
l',

rudruB*
fl) ffi##p

##o
{/T

*

*
*

a*

.T
t



l.ræ z. l_s65

I " å:'i;ang

rrl.:Altr$FO*§Tili{r

i'r'oi:si:I-ad fo:' II Kong Vo}rnens Sotrop
Vorci:n6borg "

t
T;:ops.t'åclsforr;larril: I'l:i-el-s ts. Skude, irossetrve j 5 r tif '
l3-^".-{r^rara. ii: -l p fl-Inri q*oncan l:l:lrnr;'tol'ichwe-i 39. tlf, .

i.Jår .Tenes udr.ærk..iti e iol-ad:tlVandpostenrl , altså dette, sl::'evet for ['den
af nogJ-e fyre af .,trdeE og sorir xndeholcer artiLler sllrevet fo;r d:i.6, e..:B

oftest vætrcJi-g cpændende og sjove oB som i. hvent faLd rnå have i-nte.Eresse
for ailhver ri-gtig sesFejder, cg sorn du derf,or il'"ke behovcr at springe
ovetr (2e1l.e:' j-ki1e en<i.bssi.<Ien! ) , udkorruner, skutrLe de nur arnuJ;1' naLede
og meget -Lætte (?) både J.igge på deres pladsen ud fot' F.i';i. i(}ar
+-i-l- sommeren,i mange sejladser"

For I beg:i-ver jer ucn 1:å disse må I i-ige gore jer fo}.gende 3 punkter
he iit kLant :

FOI:il|{OX.DET I'XT, I,{ÅVI{ENS øVRIGj, SEJLOXE
;etffi*@tTTv-oi;iAn fGær i. havncn (uienora ,:ejerne, ingen
hoLl-i-sj-ot"r'l t,ådu hvad stl:'tre og rnotrer angån), cleLs xavordar: jeres fartcjer
ser ud (opgnejni-ng, f,ontojni-rrg, Iænsning osv. ) og enrleli6 i'Lvo.nclan I ,.elv
o-6:træder, ,ra" f fær.dcs i havnen (reglernerrteret uniforrn, Xccrrclnt o6 st,§-J"-

fårdig optræden) olR i,lå llcto irui{}'Itr lil,ÅGEs oviiR NoGi!5 AF DirTTE.

S "r. iCiEi?r{ii, §EiJ§Ttri'Li :,{LSERNE :

,ef-TiT naive stået' reglen mm. op i tr.i't.
!n6en naå sejle ud rned stonre sejJ-fcring e}Ler i" værre vejr end:neic lea:'

t,i-3.1-adel-se til. lit rnan trl hver ti-d handler i overenssterlne-]-se naed h.vacl

godt, soraandssl<ah foreskrj"ver og /tt hver mand skal have egon anertrrendt
reclningsvest med Ir.ver gang han cr ude at__sejle.

DitR }ii\ It{ii§ Slitr I{OG;iT,

!r-;,.ii-er1;T M:D 5ll' ] A8i,:.)tl :

6?.-t*T§ffi. at I shif'tes ti.& at sejle, nån I er
moiler flittngt til patruJ-je- og f,;:isejladser o6 at tr iX<he i:a-ne

clr j-ver, daser el-Ler l"æser Anders Ånd- b}ade ! ?
Øv tiL fartojsforetrpno'renne !

udee at I
liggen ag

+r.\

* v)
<)

1!'

hv

{s Lq

S /.-'- J4§ 
§<.'*os 'l'\'

..

sidste nurfiracr va:' cl .:.r ei: etrrsernpc,l- på
ordan man kunnc seJl-e nacl 'ri-ndel"

å
å

l{en encinu et :

Vi-L ulan overbeviso sig om, at uen finde;;
et virkni-n6sfu1-dt su6 på se j3-ets 3-æsi-cle,
skal lixan blot som trogc.rcr;rcir;erl på tegni-r:gr;u
hol-Ce et stylike papi-r' Le'L m,:'r. ler,l to finiire
op. under nragen og bIæse jævn'c uc) J-angs
papirets overkant (siclc ) . i.,;f'tstno,n:ecn vi l-
s{, j,l l ing. (a-e).

Tho.r'pedo.
:l:,r ]"of,toe pil;clret nd : vandnet
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I periode:r fra 15co og helt frem ti1 omh" 1-8|c prqes skj-bene; r'clv'rk :-t-r r-l u':
stad:ige kri-ge.,handelskonkumence og d.e lange rejser ti1 Ane,::-hq.,. Alr.-'-:a og 1::rcr,
Omk:'" l52o {o:etog portugiseren Irlagellan sin storen ,--"1,"',

I}(J

UllU!j.'" !')Ll) L,J:\. U(,/u yvt uu6lDsf su laa6srrerr l*"i"' ,

rejse ru:-4t ci,r ;ordån.Han seilede gennem strædetr-p, i j i
r,:ll,em Il-d.lar:cet og Sydamerika,Magellan- I*-[$ Åt:l
s-ti'æilet.Han opdagede Phillipinerne t;f,,tt t ; 

,/,

ogble-;d.::æ'c-tder1521"Kun17mand {/l t I i t ;

udaf hundredekonlevendehjemfra I I t i i 
" 

'';,/!
cten :^ejse 

rsvE'ue rrJ'.r rt* 
.tl--l*i \---i-.i",-il'l

nai-ssa.nccnrskci;ederenstcrud .r), f I i I i i/'-*Æ::r
vikl.ing m.h.t" skibe.Kanoner havde f æl-; l--.i, -i ,Vf;,J-n{',,
indtil nu irun r,æret brugt ,,Iøstt' I I - - lidt, 

I

på dadr)ret,men i t5o9 søsattes i Ens- E_ tr*;ttj*|;f ";^i4ycr usule vrrilerr L L)v) =-_*_ g .;* F--:g§ .!_ E_tr-i;- z,
1and.,,Mar1,__Rosg'J som havde faste ka- .-.:.::::_*t=,:=:: t: _.___
nonpårte.Hun f--k dog en krark slæb- '-"- -.i:t--.-.".:i'::-=-.---:=::='*
ne,for da hr:n en dag i 1545 seile- COUROI'INE (1658)
de ud af havnen i Po rtsmout§ sank
hun som en stenrfordi vandet s§i1e-
d.e ind. ad. kanonportene.Ilundrede år tidligere lavede franslmthrCene noget lige så ge-
n:-alt"De byggede nemlig et stort krigsskibrGrande Francoiseri Le liture.De-i v'ar på
den tid a]le tiders skiv.Det var bare for stort til at komme ud af' havnen.Tid.en
her præges aliså af forsøg og forbedringerrmed mere e11er mindre he1cUgb udfald.

De store rejser gjorde de::es bil ai ,;d-
.,- vikle skibene,disse blelr J-sorgere og nere

sødygtige.Riggen sketc der i.l.l.,e store
ørdringer ned.refterhånden fik foid<e'c,g
stormast tre sejl,og ile:a.nen fiir e'L par"
råsejlrmen mi-stede alur'-:.g s-bøttesejie-b,
latinersejl e1ler gaffel-bomseji,|e stø::-
ste forbedringer var usyrllge,de skete
ved forbedringer af skroge-i"Man bep.irnd.-
te at lave sklbe med to C.æk cg sejrere
med. tre"B1and.t de sids-be var ,,S.rve,:e.lgn
of the Seas" (rc1i.) rscn ikke \rar nogen u-
delt succesrden va.r for':-;ung og riiå-ite byg

, ges onrmen dens rigtype blev bn6'i 1:.ge
ti 1 sej lskibenes f orsvi nC e:, "1{.:';te:rne var
fuldriggeCe rmen havd.e naiuliigiri- -; i'<-rc
lige så mange sejl son på et nu--e::r-e

ll*4_ eÅ *tøfu -"{æ' - ::},*:ii;lu?:.'ffi;tloåT§T*åi,iu,j'"""' Iljbn \n.rGE-T ? :;:"ffi.:':#T*'::;l;"tl;;3.::::ål\, . ;^--::;-;', ^;-'..-;;^;:(i.* s r>,; r'i ::;i::-r'å:: B'rl'"t"t 
på ':a '''j.r1ca"r-3 socl

I denne periode skete der også en udvikling med navigatioilen,I:,an Iæ:te i:,erreaitte

bref.den bedrermr:n 1a:ngdebergn:ing måtte stadig foreta-ges vecl hjæi'y af 'ueime-Li oc-
cr:a- T-1 i c".- nletOii, ::.,) v ur r'bv u.

* ,:;ffitii**-. {l x{:?åh

hvari en skonrogger er ? , .
ir.[g, så "" 

lrrrEå. t'Båd'sproget"' h'r9't' i']i o:gsa
- *-tat forklar-ng på mange andi:e :r'lg"

d.u
ar qNA

Hov d"u, ired
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Enh-re::rder har været ude at sejle med. irrigtig sirivrr, vecl
hvor nnfi,3.eiig unådigt selv derr letteste rlølten opt:ges en-
hver sømand ombord" Land.kraT;ben kalcler dette riSØrra:.:isovertro': 

"

Men hrri-s man sØger at forsvare sømand,ens ret tii se.i-l at besi;.:n*
me skikke ornbord i h:ins eget skib f arer landkrabbe-r o i nted .lenl,ro
og forargelse i stemmen:'r nu siger da ikke , du tr:'o:' Få, atve j--
ret -i;atr henslrn til om jeg fløtrter ell-er e j ltr
llam slcal- ikke for:tsætte den samtale med nindre, man har goci tid.
De-; ha:: man som bekendt imidlertld ofte på sØen c€I illan na'ier: for*

sigtigt:rrDer er nu mere"....rf - meli La"nc',-
l'::, ,bben er mlstroisk:

T= Tr...tkk- 0; ':;; riåit" på søen'r vrlle ieg si-ge,rn)- {rårh fi:"1"å";",å:::,'"*:} i3åu3iu"!"åål"i;o_
1*::- keJ-lgt frem, vi1 altid være i gæld" hav,\ \ ø;a-5-r1.* Ke I fgl lI'eIJl, V II aJ- UIC Vail'e J gæILt IlaV t\f-t-l'i---=. ve jr og tilfældigheder. I{ar mai clem irnod

sig, kan ncmlid-§e}v d,et bedste, det mest moderne grei væ:re for
dårirgt og sel-v d-e:a d jærveste, dygtigste og stærkeste komme til
kort. lerfor er der mere end sømand.sovertro i en lil-l-e ting som
d.en: At ingen sømand f1øjter på sØen. Nemiig en veCkend"el-se af
sin gæ}d ti1 det vældige og grumme hav.
At f1øjte på havet er udtryk for en sorgløsheda eil skødesrøshec1,
som er-farl1g. Sel-v i smult vand og på solskinsd.age hører lieke
hjemme ombord i et sktb, som se_jler nen sømand, d.er er over-
lågene som er uopmærksom eller lad"er stå ti1 r €I ingen god" sØ-
mand..
Dei er ikke fTø jteLyden, ikke nogen sammenhryng med 'blæsten,
ikke tro på elmånternes vred.e, §om ligger bag, rtår nan L fuldt
alvor srgår, &t man lkke må flø jte på havet.lWen clet er cle-r, sin-
d-elag, der kan få et sejlende menneske til at fiøjte, som ei u-
ansvarl-rgt og dødsens farligt.
Noge-b and"et er så, at der komrner nnegen folEelig visdom og^del*
meå skEld.forhold Åed i alt dette.Gøi du såd.an og sådan, så vil
d.er ske dig d.et og d.et.... At fIøjte ægger vindend.e, siger
man så" i{vis du fløjter, så b}j-rrer det storm. 0g d-ette er nieget
brugt blandt sØspe jåere efter vinden. ( Men vinclen e:' alLi-
g-.r'6i før eller åi-åen trofast kommet lgen efter stillel)
Alltså sØspejdere: Ep.if Almr$ pÅ HNET:X

3å§ruI@- (som afleveres til TF senest o.- 27'/5
._å.:_::

tr'ishers hånd"Ios: "'."/
igu*i-:å|"* Nylonline på 26,4 på.tromlehjul (aim. fisk, siang
--iffi måO fr;1t ei ve1ågnet) se jlpi-rd ( ft:."d" p:nc1 på
{ ,-,*or 3o cm længd"e) T d,en ene ende anbringes en s'tunp

3";{J-;rlrly bly e1}er en messingbolt m" møtlik"
i{3r1-onj-lnJi fa=tgør:es se jlipindens anden ende. }'Iår fa'-ttøjets fart
gånrtum .,an<Let logges. kåstes pind.en gyer bord, og -qaratj-clrg s.?tte-e,
5t stopr-:.i :- gan"g.-Sejlpindenl står stille i vande'c og trælcker li-
nen ud.*, IC.e-i.;*d.eine ei åtrak$, standses stopuret. i,{ed :lntal-l'et :if
sekuniter gå:: man ind i ned-enstående tabel- og fl::ilo': fa::b:r je ts
far c.

r1o j-L-2-
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Turen var arrangeret af Johannes og unCeL:te-.red.;. o€; j:5; "r-i:,

derfor forrne d,ette sorn en kritik af l-øbe-i"

Vi havd.e l-avet turen som en opgavehike r. irvo::' o!::,:a1,/crne kur-:re

l-Øses r- vl-lKal' rækkefølge, dog skulLe o\rer1,';re.; en gr,lC:si;r,,--

neste i henhold,svrs 11a"si.r'up og

Stensby kirke '(peOer s}"irkeh.)
AngåenCe rapporiskrjvringen: l,taru

får det bedste resu-ltat ved. Gar,--

willt-systernet :

B . :*+:: :_*_i 5 i. r+ 
---q f,il*

I

t

Denrle rapport kræver bare , &t r:an har rigel-i-gt ned tegninger"
og at man giver sig tid til- at skrive rappo::t tit no.lc" Su:et-
ningert skal- være udfør1ig r:red flest mulig oplevelser, og sklt-
serne skaL rrære virkelighedstrO. Deterogså tik"åctel-iiTi: rat mal^r

t1skiftes til "th"rapporten, selv om al-l-e ik1i.b er lige god"e tj-l-
det"De fleste åf jeres skltser var for dårligee I sk';11-e se

ela gang i Baden-Powl1's spejderbog, hvordan nan laver shi-i;ser'.,

1ig ikke forståelser a{ at
tidens nennesker har lagt
lndsaralingem. af kvlste vil
se på ikke at komme til at

I er sorn he-Lhed. sl-uppe-b rncget god-t

fra interviewet mcc præsterL- i hal
også beskrevet p::æci:iltelxrirL^get god ;

De patrul j eæ , der s]«il 1-e be skr:-ve

og tegne en stencl;;sse i Ster-sve d"

Nørrehaverer C-erincd- iltlle s-up'-
pet så goclt rr*llii'.rr ha:' rJrn:-'.'r'r'-

man står overfor en gran-, tlo:] f n-r: -

et kæmpe arbe j c1e i ,, l\[i; [ ,]:.;-15;ra -rrl-

jeg bare mincre ofl å.-[ flan 's -lu-- ']^.s

tage knobskud"

B.

//r, a,.'-. ,i'

'.t, r'-:"')

ey ktrnds

fl; fi CIil t]

HAP. DU L,ÆST ARTTKLEN OM,ÅFBUD??

1.-t.,,



Yo:rc.s år')-ige fastelarrnsfest løb c1e:rne gang af stablen i week-enl 'err den 2|"-28, fe,t

ruarrda var det n:aemlig fastelavn.tr'orud for selve festen ha vde spejdelne izbe'; ru.lrr:

og efter bedste evne g€neret Vordingborgs borgere med l-odseddel <§)l salg.!o:
selve arrangementet stod et fastel.rnsudvalg bestående af rare ,'1 \ foræl-dre,

I t 
J\ -'a ^*^Lsom også var en bety&ringsfuld, drivkrafirda det hele skulle tøøej!*-,*. o. Du.u--

len.vi startede lørdag kL" 2 på ungdomshjemmet.Der var mange tl§y-E$ ting,folk

'f

ti { fi t"l
7

"tø7-"*f

#/§rfrr kTs r*rq N E trl /{s,;

t/

d'n

a
b " -7. n:.lr is ,

Det er som bekendt sådanrat man hvert andet år afhokl"er landssko.mar{stur'ner-'rng"

Ud.vælge1sen til denne sker dels ved nogle buadne opgaverrdels ved cei-tageJ-s'': :- err

d:striktskonkuryence"Vort distrikt består af Lolland-Fal.sterrS/-Sjæl]-ana oS err ciel-

af liøben:arm.Til tu,:neringen var i d.ette distrikt tikaeldt 9o ho-r,d.rnen kurn d.e 55

mødte op på Ne:st-red Banegård d.. 6. marts ved 4-tiden.
Vi--Tholpetdc og unde::tegnederder: var resen'e for Jm. Ring;-kor,L ireci.ianliq nrarcr'-s:.c:

-i sj-i-te øjeblik.Man fik på Canadi-an Pacific Raibways'lron:or'("oe,'ron 2)uol: r-r';": rr-l*
]ctter og diverse dol«.:rnenterrhvorpå uan besteg d.et ventenderdzur:,.crcleruj:L3n:e lac:-f:-c-
tcgrd.er skulle afgå planmæssigt fra Edrronton kI. 16o1 modCalga;"y i;I.:-n-i:rg Co"(i'icgen-
str';! Stenbruri).

Dette blev rri rru sat ti1
%

å:å. Lfi Ln *Lft*
at måie op i målestoksforholCet l:4coo.,Det tog ls e'r, p;, 1'

'--:-'
-.rL; -- §/fla rr' ; l 1i^E' 4. j'*j=

|;it)'Lifi I/f i;,"--4att i1 '-
t{t- LR*Ar..r*-d."^



'c-j..ii..r.::: .r-t f.,,n;.r-c r;,-l- :f , .l'; drl'; "-/i
:1,:- -l-e'.e iei:: cai ile '" s-r--f e ; .::c, i
gr:aii:':l': 'llj".:.:'::) l,L',-l 

il:, ';- '.; 
-'r' - sll-l:.r'Ll-',;'

1

s i,oC og -]-e-veC,: ,i- g::'irnde-'a \'..tr11 iiel-l r rrl:u.'t . -r',' l '' p' v--

c1 s'-c.L i:; i e-t ai'b' ;J:slel-*.'.i{:irl :::i.l;- virr c: ."'o'lj?-'

iri, l.:-;ii1e 2 -iotos af en fc:lr;],'de:'c.r-1' r-r , ', i'

-./-i,r1 .:i-in:se,l.3t{aiJe'[S [.{l.o::rirr,O;-,.i iiii e'c mangel.f '-d-t il::"'; -r--1r:';'e:rer;.\r'i ii-':;-u
c. _ -. ,: c f c,:-'-'ipire t;./l' e-, o!,: i,.l ',o5e eJ-ie: et a-be;dsl:cl''-l 'r- s'acl-il:Lldd-cts arrc-ell

" 

t\ 

,./'

r - i. I : i, f ,,\,.-;.-, . 'c.: :;-:..--,.vc :?-r'deY of ie:' op'rvce--'cr ':-- ;:1 Tn':-''' :Co'

t-ri ,i-"'r'i yii -u:,r=t ilr''it, rt:en i'øts ', siiulie vr ii-ge sl:':'De cti f o::'.:'--1]rr:''

,rin:'aioei'-iei' ic r; cl.c 3n lltj j skræn!--83 ,,t,a lmPIcYis3l'' i -hår'e "

-:r';L-o'r, .,;l-Lr L-.nd.LpoGir ,rrcl-di1l:E,cn"*i-olcli.. utii -oit r.'-d -,eltd'; ';r- l 
"

.,i,,;. år rri ;efardt os j :n mørti,f granskov ''$å "eJ ti r err bar r'r e; ".,1,,;. å; ". ."+l"ot os j :n mørli,f granskov ''$å "eJ ti r err bar r'r e; "

,,'-",,'','t i.u,:nel l : jr.låa i1'-1L I ,i,i, 'i'i"6r.tL.;;; 
,'tiskEr, de :-' skuTfit'i"9t've f ave" lncg,ie r--j-r:'<egreJer,.''' ,.

t;"i;;" **, /, c\e6raiallsc.i'-1errl'"gi7de nogle træsor" 'e: ' 
lLrve ilrl ned

åi i1i" ,"qlrane;IoJr rre d t,ir"bi,et *rpi "flYÅu Y. r-:i;e ]iavce fået:; i-.; ;7;;;;7i;i;t;;; t;'|-ra;e,t *r!i.rrv$s vr r:iire hari6e rået
i',,1fi"tii--f,tou.-,åå l:-u,, vi'' ,nå'/ "sZ*' t/rsrrl
-, 

=i\+.,t., 
/stecl vr-sirr:l-le besøge/ tpoecle y{ t" Y?' "1b?I i lliyrup: Si{.CL-,1.,'Stecl vi sirr:l le beSø§el tpOecie Vi- da Var Cn car I iliyrup

;",,"\r,å+ a.6e) ,livoi' vi frk te cg'I!,.,s-r'e-+?'med' pite 
' 
afl;'rtte cr'e nogle

,.*" tCr.r.iister oS :arportel-r)dje o.-ot- t'r1 en røcifr:lllle.
;:fr"a 'i;rl en placls i en gi"arlsiiovrhvor vi skulle.bivualcere"Kl-orkel

var: {)/y rf øreno v]- }<uillne 1æg4e oq -i- poserae trl 1 times FØvr}"

VæknJ-,:p:,,111',or'§eouiader: skat .rærgi)fi ,rc':-g om en -i;ime'pladsen rlrdciet og

I slra.l -/ij,lrc irfår iil af5ang""54'rl3ri-'iantt eg&t\ le fik -;i l-avet'ot1

crsa iette rr',r*""iiyruirg§, aåt virfrfr:ffi;'3"I:Tt:^^.o^ r^1ro,, ,i*.,.*,*an

ui-+--: ';-;- rå år'. tr :ilc. I åt.rC:o,3Ie saLT og ci';i'or:saft - Cc-i, t.'al sp.,:-:.di;tcir-' o,3 i,::
,1- f : j' ,.-,'tr,- '.+.I"n inSen i.'c i'"j-l- fo::bei"edt:lsen af rettc'e'

,"r, r :rr*'rle "i, 3ll :1i,tr;.::c-Ci n-r Lel- -:' jct' , at vi --r jLi:: fc-' e '" Lil -'-
-: , o, ,'\ r..-. ]ri:,r,,,u1i1,.---' Cfl .iL 2toa farrge en .j; o-':u.-3,-LL - -t; f:r'.

---U ,:.-tt,\' ) 'J -.-..L -L.] i r : -^-- ^a...r^^ ...,.-,_. I _-t -

irtu- hcm en af o\rerr
v,r .,€". Zo crir tVXr*fEffiAæ '.t, ntp§'v{ det mindste".Vores.ti'æ satte l:

.ili..l"":,ui;?".r;;' ;*,,;'f r,# .raclrsonvilr" (Basnæs ) , hvoi' vi skul-Le af let'e"
a\r r irv

.::.r -r.:'.r'ri .r,:ere [c ]<ort oå rapportbøgerne, d-e'r havil ' '/ee i'el; vores ho.-
: a L.u u li'Jr I r -v

=is n;* . ;o.our, r,-:$g^"t 
-"*§na.1.ff:ttt'fg!t..i to'ir''en af' crrkrinsståen-

rie ,{,rr,rocr og eeiåd-,;i ii.utr'-iiiiå's-# ;F,.r-.".t.,!{lqS?{; !:? hiæ}p rra t:"os

ie arrdreflrre frk vr rå6t aetr'.*e.ålr a#.tr-i;et _q.:rt§.t.§,1"i1,^. 1"1-::^:tt eni" ;ffi;;r,,;E i,.ro ,,- la§t, aetr'.-eil"a-#.tr_i;et 1-{r'9*i:§rtr3,t, c.et uc til en

:;lrol v'',i. Vorc "i',rn 
l"i/3C+.l'G j, filV var de: il'ifaintl.'ts':'r sl'::be af s:ed '

v: f i.:r sa or1-r;".,åiE1t*tå0"3+§ on ey.:#iyt{'\": o*\';ui' l'ur"; ' riei br''-'g ai
va. r+,iri-krr:-n-"r- l,r.;"'r. ';toi-1**reÆv'u- 

gt:/\l!p?'hvgr,If 
-.;t::'::, .:-' 1":-

v: f i.:I sc ol1 -l-æn.,ere \brlred"ry§ ora e.p':giYlf ter o'j\;el.I l{ur-;.' ver ui''-'g a'

va. r+,.i-krr:_n-"r- l,r.;",r. ;fifi--t**=Æv,u- {ir,/"';fåd,hvor vl ltoct,og ,.or. Cei:-

vi;. frygi.:r-is:;:"'rt;,:§{f':"rrcltir tlgff:bti l"i.^i 1"L:1 :': ?::::t*1-1-
,..,,,,,,1.5g sa;id=it6'ry#{p"t" vcncre fl*W §n and'-ti ..:€J og tratrc }xun-

rcr-., af sie c. =;il{\;{§ ooo,murt l Veå "§e\e eir uecsltuo"r s to'/qrb":i'
,rer,creF -l:5e lt:'rc. h--\ail"o="t et i?i :,)t:I^l'1..:l'I:"'-'r':,o.1 l?ill-I

v::ilP: :-e h;-ie trd-cn'
Isilskivi-,'cvifll)>tl\t-g481':-n'tittilbercd'i-lin;1af',le:-;sta'iel'

lr j :r'l l< :-- gn,,,g 1319-1- r:i;l:" cg rof Ør 'ot-sand'e -1--i-8'vl nåeCc c1'"'; 'lf'et er l'i-
ir" '

vjr:t o"arg.-råt st,:-l-L,e "iu",'lr-r*å11 
silrå.gtc d':i ho':'l-r;it' - \

l:,ia 5e:i: ::-s r,ilirage ti -l- Iori go:r( SvånC-s;i"Lip C*'ntl'r-isl"clc ) , it.l?I.,:''

l tiilll o ,3".,,ral,r.,r;,i ,31:L l.'cns('-l-Sicr SPioce S i f oi:m af -5rusc'l:ad 
" Vi va'r. ei t';l'-'.

1t...-.,.1''1-e]l ]"i,i S.ne.'.Sec],[! 'så ci.e 1; val, en såre for.tiuf trg ci:. l;pcs:i. iic.n ;-b Jor.
i,a ,;.1;.i' -:aT CVeIS ,)1.,:,.a.,. .i.ur. parade i skcl.egå::.cen,ilYor d"er bie-r ;;i

.lorrl .f.i ::.s +;ll os, FlP"'ir 5 ul-r'cu-: t nlaceringr': ':ler v-rs ' : ttet slg' at vi 
'

+ iic.r oa, L- r 
- 

ir,,.ra,.e l,--i-årc : o,, igcnn.rf:_ son *r. { -- u ii:.; ;el-l, i- 'r:+:'t'T'"J"

..,.;..,y ,., y,i.,.e :t b:vuai: c6 i..ivei:e l oml'.erter.u;en d-e :,rirc::3 h''Ic h:rr rloli
alir,-- ).t

5;; råt"i, i;,o::i cer;lre"'-)et var $cget ove rrasheiCe :or os',Iiilt a;r';;cr'-'

. li,.;i ,ir:i r,r"3 J.1-v,t- , i;"il,l'. får giæc1e ai d -''r; .ll,nere ll:;r'f'oi'.iden iis
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i :,,'i;. ,1 r

:i li.ii1\



deltog fra troppen i,iuggi og Johannes.Deres placere:eg.,i<encrcs rkt;:
da kun d"e 1o første blev nævnt"Om }øbet kan iøvrigt siges at d,et \rar
f remragend,e arrangeret .

Nu har vi kun at håbe at d: to bundne opgaverrbygning af pakstatli,
og uclersØgel.se af et tandområde ,bliver 1øst med ligeså fint :"esultai
for så ville d.et ikke være usandsynligt at se r'horpetclo o6 P.ing som

: del-iagere 1 Landsskovmand.sturneringen Lg65-

P1+ Skude.

A \ * (LI-r-dr YÅrclsi'i'Ll'i 
5--/ 

ll l'tr 
*-

*i' r */y

,/ rt.

Stand.erhejsning;en blev holdt Sktorsdag i stedet for son planlagt på Palmesøndag
på gn-rnd af det ikke alle steder lige fremskredne arbejde med bådene. Onsdag aften
fik vi endelig^lakset de nymalede joller ud i det lave muddervand med. stort bsvær, og
torsdag kI. 11"" blev stand.erhejsningen holdt, efter at vi havde rigget pranmene.
I ?F Kajs fravm var det Tuck, der som sejlkyndigt rådsmedlem måtte holde for" Bland.t
andet blev sejlreglementet nøje gennemgået og fortolket for at undgå senere mi-sfor-
ståelser. Bådsformanden og Tuck var enige om, at der i denne sæson skulle sejles mere
end nogensinde. Nu skal vi vise, at vi vil det også.

Efter det højtidellge øjebli-k, hvor topstanderne gik til vejrsr..tog vi a1le rid" at
sejle. En stor del af folket sejlede ti1 Dehnshytten for at fortære d"e medbragte
madpakker.

Med ønsket om en begivenhedsrig sæson.
Spejderhilsen

Har d,u Lagt mærke
Lad' hele

den, Pf.
Skriv tabellen

som I har i båden, eller

i:'

'li
til patrul j ekunkurrencen?
patlulien være med til at fremskaffe og lave

oD i .ieres sangbøger, på et lill-t' skilt,"årutii 
d"en med-tucir på selve seilpinoen'

- rtlt 
--

Husker r at medbringe patruljestand.eren overalt, hvor patruljen
er samle t???? ????? ??

§ 
§ r*ot v-*Å :l-§^^- v€- S 

l.,s/*"rdti- r"e-'{'J'
illt 
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Wn§nRoGæfr,*,i

*

Fra I. maj er d.er øvelsesse jlads^_hver tirsCag på 1:avnera (,1r1''o:.'

eflå:rst) l"i vil bl1ve arrangeiet sålcdes a.t ijm pau::u-l je b'at na;*
deplikt'hver gang, men naturli8ilis elr re§ten også vel}':omne'

lliAJ: ];,-16/5 Divislonsturnering (-i'tøo 
-J-oo"f,a-op 

i )

Der er en tvungen patrul jevre ek-end" mell-ery' d-.; " 
-rurn' cS pall -

."*, hvor progiamraåt føråt f orelægges e t jungma:rd-sho-l-C-, soll
d.eltager i turen.
27 /5 fropsse lLad.s, fra kl. !. oo tix kl. l-5 " oc

j -7/G pinsetur roed ]iiyord sou mål fra kl" 1i.oo til ki. 17"ocr

24/6 2/7 
i:5:"t?f*oTlur$::å*?'fi:ttg -:#1"1ft*[ I;"r';]'
alle spe jdere og foregår mcd' d'e /', /tlborgjolJ.er)

? -tt /t $onmertogt, der gå.r tr'yn rundt" Fra kl. lJ.oo tj-l) -)-L/ ' [i:*iå:tZ:' (lettE sommertogt er f or jungmænclene og
vj-L foregå med lotsern + Fisken'

Foruden dette vil der af jungrnænderre bl1ve ar&angeret lrurser
i I. 1q1.:prølre, d"uelighedstegn o.iign. i !øhei af f,'oråret"

++***t bt#* [v:, ,Jdtt€- +;] ix' v-?-<'

p Y H"r[ fr ? y::'' *! ]o"'o{J*t't1':$',"<
på grund af den sidste tiOs-fr-affie afUu-O eller rettere r:angel

på-salÅ", frfu, Iug Pig foranledigåt lil at pointe:ie-reglerlre f,or
åff,.re. Afbud senåe§ kui,, hvis man er forhindret, o'g der øjensyn*
fiå-Si""e til at si.ge ai det er rneget s jældentrman er d-ei' :Teg
[åå fråt*, at jeg kfuI 6n gang j._de snart 5 åt, ieg-liar vær'et sØ-
spejder. hår "u[ ilig nødsa§et-til at melde afbu$ -i;il- en tur" Det
;[tiå;; int. , åt åur er_færue barnedåber, fødselsclage 9.s:Y: i
miia familie, åen det skyldesn åt jeg har forklaret r'"in f,amiLie,
at jeg er spejdern og ai jeg-derfor somme tid-er er nødt til at
senåå*arbud t5.l råmilleariailgementer" net overrasker sik';;ert nog'-
le at d.et også kan lad.e sig §øre at -melde afbud til fami-liens §am-

"å"f.åor"i", If"*ilieop1øn,).-,leg har'f-eks" i 4 år i tr'æk ikke v:€.-

"*ilfrj"*nu 
iil- nvertcån rqin rnoders _"11?, min 1ill-esøstei's, føcsels*

daEe" os d.e ", - Ju, det lyder nærkeligt for nogle "- hver gang+r Ci

ulEvåt Et år ælLdre uden mln hiæellip.
Svsdom! }i1an bliver ald-ri"g syg på en turr --- ja'' hvis 

-T$a'n 
gøT el:

åå?-;*å"å"T iata ens ege[ si<fro. Det er fr,rlkommen uciel*k]re1,,:t
nan bliver forkølet, frv:.s *rtt Au ikke klLæder sig he-lt'l;ossei på"
ieg irar + g"*g" væiet på sommertogter n:ellem 9 oS L5 rLage: 08
j;E ,i;, afffrifi-opsurveråt så meget-P9m ansatserr af fcr:lcø1eise.
Jeg er ikke *åOiåinerl så 3eg våa iT5" hvorfor,, me:r vj- sn$'oejd'ere
resner med en-ieor:-, der uig6, at sålænge, P31 o'{rilolder srg:-rd"en'-
i;}";a åituå--rtkk;-tii.ter truitigt opvarmet, blivel ma:r -ikke forl;ø-
T,.+IU t . . o

D;i er kl-art at i nogle tilfæ1de kan afbud. accep-i;e::es, cg:- sa'-

iåia "@ dette "*rraE* 
ti1 de arrangerend.e fØtt=-t: eile:: iung::ritn'd

ved tfr]-arrangeaen!"r, ellers til pat1y1 jeføreren.
I,,,[an inå kunne 

-Forstå, åt 4ut er he]-t håbiøst, a-t -l-a''/e e-b t'r-ranr-e*
ment for 24 -;;-iå;;å ,- "9" der så ved, starten lcu''n stå:' 14'
Så lad mlg nu'så at I møirer flittigt op ti1 c1e oven:tævn1i': ar-
ran$ententer' 

med sØspejderhilsen 
"''{ugg:J 

yr1



Fis6 : ForstæricnJ-ng i clækk"et orntrrr:!-ng iruL til" rnast, ltl--e e J. j---i'.ia"

ijisse : s1<cnsrnæssi3 bereSne sl".ibets position, fa.r't e .'-l:r J-:5n ,

I{aLf,atne ----: ?ætne raed vær}r oi; beg (f . eles. nåclcrne (rleliei.:-'ieir:::'
pJ-anherne i et §nribs ciæåc o;; sidcr.

' -..'l - --.

iiapse jse ----: iiæntne, vende buncen i- ve jret '
li:i.nke : Opstår, når den danner si6 en bug$"(I.;r1-;*) rlå tovvi;rk c1"..".

i,ojert : LicjS.e , trvori staS5sejlet Slicler op cg nccl a'J c'i s';;;3"

T,årin6 : Rundingea på Xrvcr side af'ag;terstævncn og J-i6c f'oran dcnn;.

Skonrog6er. --: I{årclt brcd frerilsti-l"Let af stærk'b trirnecle hvede- eliLe:-r

sigtebrodsknopper .

Sk;vætbord ---: -liant på essi.n6en af ct åbent fartoj
Noie f,or denne gang

Noso§ o r^-'-

Søsyge 6an rannme enhver, ogsi'r- oceandamperens kanltajn, den trsøsta:rkrlhar se.1-
Let en filenneskeander'Fxer forger et par råcl og nog}e betragtnJ-n6er:

Man han være sikn{er på at søeygen sætter ind, når håden stiLÅen sllerstor"s'l

$y7G'

i-nd..ri.rkning på modstandskraften over

I al"mitråålign *o varcr et anfal-cl'51FBb*-

iirav tj-L hesætningen, og der sættes ikke skel,'tnel-lern erfaren og uenfaren scg*
I-er. !
Desværre ligger cler kun gisninger ti1 grunclfor påstande orn årsa;;erne'Li-i.
soslr$ens opståen. Det er dog 6ivet, at en Ppvirkning af'tr-igevægtscentnet
er r,redvirhende. I{ervceitet, angst, kulclc o$ fo1udpåenCe sq.6-dona -L"*-gSol _

og ufejl-X:arJ-i.6e råd rnod *"uygu, da-der fi"nd6så{;,-<-:'*--;f;>^---zF''
Ieg" så man6e vari.stioner deraf , sorn dcr er - 

\* *-::Z=åst'a --.;"-,2*,-
scsy6e sejlere" I{ort og godt er do ef'fekti.- \ -----\-;;-,='' -)--4scsy6e sejlere" I{ort og godt er do ef fekti.- '- -=t-"= - --)--+i
vdrs&e nåd, ef 'Lcn erfarnes menin6 f c-r}.gencle: \; --- ';'' '-:' - *t- -'".\

i':rff:å3ii*r.uvaror ctanrsr.cie#:]={5kÆ;l * -:syre ikke så forfær'delis lænsc' hojst -*--= /,Ø)i:, lfi:*rl _._,et grar ti-urer; men det kan selvf,olgelig - ** 
14 \\ it -.,

*r;{,'a

€\:t*li
variere en heL elel. {', }' I )

.)et er iovrigt vansleeligt at gi"ve gode l--- !'1 
/i

Re6eJ-rm:ssig, tiLstrætrrh"eLig net f cdc, varmt, vandtæt t o; , konstirnt--fC,si:ear i;*
ge: Ise og orn n,rctvencligt cliver§c so§ygetabletter.
i{ar. rnan t,r-tr-h,,rjetrigtrred for sosyge, e}trer er raan. ude for lorste SanBr e:: de-;
til-råcle"[-i-gt af 'Lage en pi]-1e, så snart raqn sej].cn. Derved cl-j"m:i-nero,'i er[t]Iir,r.';
f'or at bJ.ive sygo og r.ieget er vundet.
Dey. er masser af sosygctahLet-sorter, o6 virkningen en of'te forslrellig.
.r.)et mi.dclel der hjæIper ncgne kan give ubeha6 tros andre, så dct cr irJ-o01,

at p.rove slg i-idt fr,ern, for rnan ta6er et micldel rned opbonci "
Lioclt hulrlor hos besætningen, selv ol.r en enkelt en tigået nc'l mecl flagetrt
en af betyclni-ng - i-khe rninclst for den 6ygc , cler så sna::L en .:i. l-Ic b:rl.:':i-r:",
sher, igen f'or nocl tiL f'u}dt ucl at overtage båne pJ-igter og r:iisl"e tiert"'rccl
rreLt i.-.oraine tiL i<ræf'ter igen.

i e.;-.
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HAVØR]TEN I.{ELDER;

Marts - ap:il - mai - iuni.
I,enne tiC er åreis travleste. Det kan d-er'-
for ild<e undre, at vi ser hen til d-ivisions-
turneringen som 1i-ggende langt ud i frem- i
tlden, skønt den snart skal foregå. Hertil
sllal kærren have en tiltreargt make-u-p medt

hvad derti ! ihøret. l'{en det er vj- lmn netop
begr,rrd-b at tæ.il<e på; først og fremest er
Cer jo11r'jrllec scm bogstavelig talt a1 min
spr"lo*re fr:itid er gået til. Men som 1andet
ligger tvder ait i:å, al d.e kan blive gjort
ordentligt i stand ti1 Påske.

Vi har il.ke været på nogen egentlig påsketur, og det svnes ve1 også, som om vi har
været iidt s1øve.

Det er deivis forkertl Der har jo været fastelavnsfest, tropsturer oS så bådene ab

ordne. At fremmødet så ti1 tider har været i-khe altid helt tilfredsstillende er svært

at nægte. Tmtk bare på trppsturen d. 2o.-21. marts, hvor jeg som ene mand repræsenter-
ede Håvørnen. på croås af nok så oprigtige og sanddm afbud er det alt for dårligt af
osj Det går vel el-lers på sidste rund.e med det gamle mandskab. Jeg håber inderli-gt,
at d.er .rit tlir" dannet nogle nye patruljer, så vl i-kke på- divj-si-onsturneringen møder

med. 1 + 3 + ]o + 4 mand-, Iet er en ret shv fordelingl ,/i/ ii A

,--,., 
, ,/i/t**d_&
i

IIAJEN I.ELDER:

J*f Vi har i den senere tid taget en del clueligheds-
'-.-*L*1"' "';{\. 

_ ;* tegn og et,par kilometerplader. I februar nåned gik

-.:, o*,.,i. .*, ..*- -' patruljen 5o km. sammen med Cd.dvar. Vi har også været

y.)" .'n#-^-§- \ på et par week-endtu-re med de guie spejdere' lIu skal
, -*.n o,.- i vi have 2 nve mand :-nd. Hele vinteren har vi haft pa-
" '"- *-: a !- -§truljemøder hos I{. P. Efter divisionsturneringen skal

\ ;- vi holde møderne på P. M. Der skal repareres lidt på

,,å '- -- r -[ A 7o.'*-*::' y' \ \ 
,. ,,_fi Med søspejrrerhilsen

' *-- -;;rt** sE**§^

*:" ii' i* t$'t)t{-,.,,w,{ 
,.#_

SØHESTEN I4ELDER. , 
,,!, . i 

'N 
, 

{","f"{.4 
I' ,-

Itry rnand i patruljen: Bo Jensen. \::,#^( tl
;ll.Tlffil-.:; iåH fl3il";,het og er godt i gang - 

',' "'. ,l'- r"
ned 2 kl.-prøve*" Vi har håi't hete 3 gode week-ends medtøk ':. ;' . 1,,-i
løb. Til møder:re arbejder vi med besnøringer og splejs- "" !
nlnger og prØver i d"et hele taget at ri-ygtiggøre os til 'r .: ''.. .-. ...1-'
drv,-'turneringen. I : \""&

Vi flk en Imarle;'t på loppetowet' i{julene skal
bruge til- voz'es kærren og motoren har uiin far købt
patruijen fo:: i5 h:.

Med*.sø spe j dertri ]sen
: .-}
.r{ 't- ,.- !'-.Ll*,--ri,,iil i'r-.;

i}
IIUSh'ET g* t l,*t S cL:l* (_,

v'l
a1

iltt
IL'

f')

t/u
,:)+-. f"-f '- fYt!'?-i::

-*§..+
ait'l- .. 

ttr-f i '.:',



}ELI'INEN 1{3LDER;

Vi beklagerr at vi viste så ringe tilslutning
til turen til Bal1e strand og håber, at det ikke
har ødelagt noget. Nu da bådene er sat i vandett
må vi se at komme i truring med at sejle demr og

da al-1e i patmljen har 1. k7. fartøjsførerprøvet
,;r vi i stånd til at sejle ret megetr men vi håber,
at man vi1 lave nogle nye prøver, så nogle af os
kan få 2. k1. fartøisføterprØYe, så vi kan få ud-
vid.et vores sejlområde, da vi kender turen ti1
spejderhytten ud og ind. Jeg vi1le gerne lave, at
dår"blev anskaffet nogle ankerkæder til bådene, da

bådene med nuværende ankertove er sv€ere at holde
stille i htrdt vcjr.

Vi vi1 byd.e d-e nye spejd"ere velkommen i vores
patmlje og håbe, at de vil befinde sig godt'

J[]}IG'I{,N}ENE J,IELDER:

"{"

"rt

t..

',
t '.. -..'

Vi fi-k ingen s1øve flaskesvær i J1vl-patruljen siden sidste
v,:rndpost som ventet. Først trøtede vi - d.v.s. Johannes,
Muggi, Karsten og mig - ti1 I de1 af landskorrmandsturn"
Vi nåede desværre ikke vores planlagte pri-mi-tur før selve
turn., men vi fik da hevet en de1 ildbor og øvet andre sl<ov-
mandsaktiviteter. selve turneri.ngen har PF Skude berettet
om andetsteds i bladet, da han kom med i sted.et for Karsten.
Lj-vet er fuldt af ovemaskelser, så derfor blev vi nr. 1.
§iden har vi haft lynende travlt med bådene og Lotsen.

/t

DER IIELDES: 
"' 

r" : '

Et sl«;d fra stiernernei
Nu da fastelarmsfesten er vel overstået, kan vores møder

fortsætte nonnalt igen.
Vi er nu 7 piger i patmljeh, rnen vi venter endnu en'

Vi er i fuld gang med pN*:rut;iærrue prøverne' Det vi1le
være rart, hvis vi lorure få nogle iungr0æI1d eIler andre

"dygtige't til at hjæ1pe os med dem.

Vi å" kede af, at vi er kommet af med båden, rnen vi i
håber a]li-gevel at kunne få nogle sejltirner til sommer.

,' ** o-

."J

.i

"' -- 
_i_*'

Skal søpigerne har VandPost????
Skal d.e være med til Programmet????
\ri er glade for, der år nog1e, d-er gør noget for søpigerner og vi håber meget

på at komme ind under korPset!

Hilsen Søstjernerne

"i 
/f)

-,t '-. /1-<iY

\
JJ,r1

. .i\-,')d

,*
e'§futbtxff;"ri

*L..trl r.j*
\1, *-^.t o



NYT FRA PATRUTJEBNE:
i
t

fr t\. r:" :; i; ,'
i*l i l,' **r '"- ! \" .' ";:

ri 1,-.- '"- 

";-c4{I§--ei;lrnnn:- \5 ,'* .
{_, 6, *- r,- {,r

God.d.ag igen alfesammen. Vi c-;:"=t-* *- 
u-

fbr lavet en masse hernede,vi .-.----..-.\, ---='*,t-

samler avlser så vi kan a].le over- \-,-'r .-'ii
skrifterne siden 18o7, så det går \.'... \'
jo meget godt. I den senere tid er '\\ . \,
vi Utevet noget underbefolkedu::i -"'\.\
Hajen, idet der kun tsr min PA og
;e! såfv tilbage. Det er io kedeligt, men v:r- r"gnev s€r.r
åed at skaff e nogle friske gutter inden J-ænge "

ivied spejderh:-Lsen
PF Peter

.. '-_*r

;: \r-- 
HAVI4ÅGEN METDER:R'{§. Her går det godt, sæ::llgt med

'§-l avi-ssamlingen. vi har ca" 2tons. Med
prøven3.e går det da også gcd-t " Men vi

lider rrnd.er mangel på egne lokal-er, det-
gør de andre påtxrrf;er også' men hvad-r?

vi må klare os så godt vi kan"
Med spejd,erhilsenr' Tcm iohansen

(

Bjørn er færdj-g med IIkl. prØven v'
Jås var på arbejde den ene aften da d-et blæsr,r ret"pæ-r'i;,
.råia"i-rråi i/z"m over daglig vand.e (oain fl-øo og A 21 h-av-
d.e også vand rrnd"er kø1en. Patruliemøde t er sat scm sædvan-
rigt mandag k1. l8ro 

Med spejderhitsen (pF) llenrj-k

L23 4567 89 Og87 6 5 41 2t 21 45 67 89 a9 87 6 5 43 2L

VED I' ALIE SØSPEJDERE, AT PATRULJENYT ER DET MEST LÆSTE,

ni,f,nnOgf 
-1iønSf 

i"6StE, ELLER K0RT SAGT DET STOF S0ir'{ i'{A}i

HELST VIL L§SE? DET VED I NOK

MEN SAPF'ERELLERHvE}{DETNUERSOMVÅRETAGERDET
JOB lap 0s sE AT DER SKER . NOGET r pATilul,,rgFll'lll rcri\li'{Ei'{

PATRULJENYT. LADgS HØRE IvtERE END DET SIEDVAI1LIGE gl,i

JAH, DET VED I.
DET SKAL IKKE A],ENE VÆRE REDS. ÆVL, DER FYIDEII BLADET UJ)

patruljerne, især.pferne 
-rnå. 

meget gerne- sende nYt, når 4e slncs
'*å"t-å. på tide (-helst før) at et nyt btad u6Lkoiamer"

så }ian det være red' vågner op ??-11I

skal vi slge, at patruljenyt er red i hænde ailerede 1:ge efic::

Scmmerf erie , sOmme rfe rieSOmmeI'SommerSOmmerSorcme r:r eri e f er"l eFERIF

(aet bliver sior-åi s€r hvor te (rnange) scii_rl1r-i;s-[?;.]":_td
,L*q I L-." t /_! --4.e.

TUMIEPGN MEIDER:

AIt ve1 i Patruljen. John og ieg
går snart over som JlI, så Bjørn
Eliver PF og Jørgen Jakobsen PA"

a-

..-+q;.*-1"



SEJIR-EGI,EHENT FOR SØSPEJDERNE I VOR}I}TGBORG i

Dj_sso al-mindelige regl sy skal- overholdes , Ønskei' man dispensa-
tion , k2n d,atte ku-n gives af iropsz'åd"ets sejJ-ky'trdi-ge ried'lem
e11e:, and.re af denne ucpegede ansvarlige f ørere,,

I ^ Sikkerheosf eåangtg1t]=1+nåeJ* 
, i:-=i»il§[a:f artTa væi^- r -redni-ngsvest pr" mand onbord "

b) -rr,lC ',ure, d.ez' stræl<ker s-g ud-ol'er mør'kets fr=mbrud-,
skal opholc.ssted. mel-d,es til fF inden afgang og umld"-
d_eibart efter landgang skai d.er telefoneres hlem.
Fø:l t;lbageturen sfar{er, sha} det med,deles, hvornår
man påregner at være h;emme.

2 - Besætn'i ne:- 
")-*iUi_"lniim 

5 na1;1d, hvoraf mind.st I skal være far\øjsfører.
b) Maxinum 6 mand f-igeledes med fartø'sfører om bord.
c) 2 fartøjsførere"
d) F'artø jsfører af I grad- alene.

5. §s;}qqråderi
a)**F-;-:-:-rer af III" grad: Ind.enfor linien melJ.em Oringe

og,spå3derhytten me6 undtagelse af Vintersbøllebugten"
b) Fårtåjåfører af If grad: Mellem Storstrømsbroen og

Utvsrrnd"broen med und.tagelse af StorstrØmmens sydlige d.el.
c) Fartøjsfører af I grad: Fri sejlads.

4 " Loglpe:
a)-Tffie skal altid føres med de dertil hørend'e oplysn-inger"

før afgang.
b) Ved. an[omsten skrives en udførlig rapport over turens

forløb.
e) Eventuelle skader §KAl noteres og desuden skal de ansvar-

lige førere rrnderrettes herom.
5 " Ve i ledpnde stragf,-ebe§tsqrcfqeii--a) i 2, 3, 4a og 4b straffes med' sejl-

' -llarantæne, hvis længde afhænger af forsømmersens karal'ter"
b) tr.'o:'sømnrelser ved-r" pnnkt 4c straffes på den måde, at

hele patruljen får se;lkarantæne indtj-l skaden er udbedret
og reparatlonen af denne godkend.t af tlet sejlkyndige
tropsråC.smedJ.em"

Forud"er d"isse regler gælder de almindelige regler for
fæ1d"se] til søs såsom forbud mod støjende adfærd", over-
hoidelse af vigeregler, ud.visning af høflighed og hjælp-
somhed overfor ancrre m. m.

God sejlads
II KONG VOLMER SØTF,OP"


