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Tropsblad for II kong volmers sø-trop, vordingborg.

Tropsrådsformand : Nlels B. Skude, Drosselvej 5, tIf. L57B

Troisfører : Kaj P. Christen§en, Hammerlchsvei 59, tlf 1870'
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Januarsnak.
Vi er nu efterhånden godt inde i det nye bt og 1ndtil videre

er der intet der tyd.er på, at vi i L967 skal drive den af i
patruljerne. Der ei rigetigt at tage slg til og det 9" kun godt'
' Frråt og fremmest ei der fastelavnsfesten, der I år falder
på et tj-dlfgt tidspunkt, 5.februar.Det er navnlig foræIdrene,
åer bliver sat i arUe;de i forbindelse med. d.ette arrangement,
men som sædvanlig skal vi have solgt 25oo ]odsectler. Hvor
mærkeligt d.et end kan lyder €r fastelavn en art mærkedato i
troppeni broged.e historie hvert år. HeIe troppens økonouriske
gr,.riåfag hviler herpå, så man må håbe, dL d'er vi1 komme mange

mennesker ned til o§.
Ikke nok med lodsedlerne. Patrul-jerne deltager også denrie

gang i landspatrulieturneringenr o8 der er som sædvanlig
iok-at gå i årrrg måd. Det v1lte være rart at s€r om det går
ligeså Eodt som-i 64, hvor IIKVT var repræsenteret på den
af[ørende turnering, der dengang hed Wacamba, men vigtigere end

en placering er, at I morer jer undervejs'
båA"rr" *å heiler ikke glemmes. f kart Iængere inde 1 dette

t'højlitterærert værk 1æse lidt om disses behand"llng, A1t udenoms,

sååom mast, d.ørk mm kan I ligeså glve en omgalg med- d'et samme'

Skal man flnde nogle af de sædvanlige nytårsønsker frem,
må rran navnlig 1 år håbe pa §tørre tilgang tl] troppen, et
endnu bedre påtruljearbeide , at Lo'Sens motor vil blive
d.riftsikker og at vi snarligt vil få ordnet vort husproblem.

Med hensy; til det sidste er der kun at håbe, at Roklubben
*r.urt får bygget noget nyt, sådan så vi og evt' andre kan

benytte aeråE-Xfubhils . Pl't er snart ukaropdygtig. Svamp og råd'

frar"taget føringen i bund.en af den engang så stolte pram.
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* @dseldager
TlÆr Henrik.

Se.j}snores f .:k1. piiøYgr (of ficielt)
I. gangtLlini rDormio rleif. JM Holger,
2" ga"grOddvar, Be}lingr0le A. ,KieId. JIr,4 Belling,

[ --)'1 I D i:-'

3. gang:I{aknerHP.
7 " gang!Thorpedo.

Udgået medIeB:
R u1Ie slød ten , korp smærkenumner 27. 896

P a t ruljek a4kur r err c en ;
f.HAfEN( som sidste sæson).

JM Makne,
JIr{ Oddvar og sidatrnen absolut j-kke uindst
Jl,t EP.

§yt nedlemr
( ånann ilike navngivet),korpsmærkenummer 25. 886

rrA LVÅE§I8Q§B4U_-!9§Z

I'ebruar: Torsdag d. Z - kl. 19.00 - TropsmØde i Valdal
SØndag d. 5 - 14'00 - Fast6lavnsfest (fuld reg" uniform)
Tirsdag d" 7 19"00 - Pm,t

Torsfag d. 9 - - 16.50 - I{usk radioudsendelsen - pr. 1"
?irsdag d" 74 L9"7O - StabsmØdo, næsrere vi1 komme.

SØndag d" 19 - B.OO - Tropstur (orienteringsløb m" instr. )

Tirsdag d. 21 19.00 - PFAM (hos TA Muggi t )

Martsr sØndag d. 5 - 79"70 ? - De gule holder spejderf',est!
Tirsdag d. 7 19.00 - P3'M

Torsdag d. I 19.00 - Tropsnlde i Valdal
Lør-Søn d' 11-12 - 15-f5.OO - Patrulje - hikes.
firsdag d. 2L 19.00 - PFAM

Lpril. Tirsdag d. 4 19.00 - PFX{

Torsdagd. 6 - 19"00 -TropsnødeiValdal
f,Ør-Søn d. B-9 - -15-15,00 - Tropsweekoend
Tirsdag d. 18 19"00 - PFAl,l
Tor-Søn d"2O-23 - Bededagene - Divisionsturnering !!!!
Søndag d. 70 15.00 - Standerhejsning" Forældre velkomne.

Maj: Tirsdagd. 2 - - 19"00 -PFM
Torsdag d. 4 8,rOO - Kr. Himmelfartsdags - Tropstur
Sorsdag d" 11 ]9"00 - TroPsmØde
Lør-l{an d. 1V-15- -15-15"00 - Pinsetogt ti1 }Tyord

' fil:ååf å" Ll-,u'-:.,-13"33 : ;lT;å-"ek-end
!

Tirsdag d. 5n 19'.00 - PFI\(
t : Juni : Torsdag d. 1 - 19'00 - TropsmØde

Lør-Søn d' 5-4 - -15-15,00 - Sejlads ?

Tirsdag d" 15 19"00 - PI'1l(

'" **rmere om Sommertogt vi1 lcomme senere'
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Ifo..rs,,:rØdet blev sorl sclovanlrgt holdt 1 de gules hrtte rii.19
Vr ben.,iidte tried at syn6e tro,,san6cr1 oa oa det var 33ort
slai-, Io'redo bomben Løs: Larrdspatrul;eturnerrn6er] l-')'.7 :lt
Gru,,dla,,et for tiirneririaen er henla.;t trl Sheerwood-gicove-
ne al1no I2o- 06 grøn1a.l.,?"ul-7 hvor liob:.n Hood og harrs raske
sveiide l:),.,sgrede. fien a1t ae t kan man }":se oiu aridetsteds.
To'.,edo holdt sd {ru alei:r1an.5 forruatntnbstal-e on hvorclai} v1
skulre opføre os , osv., osv.., afbrl,.dt af suo Kouncntarer
fra l\iuggi, ,)a ';et var ovcrsta.et sar]g vr: "i* .;atr,.1levanl
drr;:6;§tur", hvorefter cler oJev delt dueligheaste6n uu til
hø3re o6 veiistre , og da i oul frk sit I'.l,i.Jra;rke str.rle de
han sou en}llle so]. .',,.,1 r)lev "rrets s,,eJd.er3uJ- cielt uu trl
patrulSerne. Vi sluttecie itr.2L.L5. ined "Altrd freSdrg'r,
hvorefter vi lradte af.

'Iroriirens jule^:iøtle iI. 22.L2.19o'l

Julcinøclet olev trl err afveit§l1rr., holdt i L,.,i.li.T. s h,'f,6s
i",1. 19.oo hvor vt startecle ried at §;n6€ tro,,sangen, §,t
l;ste Tf . ir&l en ,,']orsou hrstorie o* kuttsten at c;'kle,
hvorefter der blev scrvcret ert aldeles vidunderlr., 11s-
serigrø;cl der iklte var br -r,cit ret iacgct ,-,*- Vi:i6;rl fi:; ,ilån-
delen (heLn havcte den i æruet) o6 der..reci. r-i"rni1€l6avert der
oestod. af en irlårcli)a.rl-drls. 5a var der forst<e11r6e
3u1c-Iege, SaSo;i at fotire hii:and.en iiled. rilr,.ibr18c gultrkorn
ined brnci for øjncn;., hveu der irlevførst f,"rdrg ,ned hen-
hOlOSvrS at S.tiSe 1O l<1kS Oi, drlrlr'"e en sOdaviund iued tesi'e,
s,]ise 5 krks oti flØJre "]Jille Peuer edderrop'i ru.i.i., u'a

,ri havcle Sirrget oS rhleI af .,rrn ovcr t1et, 'blev SeJlSno-
renc for 19bL uddelt sor"r føl6er: 1 i(nude:,)ørgen ,'jltuce

Le if i:i.Lauritze,r oE ,ieririk SKude. 2 krrucler:lielcl Gerdrut'
Jørgen -r,el}rng, 014 Ancierseir o.5 Ocidvar i:.ndsel ] lrnuder:
,rcnf Hy1de6arå'-1, o; ;ent litaåne. 7 1<nuder: Jøtgen bloc1<

Da vi var i;rtr5e ned cLet, blev cier 1.csb 2o §pør.gsui.,I
o-J sor.r i,ku}le besva'r€s ,lø eli tt.;sku.-'on'(lf.,r, vlwc swe)

Uri,l"fnrf.l, J., blev der lc,r't cn i'oy 2A Sa-'ioli1€rs beitis-.
å.,trgår so, ,olgte vrld båeistrrn- hos^.fo1icet. Da vi havd^e

skyllct det srctEte Jule.ll-necl sårl66; vir' .llt,trd fre;dig"
oi; troote af Kl . 22-oo

L-.,. i'li. J. i'j
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I denne kolde vintertid.rhvor aI sejlads er indstilletreftersom bådene ligger på land.,
dækket af ls og snerkoncentrerer al"lersåve1 spejdere som førerersig om landspejderens
arbejde.Dog må vi ikke glemme al-lerede nu at se bådmaterial-et ef66r.Bnig derfor et par
patruljemøder til at gå faldrskøder o.s.v. efter.Disse trwrger sikkert ti1 nye taklin-
ger e1ler simpelt hen til fornyelse.Er det sidstnsrnte tilfældetrvi1 det være klogt at
lave en llste over detrman ønsker fornyet og derefter ind.hente tilladelse til at gøre
dette.Gamle fald og skøder smides selvfølgelig ikke væJ<rmen gemmesrså patruljen kan bm
ge det ti1 at øve towmksarbejder på,
Hele patruljen bør også være med til I GOD TID IIITEN SEJLSÆSONEN at gennemse de gam1e,

ikke altld lige velholdte sej1.D.V.S" rat storsejl oS fog ses nøje efterrog a1le huller
repareres.Dette er meget vigtigtrfordi et sejlrder har bare et li11e hulrhar forholds-
vis 1et ved at flmrge f,eks. ved en bomring i nogenhmde frisk vind..Der er rig lejlig-
hed ti.l at øve sig isejlsyningens æd1e kunst.
0BS? Et hul i bukserne er bedre end ti i. sejlet.

Den tid næmer sig snartrhvor slibning og maling af det bådgøejrder ligger indendørs
skal klares.Iet er vigtlgtrat også dette er overstået inden den egentlige maling af bå
dene begynder.Til den tid bliver der arbejde nok ti1 alle mand. endda,
Først og fremmest skal dørken slibes IIEGET GRIINDIGT ,da den er udsat for stmkt s1id.

hele sommeren igennem.Dernæst skal den males med et tyndtrmen dæ)<Jrende lag.Dette sker
mindst to gange.Mastrsprydstagerrorpind og årer slibes og males på samme gn-rndige måde,
så al malingen ildre falder af i løbet af den første sejltur.
Anker og åregafler males med patruljefarven på et Stedrder ildre er udsat for stækt

slid.Endvidere skal der laves så mange spryds$agestroppe,at hver båd har mindst tre go-
d.erstmke samt kraftige og sol-ide stroppe.Hver båd skal- have en svanp og en pøs (i pat.
farve).

Når vi i beg'yndelsen af april er i fuld gang med at klargøre de Iære jollerrder i år
skal sejle mere end nogensinde før i verdenshistorienrmå a1le hjælpes ad om at slibe og
male fartøjerrre på bedste vj-s.I år skal bådene ikkersom det er blevet sagt de foregåen-
de årrklargøres bedre end de er blevet det hidtil.De skal derimod klarg øres så godt og
så grrmdigt som de overhovedet kan på det stvkke tidrvi har tj.l rådighed.Det betvderret
alle mand er nødt til at møde op så ofte som muligtroS i den tid maner på havnen skal
der arbejd.esrikjce blot i de første ti minutterrmen i a1 den tidrman er ti1 stedej
Båden klargøres:

Først undersøges fartøjet på kryds og tværsrhvorved man opdagerrat man har vmet afs§e
ligt doven sidste årrog man sætter sig forrat det ildre skal gentage sigrhvorfor man str^aks
reparerer a1le defekte ting og sager på slmdenrså man ikke skal ti1 at hamre og banke,
når det hele er maleti
Andet punkt på dagsordenen errat hele båden sllbes (udtales sliw's)tiI overfladen er
jmrn og intet skaller af.Dernæst sliw's båden endnu en gang for en sikkerheds s§Id,
Uåae st<rabejern (skraw'j"rn) og sandpapir benyttes flittigt.
Inden rnan er klar til at male skal alt støv og afskrabet meling fejes op fra bundenij

Endvidere skal skandækket kittes med mønjetidt(aet er rødt).
Det af båden der ildre er beregnet til at ligge under vand. ,d.v"s. den øverste halvdel

ernu klar til at blive malet.fyndtrmen ddd<ende lag.Mindst to gange.Få alle kroge med..
Bund.enrder er blevet skrabet god.t afrskal nu gummiki&$es.Blackwarrrish + kridtrikke for

tyndt.Vær omhyggelig med g:urunikitningen.bunden skal hurtigt efter have YARM blackwarnish
Ti1 sidst på smøres bundpatentrog båd.en smides i balien.

Malerkasserne fra sidste år bruges selvfølgo1ig igen i årJ

Penslerne renses omhyggeligt i terpentinrog opbevares i linolie.

Mød ofte og i gammelt tøj.

På med vanten. v,m lffffiETj
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Formod.entllg for a"t sætte os op til GHA-

Iøbet , som fa.nclt sted" et pa.r uger efter,
blev vi rPF+PAer rhprt igennem d.et meste af
spejder.-og II Kl" PrØven d. 8/Ll. JL[- var
d.ommere, M.h.t. GI{A-iØbet skal jeg fatte mlg
korthed., åa d.et er nØjagtlgt er beslcrevet
i vores da.gbog. Såd"ant et barskt l()b skal
d-er i a1 fa.ld" kun være 1 gang hvert år. På
næste PF-møde fi§ vi vo?eE fe;f (talriget)
at vide.Den 9ø12 (TI\,[) kom den uundgå]lge

DEITIi{Eid T{EIDER

HåVøENEN tul_EllEB

Der hurd.e jo være nok at skrive omrfoad.i
d"et er så 1ænge sid"en Vand.posten ud-lcom
sid.strmen jeg kan næsten iklee finde på
noget. Spyt i næverne gutter, nu er d.er
1a"nd-spatruljetuneringen at tage fat på.
Vi har arbejd.et lid.tmed duelighed.stegne=
ne Fo].lc og Stlfind.er. Sid"en sidst har vi
været i Holbælc til a1le tlders søspejder=
stævne, men der kom kun os og d.em, det
er for dår1igt., men d"et gjord.e kun os
bedre \rennermed. d"em.

medd-else om landspatruljetuneringen, Derhlev også givet orj-=
entering om tropsturen til Holbæk 1o d.age senere. Et stort
søspe jderstævne \rar planlagt, men vi va.r kun to troppe
(RoiUåt<+os ). Det vqr a11igevel_ ep gQd. oplevelge med natori=
åntering o§ næste formid-d.åg bylØb. Søhesten blev vinder.
Julemødåt åen Zo/LZ gli< som julem@d.er p1§jer at gå. (risen=
grød. og s jove konlanrreneer, ud.d.e1in6-af sejlsnore fand.t d.og
også sted..I patrul jen er vi ved at f'å en lid.t bed.ere arbeids=
måtod.e, hvllket dei nok skal blive brug f,'or i 196,7 "

PF1 h, elf,inen
iJ ormio.

"----{

r.-\.r\
\na
-\\

PF l,{Ini.

"::---?AF der nogen der sagde, at søspejderne i IIKVT er gjort
af, særlig godt stof . Jamen det er sikitert rldtigt^n9k, vi
mærker Uåre ikke noget godt stof i dette ellers så højlitterære
blad. Derfor, GUTTER send endelig nogle brokker, så kan vi lave
en brokkasse i bladet i lighed' med dagbladenes læserbreve'

som sagt, det må gerne være brokker, blot gæIder. der
visse atrnindeitge regler ved. sådant, nemli-g at man ikke ved per-
sons nævnelse-*?-".-ilå fotrrrette andre. Vi] man dænge fx' under-
tegned.e til neå-injurier bedes nan henvend'e sig personligt'
Alfe artikler mod.tages med kyshånd' 15
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PATRUI,JENYT FORTSAT.
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Denne gang,kan vi til en forand.ring
skrive 1ldt om duelighed.stegene.For
d-et f'ørste er erbRoman og Torben næsten
færd.lg med fallc, og hele patruljen
er så småt begynd.t med, &t zoologi. Sid.enjeg sid.str'skrev har vl været på et pa.r
v,reekend.s, som var ret god.e, hl.a. den
tur til Holbæk. Der er f,'orresten en
stor n5rhed.r oB det eTr at vi en*elig

,,, "ru,,ner. 
Der "rnfrår:'å8t ;i"fi1åill"u,t'*r"1,.åf"f3"åur3å=

net nogetr oB da der ingen err i pa.truljenrd.er kan tegne,
må vi henvende os ti1 en kynd.ig 1nd.en for d.ette område.
Ellers er der ilclce noget at slrrlve or r da Crer har været
j'u1ef erie.

PF 01dyr

F'o )r'b.__v
dt

søHq§rEN JErpE-B

Nå*nu lgen? Så må jeg veI se at få
I,a mig nu se. Jo, f,ørst 'viI jeg
Ønske Hr, ftetf lars Ovesen Nygård
tillykke med slt nye job som på=
truljeassistent. Så har jeg fået
sejlsnore4 selv om jeg mangled.e
1å time. (se1vfØ19e1-ig skal så=
d.anne småting også mecl, ellers
havd.e jeg jo lkke noget at skrive
om) Nå, jeg må vid-ere 1 And.ers And
& Co. Der er heller ingen grund.
til al den snak frem og tilbage.

brygget noget sammen

Farvel for d.enne gang

PF lelf.
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*
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Der er ikke stort and'et at sige end at tingene
sår som de skal og som de altid har gjort" Akti
;;;";;; ;; ;i;i" v6ldsom, ru hvor bådene er På

land, til gengæId er vi i fuld sving med JM-prøven'
Nu er Od,dvar vånAt til-bage igen så alle,de til
iåaiårr"å-sfaenoe styrker--år i gang' Først i februar
er der fort,rrnå.i-"g-ill.Vesterlvov-Yov' Så vl
må undvære "" 

-ååi åf Ji\trerne trl i.'astelavnsfe§ten.
nifå"" var der ikke noget særligt at lPvle'Skude, JM


