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irlr { 9 " argi}n8 1-96, dec 65*j an 66

I'YANDP0STEII" . tropsb)-ad fcr iI l(ong Volmers Sø-Trop
Vord in.gborg.

Trops::ådsfcrmand: 1'(iels B" Skud.e, Drosselve j 5 tlf 1578
Tropsfø::e:' : I(aj ?. Christensen, Hamnerichsvgj 3?L_llt 18]o

" l:: -'- -r- -[ l; 3 I]EN tl

Tan,cer ved årss.<if ret; ltlytårsforsætter.
Vi her netop passererei ;ulcas og nyiårets '[id. Der er sikkert

nange, der hai' sa! sig nogle nytårsforsæt1;,s:' ind i hoved.et"
som de alle::ed"e i!;ke har kr-rnnet holde" For man sætter Slg nor-
nalt høje::e måi enc man kan nå"

Få trod.s af di-sse ];ec1ei:-ge bivirkninger rrille det nok allige-
vel være på" sin p1-ad.s at sæt+"e nogle enkle måI for II KVT i
det komneide å.r" Det n:å he:: pointeres, at d.isse mål ER op-
nåelige, hvis nian d.a gide r at foretage sig noget positlvt.

f'ørsi og freinmest skal O-et gcdc liamiaeratskab udbygges i
patruljerne, så det llonner ti1 at omfatte a1le Eand', navnlig
i.y" *eåiel;taer. Pat;'uliearbejd.et er jo g:'undstaniaen i hele
trcppens arhejCe--ttea disse nye medlemmer håber vi at l<unne nå op på en
stor t1op, cier na eog kun vær'e 6 nanC- i patruljerne af hen-
syn til iejladsen i i\tlorgjc'llerne. Er der så flere, der vi1
ind i troppen" rirå rri iave 'rentelister.

Forsæt- nr, 2 hedd,er altså = fiere sØ§pe jdere,
Iorsæt nr. 5 bliver n+,ui'ligtris en tilsvarende hævning af

patruLjernes tekniske siancl,ard.. Hr;sk, åt d.et er nu, der skal
tages prØveT" De:" er d.s. også kursus i gang på tropsbasis med

"o[f" åne]ighedstegn, men Cet er altj-d- kr-ln de §anne, d"er-gider
ab"nøcle; oo. Tif fclårci b-l-j-i,,c:' der nok at gØte, de r er båd.ene,

som srra^l- klargøres, der er Civisj-onsturneringen cg end'elig
er der aLre:'eJe i februar nåned- d.en trad,i'"ionel-1e fastelavns-
fest, soLt he] e ';rcppcrs økciloi,ti er-aftrnp§i.-g--9.f. i{å, uen det var
standarden" \,i l<oil bo:'t fra. I{vor- -. -'ii'i -:--::*'
d.an Ij-gger d.et nei norse, nødnjæ}p ::::. rI; "5*'::- I
og p'r onerarbe jdcr ? . "i- rl:ke , ..^*"r-- iu; *:::*-.** rj r+l?r=r

Dcr ." *ti.rtligvrs flere 1i"8 .:' . I i ;i-*^** 
{ 

l-ft"* *rrr
at bchar,_1_r_e her .rcd år's;i:iftei, men,: il; ", .' ." rl
uan Lan Jc ik,('l uCl:r;d-; sia-ovlr ..',..t i "",? f*Å I
flere n'*årn af d-cti;r: bl ar1, d''1 ! 

, ' ''- l *Iral
man cLil vil- nå næs';e nyiå:r: e !'Ø1: ma'fi*" ':i'r'i '--" *- ';;*'y
e:. i'e;r.di3, nen co-i, ei" io itlce+_-^i-. ;"--1.* :,,'-;æ ."...r--*-.
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Sneicler:ns s .r,rstr :- r.'1, '. e ;:"'t1Cel-: , ::t'-:-l
.&rL*

I forbinde}se ne d. C.e tt,,'c1-a*, arslli-b';coe j-ns;r'ulliionel i C.ue--
lighed.stegnene r?f ::.iir 8: s-:i-' j.::cl e;'il v- 1 

":'-'€:' 
s!:r-'i.,'e en -1, i-l--e

artikel om kortet, de-t:; irrrnsti:-r -:ig og b;'ui " .lcg h'::: ne:.a-
f ig på f Ornetturrel-sen, at nai-, j. :l3- Ull-1- j c";:ne j-k,:tl 2T 568-r-a i cr

skrappe til at tegne kcrt"
rrHvad kan nan læse af et kor;?ii
Kortet er en tegning af lar:C.skahet :e'b f::a i',r--'1,en, dei er
dog ikke en -begnirg,. clei' '!--ao.sarnmenl-j-g:rl.ee ilec'1" ei; it:.ftfo'cc*"
gråti af sanne onråCe. Iirl på ko::-bet e r ir:.Cfø_r.-i; fo-::sk^ +"1:Cn

for eenstande i ';ert'ænet j..;ts: \r-;ntinøl-ie : .s^ ,klrile: ={Jløvsfov.§efr?" I;an lrrr-nne naturligr'ls -Ligc sa goC, have tegnet
all-e gen§tahlene " sort d.e ;ei' ucr -i;.a l-:.iten , ,le:l fo:: ai gØre
kortet nere overskuelrgt har nan lnt'før-, o-sse tegn" E-b kort
vil derfor ikke sige noge'c t-I ån, C.er lkke ]ra.r set et kor-l
f ør, ligeson lpogstatrerne : en b.rg rkke_ sr-gef noget iif 6n,
der ikke har lært at iæse " l{an skai ai-bså .i-ære at læse ei;
kort, ligesorrr nan l-ærer at l-æse i skol-e;:,, D-f,s, cl.ei er ikke
nok , at- man iærez" hvad'åe enke-l-'ce tegn be-iycler:, nan skal
kunne sætte tegnene s?,Rnen til- et l-and,skab, ri-geson nan
man Sætter bOgStatre?ne Seroll -en -5:r- I Ord. i\iaT nail Ser ei i{orT
skal nan al-tså -i fan'casien ku:lne darrne et b;11-ecie af lantska-'
bet, selv on nlan al clrig har se-; d e-; iø:: "
En af d,e vigtigs-ue signa-burer på et kor-L e-,: hø jc.eku::r*'erne,,

d;t er vigti[t åt ku.nnJ da]lne slg e-5 ilcLtr';']i.rf hojdefo,-'4o1de;re ,'

når man s6r 6t tort, ford.j- høiclet'orirold, sØer og støøre åer
er det eneste , d.er :-kke iran vær'e fo:raadret 51fl€il kortet blev
tegnet " r'$

f or spe ; o-erne a'G f å ie:::-b r er hl; cte-Den ti et

-L:-r oi'd.. idål nan ser el h-t kort

**L+
Nirl riieie:'vveC- hitve-bs r-,rid.d-er over-
fr crip ni- 11 n',. U-1i f.-a nåf es så o'c*.vJ

eftei"" og hver' gaLg, nan er nåe-i

kurve

^,{/.lt 
-*!:

lrel ',{ -'),.-

"{/'-"--

terf i'tl:" l:ait :;.i hø j d.ekurve , llcl
*t' ^ b l e b'te l:o;'-i -ll,1n:lic,en ha:l nar(!

i t 2å rn hø;e::e )?" r;iiegner na:] -rr-11'- -

ti,)l. -';åt rå l:o;'t.:-b "vec) :r-i io :etagc
,\it '"n nångie ai d.*.ise l-å1rrr.gc-':, får'
lrJ l1z"n mange prr-nkr,er xed" samtle,':ø jd'e
/ -.'cue:' ]:aiet: ovc:r-'lp.o-c og r, e d- A';/' f orb-intl€ disse 'i I ige hø j e Duirk'"

t ,lr
r .t*t i

I l, . 'i',..= ''.:".' t" ,*.å. ?'- "l' ;

{ ':*t i-?t'*f' {i'-ir'-"'tj;:?t 'l

lavet d-e trø ,ItLr.,:', e-1, {1 r e:lcter ?å å , s-;r;'r-e: u 5 d: :rl j d: -

krrrrr"", cler ende: pta o cg 5. 'u1c,; o"1rtp!'ktrLi, Llesucten ha1
il; tå'UåLln"topp,, åg i l,irde:,r nf -1-r.i,i:'ri1;e'' råi jro:--ce 5 ar-)jag'5
et tå-.,-, d.e:: *t,.!ttu-a'-:tni,t.!- 1-hC'te- r ,"re? Ir.]i'etii c':e-r:ll-"i-izrie " 

"'i'rrs;;"-gei ,a-ir*""t såca;:'; -or-'-nk-L* ka,n nal a.l-i;l;å, :iinde i.rc-l :'.f "

t rit-[un hø jiLe .nc jc.ek.'r1.'e-'r.e s iå:" i'o: '



tr'or at gØre korteee så fcrrril're-; SoI] ovetr hcved.et nuligt har
nan i de forskellige land"sdeLe forsk,, afstand" nelieu højde--
kurverne: I Jyliand. og på Bornho-i-n: 5 foc,.

r,y'n og SønderjYl-i-a,nd t 2 i1
på Sjæ1}-and- z 2$ n

( aet førontalte gæ1d,er altså kun for kort over Sjæiland)

ItHvord.an tegner man e-i llo:rtir?
De kort , nan køber i bu-Lj-kkerne c tegnet på geod-ætisk in*
stitut på gr:undlag af 1anr1nå'lerens opnå1-1nger" Men d"enne
fremgangsmåd"e , son bygger på trrgonornetriske funktioner, vil
jeg itke kor,rme nærnere int1 på" Jeg vr-l .blot nærrne at de -uri-
[oiornetriske stationer-( på kor'cet:-5]n ) bi-ver brugt,, soa ud--
[angspunkter f or ]-anCnålerens arbe i c1e . 

_

Ier*tiiver lavet kort af forsk:. støri'eise: Stør$,t er nål-ebords*'
bladet ( ]t 2o.ooo) " Det 4e.L: sit navn.rf or:di det er en d.lrek..
te kopi af det kort landmåleren har på srt tegnebord. Dernæst
er atlasbladet ( I : 4o.ooo ), son vel n.oli eå det kortr som
spejderne benytier sig rncst afr 9g {"t indehoider lige så
uån§e oplysnli:Berr son nåiebordsb'] adet. blii-t, er signaturerne
nindrer-nån rlecl ti-at øvelse er atlasbladet det nenmeste at løbe
efter, da det d.ækker et større områd,e og således fylder mindre
nå naniret. Det nindste af C"e kort vi konner tj-l at bruge er
åenårårstabskortet ( I : loo.ooo ), son :res-b bruges f?I -?b
prørr" løbsdeltagernes clygtighed- i_ ori-e.ltering" æ** istÅtt€)5\

fivis rnan selv s[al tegne et kort begynd.er rnan ned' en rrhasisrr,
dvs. en 11ge l-in1e ucie i terrænet, Som nan kearler længd"e og
retni$g på. nenne tegnes ind på papiret,idet-nan {rl=t har an-
bragt"En-nordpIl på papiret" længden af i'basis* på^kortet etf''
hæn[er af hvilket-står"ielsesforholc., nan ønsker. Afsætter liian

f "eks. hver 15 n sorl I nn på ko:rtet,
fås et i<ort af støørelsen: lz35"ooo
Derefter pejler r:ian forsk" terræn"-
genstand"e, f "eks" ki::ker, bakker,
[årc1e, ve jsving osv", fra det ene
åt rr 6ssi s i tt end.epi-rnkter og deref ier

i pejles c1e saline genstande fra de't

;T;;,ir-;;å-inotåsn§s på kortet ved. a:i; r,rc1J:.ægge kryd.speilinger:ne'
len nånrqeste raåC.6 at irve et kort påi i pa-t:r':-"i"ien er at lacle
;;;;;A-*la i- trver enrle af 'rbasis't og pe;fe , nens resten af
pat:rulj en tegner .

Det er klart at jo iængere
k::yd spe jli-ngerne "

trfusslsrr er øio nere nø jagtig bllver
l*i*-t.--'\ .=\----*__

,rt
l.\
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I
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Nts: Det er en uclnærket træning at kortlalgge f "elis. faniliens
have.

,.,t§§§$§§§ss§§§§§§§§,§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§':i§§i§§§§§§§§§§§§§§§§';§§§§
En iiI]e og nen huskeregel- on s'cØrrel-sesfi,::l:oldene på kortet er:
il"gå-ii-på'tortet er'_1i[^rned d.et aritell lt, C.c:'-stå'r foran
nunktumnet :_-ilsiørr"l-s*Efo1.r.,616o*"" " Iks,: .: Lttl. på et niåie-
fl#å#iåå"f i,zå:;;;)-å" 1is nec.i 2o r, r-tclo 1 ,.:-1;uren øtGqrt i

\/, '!)'l '
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JåNII,B
Torsd.ag den
SØndag
Torsdag
Lør-Søndag -
Tirsdag

Torsdag
Fredag
SØndag

Tirsdag - 25

Torsdag - 27

Lør-Søndag ' 29'70

P-r-niøde i Lu.kafet.
ltytå.rsparade !

TropsnØde i de gules hytte i Vaiazr.i
Barsl; pairulj efører- og jungmandstur.
Bra::rdværnsinstr. for Belling, 5lemming,
Jens-E., I/agrr., Bo, ?ou1, Henrik, CIe,
illichacl, J6r6on S.
PF-møde i Lu.kaf et "

TA- oe "Iun.qnands-nøCe hos Skude I i
BtitøUer-instr" ved 'l'horpedo på havnen"
for Bo, Odd..ra:', Ifakne, Be1ling, Flemming,
Jørgen, Kurt, Vagn, Pou1, 01e S.
Lejrsportsmand-irrstr" for Henril<, Bo,

01e, Holger, Ilemming.
Signalgast-instr. for Belling, Poui,
Bent-p, Hciger, l,lakne.
Trops-llTeek-end i;rl Dehnshytten. Hvis
ellers vejret tiilader det laver T i
alle tid.ers sneekspeditions-tur.

TropsnØde i 7a1da1" Vikingeslcrud. Iied.bri
Skiløber-instr" Samme scm sidst"
Signalgast-instr" foz' sa.mme.

PF-mødc i Lukafet.
I'ast clavnsf est . Næi'me re senere '
Towærksarbejder-instr" for Poul, Vagn,
Belling, Leif , iiakne , Ole, i,larianne R"

Trops-'lueek-end til Dehnshyt-ben. A11e
rnØder i Vikingeskrud med udstyr,på ilavn"

PF-rnØde i Lukafet.
TropsmØde i Valdat.
Trops-ticel<-end til Dchnshy'cten"
PF-rnød"e i Luhafet.
PF-møde i Lukafct.
Tropsnfld.e i Va1c1al.

6
q

t5
r"5""16-

18

20
2t
23

lc1" 19,00
11"45

- 19.00
15-15 " 00

- 19.00

- 19.00
- 19"00
- 13.00

- 19.00

- 19.00

- 15-15"00

TE9ESÅE

Tors,lag
SØndag
Torsdag

Torsd.ag
SØndag
Torsdal;

Lør- Søndag

uruL
firsdag
Torsdag
Lør-SønCag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

LODSEDDEL*S,1.-LG
77 - 19"00
20_
?4 - 19"0c

26-27 -15- l-5.00

r9"00
15"00
19.00

- 19.00
- 19.00
- 15-15"00
- 19"00
- r9.co
- 19.00

a

6-
10-

1

3
L2_L5

L7
.Y
5t

livIS du er nået så langt som hertil, og d.et er d'u jo al-bså, sfr tag
lige fø1genc1e til efterretningl
Ved du hvorfor vi trykker tropsprogralnnet i VAi:')P0S-iE;j- Dot vcd drr vel
nok, kære læser, men det er slet iklie så le-u ti-b ]"-er:e orcgrairuiet 'rd'err-
ad, så derfor folk og spejd'ero fra staden:
I{vis du ikte ønst<"t It ga-gfip af møcLer og'bure, l'rvad ie:'selvfll3c-Li3
u, uo afskyelig tanke nås å:-f ei AnS.§gå dig er: ove:"skuel-ig 1ia1-eircier', hvis
d.u ikke allerede er i bcsiddelse-;f-;f, såclan, hr,'crpå au kort ltar: ned-

skrive foretagendcrne.. Herved" kan du h-u:rtigt se om dci'er ''no5et" ell-er
ej. Ilckesand"t"

OG S;i LTGE:
iørs-r"" "t Air." forældre g5]. |ssked om tropsDroS:'i;'rti'a{-' at ce j-;iser

II itong Volmers kontakt-blad: VÆ[DF'Si'tr],{ jn: Ti:c::iredo



Tropsnød.e d. 2/i2--5,
Vi nødtes hos Skuiie lci, l-9..oo " Yl hol-c1t et -lij-le nu::'ci3-c

tropsrcøde, hvor vj- tri.a,, iaveCe noget kinsleg _ged frinærl'lei.'.
Senere havcle vi_ en lionlruTrcnce ta1:i:.-l jerne irtel-l em ned" nor"
se og opmåli-ng ef lrosselve j " Tii slut_.or:eni,erede vr on 0"e.,r,

trommåndå week-end, sorn JC skullle f'oregå på æg-be vifuingevi.s,
og clertil- skulle klver nånd- ned.bril,nge en vikingeEappe ( "t t.:p-
p; ) " Decenber- jam.uar patrui"iekorrkurre nce lyd"e1 i øvrig b _ på !
åt'hver nand skal- lave e-b 'rrjLkinp;er,rCsiyr. \i sfutted.e ned-
stillingen i patruljekonkur:rela3en"

,'- /l -r.'.: - *
'.,',/,:!\

Vr bryder irid ned EÅLiU!{EL']:!

HATTTIT ITELDE1:å-::*---'-.-
J";;å ;t'å"t ,ryu år begvndt (1965 e" i;r' f ')' og cet c::

. på tid.e at tæC:e på divisionsturneringen' hvor vi for-
Flel iåtrc,nttie klarer os bedre cnd. på økscløbct.i.åbcnt:-ig klarer os bedre cnd på ØksclØbct'OCnI.Lag KlaI'elJ' uij uc\aa § uuu yo

Fra lrii" e:r Olc A" s-LegeL til ?e", cg liaiel 'Ønsker haro

uo'r *. tiiiyr.il"" I{ini 
"_e *..f:^:;1^tT:".*t*1,1}-*".,fuf,}; f}?";,;-o"'- t- "\;i * ;;;;å;-;Å ;;"-i'atruljenØd'e, 98 :å.:i;it..:i^l:f:^l"l 'å+ L t I \ - 1^' ^'...ti -t"o,oo' :ncene ikke u:':.dervlser l-"--- ; <" tF-,. de dueli-ghedstegn, sorfl jungru

. -.,-,-^ 
-I .^^* -.---- nqimr'l iov ' år håber r{,

S-iaste år var vi ikke på i'et nange patrul-jev'reek-ends' men a

at komme På mange ^ :r
Son bekend.t håvd.e vi en trc)ps-Y'{eek-end e C.ccember' Spejclerne og jn

TrepgiktilVesterskoven,*"d.","fprergruopenkprteibii,fo.r:did.e
sku1le 1ægge de rnange posier ud" De tog heldigvi.c voro§ bagage med''

selve turen behpver jeg ikire at referere, d'a det forhåbentiig står an':

det steds; i d'ette fremragende blaC'
Nu må jeg slutte, for mit.k"onomcter viser, at jeg skal s}<ync.e mig

for at komme rettidigt til- første hjæIp "

J,led søspe j derh.l sen

så er det ffilq.El§g scm ]4E!}ER:
Å Vi;n-i f;ettittet 5 søpigor : pati'uJ.jen. ,rvlØdcrrr.e fore-
Å VI el- -L lrJ gurl§i\u u ) Dy,L]LåUL a!!Puv4

{i" - -, går med. sang, 1eg og snak;. lngen 1;ager prø\rer, da ''ri
F"1'''; '?r itte så godt kan uoeir lijæ1p fra jrl-grnændene, son f.ben-

Og

bart mangie:' inie,'esscn.
Vi er i- gaing ncC na-Lei'ialc 'bil de -1o::slie:l-igie prøver"
A11e er travit op'i;ageu' l;orseal-fabeiet ha:" -'"'i d'c-r,3 ar-

? a t'
3,1*+;,;.r, riQ bejdr:'L er: de] neci og det .r snart 1æ;:''b a,f al-le"

1o,i fnd i-mellcn ta-'r:l;cr vi- på i-Cee:: ti.i fa;';e-l-avirs-festen'
Hanne og Llåriannc skal ucii:ævnes '{:i -l assisl;cntc:"' ne'r- fflrst si;a'l- vi

.., f:-nde på nogle mærker, soin Mei;.3gi har ]ovet a'b Uænke pfi. lla(red.)
:j;t't "-. :

ti N v p A T R U L J E Ij-c ll*ri Ll.$ F'!rl .; c l: "

fr" t-g rnffi .r#l tii oflmce-.tpi;"i ,Li rl'.,r[r'"r.;;.-l i p:r;rul.jelne rried

hensl,rr til prlver og dueirghcd'-sitr;in !æ.l,.e ned. sr::l icd. i trcn ]øbende
patrufSekonkupcnce " Slr7Jg æ.','nei'ne on, sritid 'uc':r,iii;en (Ccr: son 1:..rr rtogt,'l )

og s1øvt eden bort: spFt i nævei'ne og ii..*, fatl l;iå c.l -bj. l- ins'5r'r:lstior'.e::*
nor son her må være efi siol: hjæ'Lp fo,: j-t'" l':-r rilr.or^ne(-lo

1r ":
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rR.QPSruB DEII t1:1?*!ri.qEui§E

Vi mød.te hos Thorpe.lo kl. l-5.0C præcis. Bagagerr Llev l.Ør't Li-L ovci'-ra-i;--

ningssteclet (henmeligt) af TÅ lTiels og ;'ungi:rænd.enc raens vi + T:"ep

skuile lyasl':e. Vejret var i6r,rigi meget gråt, ag da vi- l;om til C,:ehovec
standsede alt folket fq!:::}:gYi§ foran en §likb'-rtiir" trodtr"rren for'-bsai;te
endnu et par liui., vi ltcm nu til Ye sterskov. Lrge i sl;cv-]rali;en -l-e'; så. ba.:
gaten, og vi sIæbte o nu videre" Så horn jrn Jcns cg f@rtc os hen ti-l
ien af kongens und.ensåtter"" Denne barske vil;ing påbøcL s-bilhed oS sag-
de, at vr- sliuile fglge nogle flakkcnde -skær. Y:- aClØd og kcn til i(ong
Tjugeskæg, hvor and-rc viiiinger også l,ar" Her veci det ::ygende bål-, ie;
skæipede appetiilten yderli-gere, sang vi og 2 mand f:-k }<orpsmærke og
blev optaget i "hird.en".
I{ongen iørte os nu det sid.ste stykl;e ti} hytienr. hvor vi s};ulle over-
natie, Da vi anllom, fik vi anvist soveplariscrne oå loftet, hvor vi- og-
så lagde bagagen" Derefter spiste vi nedenurrder de verlg5Øreni"e klenmez'"
Nu satte vi os hen foran pejsen og hver patrulje fii: en li1le opgeve,
der bestod ir.at l-ave en liIle sl<etch, hvor et besteini; ord sl:ul-l-e fore-
komare mind.st 10 gange" Så beslced.ne

§om vor6s patrulje altid er, startede vi med ""k.,'', derefter ilavørnclr
med "nå", så llaien med "nei" og endelig Delfinen meC "ia".
Under stor h}rf dest fra tj-lhørerne --'-*--1-- ,'-'',- ":-:* - ,:,*-:i. i'1.JI1"::::---
blev denn€ opge,ve efterfulgt af the
med franskbrødsmad,ler og dJrpå oplæs- 'fl cit''.e :i'..,'... r{. 

'i- 
, ri,r.r *- t;:l-. -

ning af en vil;ingchistorie, taget fra v.* i -r -:r r ' -:'-n].ng af en vilil-ngenl-srorte, -uager rra w"..iirr
"RødeOrm" oplæst af Iiong Tjugesi;æg ' " i- ':

Denne sagde i d.et uendelige *t åi"år lirt ' -r+\-''-*''' tr-;\'t æ.J "* -
os varfuld af mcn, og at vi sl:ul-le vogte ,..'.\ -,--.r\,t \.Jff+å ;
vores bomærl:e, ct miniatureviliingeskib. i :,; ) ,,i ii 4i i ' '\ '_r,i"i ::;--
sluttelig på denne begivenhedsrige 

{?1_ 
.,}n.."-;r",.'_'J. \, iil,tå;"*

§q,ldeg - 
-; i:i ;] !1 i,-[-:,.T *- *'* 

-;.. .-4Æ

[6*t<t<6ne i patruljerne blev væl:ket tid"ligerå end b§"airåre'-[.v"s. 6"50.
Da vi andre kom ned, fik vi havregrød., Deref.ier fil; vi lrcskeC on: at
paJ<ke vores ting" Så fcz'elagdo l(ongen os et Iøb i anlectning afr ai
een, tler var fu1c1 af m6n, havde tagct vo]'e§ bonærirel hvei' patrulje
fik ud.leveret et kort over s]:oven" Der var aftegnet fcn purlrcter,
hvorfra vi shulle få oplysning om hvem synderen l/'ar, o51 hvcr hi:"n vay
sØgt hen. Vi sl<ulle nå "runden" iil posicrne iii en bestem'; trd, 10.1-5"
0pgaverne var om morse, Peilinger og ltoder',

Da vl nu efter at have fundct iriuggis besværfigt aniag'i,e post, siruile
vi sammensætte opgaverne og pejlinterne i;il- en meld--lig. llajen kom':fø::s-;
og så gilr aIle patruijer mcd. iiongen ui for a'c fin,lc ha.r:, Cei'ia-r ful,d"

af mdn. Dct viste sig at han 1å gemt i en grusgrav eiicr lossepia{.
lid.t syd for sltoven" Da ienne person var i'orsvar'ligt bun'f,et, drog
hirclen ti1 lejren.
Den tilfangetagne var,c Trep! Eftcr at ]re,n T ar -l-øs'l; fi-; r'i uiddagsm"ud.
Det var en slags bil;s elLer l-abs]<ovs. V-i va-sl;ecl-c sei'-'vores sk.;.ffc-
grejer sammen og pa.l;llede det ned." Dercftcr vai' -ri Darau t:i i at 3å,
mens før'erne blev iid.t og ryd.dede op. Vi lagde llasagc.:,: på clei ilf:ir.nc

sted, hvor vi dagen i for.rejcn havrle henle's dclr" Vi gii; rasl;t 1;ii,
men da vejrct l,ar rnegct kc.ldt og blæsende, l:cnr vi- ilrj:.u fl;Iii;n end
beregnet. Fc'it;at-:cs '-
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Jå, så er cler al-tså uctl;onmet on rilf i/.A.i'l-IPCST, I:'<ien

*.-,*.,:*, \. sicst iiar Flemmi.ng, I'iichacl og Foul- tagei Ii lilas:cs-
to\.q \ prøven og l(urt har fået l(orpsnæ:l':e';. Søndag d" 2-i-\ 

" \ å:Ti:: ;i"ffifi; ;:;";.nl,l;,-?i"1"?"1"":;;,"1;,,;:*.,l"'
\it

.-----.\i.'. .,'., L* i:jem og udsatl;e dei ti1 en anden gang. l{an vende;' sig
i--. .\",, ,f 

t4. vel tii deti? r,1Ie r.ØCte clog ti1 il;viårsparaden i regi"
-\-*'*"*1'---*:::c:.§ unifor,.,, i^.',.acr, aer er lidt af et sælls:fn, dog mes-r ået
fØrste! Den 22-25/L slcal vi på Patruljevreel<-end. t:ii Dehnsht/-bcen, oa r,'i
har byttet I'tidl' n:ed troppen, som så s1:ai ceri,td cc:r 29'30/!. vi ha::69-
så iræret på en vrcek-end- til Spejderhyt'ben, rncn de:r va.'': i-}:i;e sa.rlig vel-
iyf.f."t, då i.ticnael og Fleniiring ikke ngd"te, Cer var el-lels tilretbelagi;
(patruljehemnelighed.), men det gik c;i-vfllgeii-g i vasken, nicn el-lers
går alt ve1 ombord for tid.en og solr vel aile ved ha:'vi jo u-dgivet ei
fatruljeblad "Iiavposten". lei l:an il.s:oi'l7c.i!.'',-.-'i-:; cg betatrng hos undei'-
tegnede og Poul.

sø sp ej derhil sen

-*. *1-- '-' -

t;

i4=-i;.-",*t-

pELrii'!-I§_liEL!EI,
Dav igen. For a-l s-i,arte grofi; viJ- jeg holde på at vi
slial J-ynche reda.ktionen, hvis vi ikl;e får besked on
patruljenlrt noget før" Vi har også r'æret pfr. en patrul-
jetur sa^Tiiren :]:ed "hunden" 6h jeg nener" Eavilrnen

I 1undskyld }iakne)" På turer favede vi ikl;o noget, og
;\y'' / åog, vi sloge s ned "d-ollce" hcle lØ:'dag aften' SØnda-

! r' i -"-'gen 
går son sædvanligt ned at rycid-e op rrg J-ave "r1a'drr

, I I -__r-* Vi travde også et natløb, cler gik helt r fisic, d"a de
':. !' .- krrn I øh hnrr t'il den ene oost os kom tilbage iieeefte.r,Lf -- kun lØb hen til- den ene post og kom r;il-bage iigeefter.

l" j8å ikke t6r sige det til patruljenedlen"rernc rent ue1,,'d-a jeg har så

*"gåt""u"pekt for dem, skriver jeg det herc Jeg syntes at m@depligten

er"efenaig, jeg har ikke været på en tur Ined' hele patrrljen på en gang"

Tbnk over det Delfinen. ifå, nen fa:"vel, ie8 slial-til- Alaska.

]ried søsp ej derhil-sen

åØ-Eg§l. §--u,E,!!ntsr
j,-å_r*. t;"*"G-y.j" "i riat sent på d.en ,ed pa-uruljen;gt, så

.,*.f . jeg farrdt ud. af at jeg heliere seiv nåt-ue skynd"e mig
)->' r;' ,.. åt-sl;rive de.r, rstedet for ait iaCe vcres nJre assisteat.',...

,','.,,, i:; VI arbej,icr fo: iulcl kraft meo viii:i,pteudstyrone idct
f ,,,'",' l.',-, de flestå i patruljen j-like har fået -reivet det, soia ic
I \,, r' sI<uIle havc lavct i julefericn" -,e;f c.r.' f'cr ;'ir:'i-g-b b1e-

\ tl .'' vet fæ::cLj_g nieci II Iiiasscs prlveri, ne,rs dc andre enCnu
I r: ikke hai" iå"t t..g"r sig sarirelr irl ai fæse på morsca-] -)
!- 'l fabctci; - non'ilei koni.;e:: så sna.r.'r ie .r.l-lv"r ,:risuirdci.igo
'r* på Lcif . c__^i.r^-%.i -r o., r

'^l' t'- LJ/ uJ uv^,-t-H^!'z' " t ,r, .llaf. : !'
i ' 

,,li'F. t.- .r"
".;. ll l.'

rrofu1lqr d en i-r'-lz .eeggr1"bSr -lo--r-ieci
il-frfi;t" gr"ppe*e" 

":;eli; 
tii uc,;angspunl,te'b ego -:r1';.1. hos ?ho:';.:g{3,

var kI. ca" 15r00. tiilcn ,ted bagage var ani;onr'.c-l cg 'ri f:-]: resuf-Jatet
af turen at vid.e" Andetsteds i':l-ad.e'il Cg såleies sl',,iiede en ve]1;lkkei;
vikingetrop s-vre ek- enC.
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25/t7
5/12

b/a2
L7/t

Kurt
Leif
Karsten
Henrik

DUELIGHEDSTEGNI

gjilis§er;._
Leif-Henrik-C1e-Poul

falk:

Leif - Henrik - 01e - PouI -
Belling
§vøqpe-r_!._

01e

SVABT

ånsstrgnN-ene

2 &r PF Makne

SPEJDERPRØVERg

Lars Ovesen Nygaard

I(urt Paaske Christeneren

If" kl.-orøvers

Michael Flemming - Poul
Leif N-L - Kel-d. - Jens-Erik

Nyc patrul.i eassi stenter:

OIe (Haien)

Poul (Hav6rnen)
JØrgen - (Søhesten)

#*

Tropsledclsen Ønsker alle tillykke

punktet er en fordybning

&&&§§§§§§§§taa

Set og Sket ( fortsat fra forrige sider)

JuIemØd,et ma^udag 20 d.ecember -65

å

Der er en vis trad.i-tion i troppen for at afhold.e ve}lykkede iu-
lemøder og for ikke at bryde mange års tradition var det også i år
et udroærket arrangemento Troppen havd.e lånt Bloch- Petcrsens }ældert
og wi ril gorte benytte lejlighod.en ti1 at sigo tak, da vi ved, at dot
ci et"frygieligt I{å}J at havc os ti1 mid'd'ag.

Vi bænkcde o§, så snart vj. va.r kommct og vi bLcv så tralcteret med

juleØ1 og mand.elfyldt risengrødo Selv om IIP lrof1. gjorde sig store
ånstrengåIsor for at få et så stort kvantum, 9.t de regnedc med, at
*r,'af ""in 

vi1lo dukke frem, blev det dog Henrik og la'rs, d'er -fik taget
mandlerne"Be1ønningen var io papiriudpakkcde' chokoiadetinsoldater a 1a

Ar:ralienborg, der blcv fortærei åf gtaae, lækkersuLtne drengemunde

sorn om rrsengrøden ikke var tiistr:ækkelig"
Så var det TIp dcr måtte holde for med en nnunter julehistorie

,nea ,rig"r, relation 1;i1 sØen' Da vi havde slikket mundvigende heLt
;;;"; åffrofat vi TCP-Ten efter bedste radiomØnster, t denne popglan-

åå--iår"*rling kan åut "if iicko undre, at det var pigtrådcn, d'er sej-
rede foran det lidt rnore seriøse'

],{eroundorholdning.Tilsainmeformålhavdovimixetetbånd
sarDmon rned forskellige lyd.efic:' lige fra tandbØrstnting ti1 fugle-

s&rlgo Besvarelso",'u blot' afievoret i form af tipskuponoro Atter
bevisto TF sin ånåeIige ovc::legenhed. vod..at vind.e på en e1ver. Dot

var måskc beare at ti[pe end ai syngo i A11erslørr kirkc om sØn-

dagen ?
Ind. imellem sanS vi rroglc julcsangc, der også bidrog til at Øge

j...,.'.rs| l;n:-:..,"1:lc:-,,. -,:'..i.;,rids; bLc",, ,;p'l;3orue sendt hjenr med ønsket om ell

:-':..{-'-.aG 8'-x'-'-'-'--'.- '; -- uL L' tj ':/ r-r rq- ' Jm. SkUde
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Patrul je-1;on-kurrencen er i fuld Sang og
ser såiedes ud;
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resultaterne point.næssigt set
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16
50
15
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45
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44
24
58

TropsmØde den
TropsmØde den
Bukkene
t'rop svreek-end.

Foreløbig sum

4" 11" 1965
2"12"L965

11" 12.1965
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Bukkene blev ret pænt udflrt af aIle patruljerne, dog1:Lev vi skuffe-
de over den manglende udsmykning med patruljesærpræg, og kun een pa-
trulje havde tænkt på at behanilLe bukkene med lid.t lak. Ingen af buk-
kene var tØmret siluren af galvaniserede søm, selvon d.ette udtrykkeligt
var blovet sagt, Resultatet af dette behøver vist ikire at beskrivesl

Så var :ier fropsweelc-end.elL som vist også behØver et pa: beuerkainger"
Når en tur går over et bestemt grundlag, skal man prøve at leve sig ind
i d^ette. fdette tilfæIde blev turen bygget op vikingeagtigt og nan bur'-
de derfor opfgre sig på vikingevis, Det gav sig især udtryk på sflndo.gs.-
1øbet, hvor d.er fastisk kun var et par stykl:er som fattedei -i;rrid.en"

],rian skal lægge mærke ti1 indled.-
ningen; hvis man ikke kan huske, hvad.
der bliver fortalt her, altså selve
grundlaget for løbet, får man ikke
ret meget ud af resten.
Skrj-v eventuelt hoveipunkterne ned
således at f ikke bare tosser rundt
og intetsom helst forstårl ,

liår r så kommer ud til en barsk ["lt'" 4

viking, som rråske kan give jer nogle
oplysninger, melder man selvfølgeIig ikke klar på spejdervis" Sor.r be*
kend.t fandtes spejd"ervæsenet ikke i vikingetiden, altså karr man ikke
fortrange ai en viking skal kende noget til det" &r r.'ihirrg kræver, at
der bliver hilst ordentligt på ham med

"fti1 være kongens tro und.er§åt" el. li-gn-

Hvis man har fattet grunrllaget for Iøbet stå.r man ikke barc og r:åbe:',
men man kor:mer frem med sit ærinde hØfligt 

"

f kan ikke forlange at en dum viking kan gætte hvad. t konmer for, og
slet ikke at ha,n kender noget til grundlaget, som l;un f har forud-sæt"
ninger til at kende"

AIt d.ette rned at leve sig ind i histori.en gæ1der ikke bare Vikingeture:r
noi, h'is et løb er bygget op på fndianer-vis el1er f .el<s. sørøvår"vis
skal nan prøve at opfgre sig som man kan tænke sig india.nerre eller
sørøverne gjorclet ' 
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