-
nen nr. lb og Søhesten nr'. 11. PA Skud'e



r.'S1IJ,,J'ILA;SENS GRIIIIJFILLI; fÅXR trLÅY.
Iatee

fordelagtigste "ro§ition; nen man sliatr aLtid
qndor en ka;:ceitr'acie dyrker sin iaobbyt o6' at

kqFFLJ'/,frfrry?
KA P§ ,J,, IÅ,r §,1,!GLjirT ld "i .

ffiurrenceforegåreriter3alls1cebest,erltere;I.er1§oi.l,.,:.e],ta-
gerne nø6vendi;vis nå:" væne f,ilLut f'crtro}i.;€ iieci . Cvertrædes disse ,lå ,jen
sirykiige i, overtræcrelsen rrclgå.

en kanl: fra vort eget jeg's
*oLde si-- for øJe, at l:;an
det aldrig er livet om at 6øre

at ltomrle først ov€r riållinienr
rrlin tai:'cisl', sejLactrs, f,u}diørt i. cverenssterl,§lelse med relLerne, er et tegn
på 6otlt søråancisskalr. ilet er en notrr så værdig o5 tilfredsstill.ende a.islut-
ning i:å -:a;tsejladsen soui at 5å over i::råILinien ilea den fornem.,ielset at sej-
ren irorn.tjern, i,,ien alne icneb blev såfiveli; også taget i brlrg - selv de tvivL-
§Oilill€ r

ig§ kapse;Ladsreglerne og sejl efter ie;1, så unclqår iran adsiti-LLige urre.-ra6e-
Iig-reder'
qR.gi,l.di'"otl;jF,qr.

1. -- Eadiror;e--la1se båcl går af vejen for en styrbortis-..;.aLse [:å,i.
.ierfra er randtagei to eærli3e si'buationer:
å). I*iår en inavendig båd irar overtrap veci et i.:::rite1 der afs.l"utt;r et

lænsiren af, l:ai:sejlaeisl-anen, (3ie punitt 3).
1;,), i{år styrbor.cis-halse bå,ien ,red starten er .rå den :forirerte side

af, startlinienr 05,-.en cerfra arbejoer sig i. sti}ling.for at
stante. (Se punkt 9 r næste nu.-.;r;cr).

OyeffCp_qSESå:lYår nogen del af en båds slc'og ellen udstyr er inrien
#-ffi" en;n6dn uåAs eitrog eller udstyr, så overlalrper bårene'

g. -- Sejler bådene prå saruae.ralse, s;--al luv båd gå af, vejen f,on Læ båd.
::lvis båclene ii<he over}a.:pen 1rå såfru;e halse, skal cien indhentende
!,råd gå af vejen.

3r ** YjP i';gl?,{$1 o? ;uil*,'3lmun
"ien yderste 'oåd slml veci r:.rlrc,;i.rr; e}ler ;Ja§sase
;;ræri.ler o6 iri.rruringer, so: llåio*e cliaL -:oJ.de 1rå
.,ie sirIe, 6ivc ,;l"a<is til de indvt: .,C5-ge både r soill

6L

§å..1-
ret -

tiriigt -rar ti&vegebragt overlap.
,rette ;æIder for alle både på alle kurser på sa'.:Ine
halse. Sejler bå-ene med vinclen agtcr inc på nver
sin halse oj nerrråc:' sig et l,æl-;e, så er ce, co'r
det iredder i reglerne, ved afsrutningen e,f et l-æns*
ben. ilettc er don eneste situat:[onn ;rvon på ;aoosat-
te iralsen de: yaerste båd srra3. givo co iadve'rdige
både ;:la<is til at runie ;ørrket o3.]-er iassere ,;in-
dringen,

4, -- -*I;j.;I7I.}IO ?ijD :liid,trÅllG:i:.
,inbi,ievina'båa ken "f,or a,t u:::gå i<ollision :;icd .rn
nindring, den Liggcr i" dens. kurs' praje an anden
Irj-dcvind-båd -;å sarnrle raLse on at s'r;a-veaie.
,).1;1 pra.jedc båd c;raL straiG ve n.le, og den laå.d, cier'
n;rajer, siiaJ" -,.:ave ;lår;cgynit si.n sLa ;vcn,;ing, f ør
den JreJcde iråc 'rar fuLdføri sin.
rivis cien ,lrajedc ilå* mener at rilnde givc ,l,en anien
[:åd .;]aCs bil- at, sta6v+ndr e udcn seLv a."L venGe, -:an
den gare.ret"ued at pra;e tiJ-bagc:rrriu iaan \rende,rt
:Jcnne opforcring sita3. da f,øL;es af ie;r 

'.rå<J,, 
der først

prajerie. iJ ,,jT,j -iÅii i ,:, ,: IT. /.i,-il:i.. I{.i'I.



-Htffi *tl* t -N,q vt ,tÆru tfrs Ns sr.i+r,,tun_r 
ffi,)

Ja, hen e:. vi så i.gen med l-i-dt, hjernernotion, Ved sj,clste tti;-ånedens stitpy'ndrt

kom der ikhe mange J-øsni.n6erl r;ren cienne gEng har all"e en ehance for at vinde.

Det er jo kodernes tid her i;(i-3:an<iaen låde på troi:srnødetr:.,qøff,elhornsløbet

og i r,nagasj-net erder. nroden, og her er der to le.tte, socr alLe ltan klare' Bare

nas på! Det må være, en aerecsag for den enkel-te at vi.se at han også en dygtig

tiL at Iøse iroder, For at være raecX i leonhurnencen behøven rran kun at have 4

ud af. de 5 opgaver r$-gtige'

Løsningerne på opsa,yerne indseades t,i.L Torpedo senest d.2o marts }el.2oooo

oesey-eJl
On reeddelolso i- kode så såi-e«ies dd:

Oon blev tydet soril ----

Opgav-e 2)

ilt t,elegr4nn i. kosie så således ud : GULV TiGIG"llÅi1OL :L§U,ri

Man læste de-t §otr'1 ----------b--!- ! §EI'm FCiSEjm{IjINGilÅR

Sleliv nu i safl$ne hode---4---5--- :" Rfi( nAIJGSCi':T r?i?Et'I ??tl

Opgave 3)

Carl var r,lindre, end Hans, og l-Ians var min6re end iirj-lc"

.-ivern var den største a:f drengene ???

o,:ileye-gL
I,lår:rienrik står i rækken af dnenge i gyranastiksqlon, er han nr, II ligegyldigt
fra hvillcen af, endernq han tællen"
F{vor rnange drenge er der j. rækken 22?

Op.gave 5)

-{vad er klokken,
a) når du står på hundevagten og sl-ån 5 63-as ???

b) når du står^ på første vagt og s}år 6 gJ-as ???

rLIP

PEU PtV r ri:ll-r6 GYU JEYO

i,';aD i,lIG I ÅfTrJl'l VtrD §,i10ll

it],.,un trG? ÅT I'!oi,.[,itr :;].IJicitrFRA rDAG ???
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Svarpå enlseltn:andshonlcurrence :

Oirgave 1) : *--.æ-

Otrsave 3 ) :

O.:liave 4 ) :

oi:eave 5): a):

ve 2):
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