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tlropsførers ?:reben Jensen Ingeru,ndsvej 9 tl-f 7"to352,
[topsrådsformand: Svend iliielsen Fasanvej 1, tlf. 77ø899,
Tropsassietent; 0ddvar Lindsel Mosebakken 7 tlf 77o192.

Maj nåned er nu gået i fryd. og ganmen,og efter kalenderen er det ved at
væro sommerrl øjeblikket er kun A' 4t2 og Å51 sejlkla:reo 23 cg 5o mangler
stad.iryæk at male nogle forskellige ting,Losen skal have et nyt mirakel-
d,æk og rigges til så der er stad.igvæk en del a*, gøre. Å1Ie jungmænd kan
forhåbentlig afse tid. så vi kan få d,et crdtnet i en ruf.
Dentid.1igerered.er,afformigukend,teårcagertråd.ttilbage.Merevågne

fclk har gjcrt f orsøg på a! få den ti1 at ud.kt nme rettid.igt, Yl håber at
høre fra d.en tid.ligere redl
ler er en del d.er har chanoe for at blive båd.førere, d.em og: man€e and.re

håber rri at se hver tlrsd.ag kl.lgroo. hvor d"ar bliver trænet ti1 prøverne.
Torsdag er der kapsejlad.s mest fæ de 1id.t æ}d.re men a^].le er irelkomne,.
Efter d.en praktiske del om torsd"agen er der kapsejladstaktik i PM eller
hvor vi nu find.er plad.s.
Vi håber på at; aLle møder fre,m da denr d.er ellers 1ægger tid til spilde:r

denne.
I\føæPMøNOPMøDOPMØNOPIIØDOPII{øDOPI'{ø}OPII{C,}OPMøDOPMøDOP},ø}OMIøDOPMøNOPIiIø}OP

Ilvls man ler for meget
er man tåbelig.
Hvis man ikke ler
er ma( kedelig.
Hvis m"an ler for let
er m&n lattermild. og pjanket.
Hvis man ikke ler nok
mangler man hr:moristisk sans.
Ilvis man fniser
etr nan d.um.
Ilvis man holder igen på sin latter
er man storsnud.et,
Hwis man ler far højt
en man vulgærp

OET EN DA TIGE TIL ÅT GRII{E ÅT'
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NYT FRA JUNG},{.AN}SFRONTE}T I
på grund af mere eller mindre flittig studeren ligger arbejd.et inden for

ju:rgarand,spatruljen yet stille. l,{en trod.s alt kon Losen I vandet ind.en Plnse og
selvom d.cn gik ned som et hyttefad. er d.en nu ganske tæt. Så er d.er d.en evind,e*
lige moter. I{verken kvaksalvere, medisinmænd el1er onde tegn ogl fagter har
fået den tiI at starte' Kloge menne§kerne-
ner at have lokaliseret f'ej1en til dåesel
pumpen eller omnåd.et lige omkring clenne.
la motoren såIed.es ikke er lagt I endnu
harman anset d.et for unødigt at stille
riggen op , ligesom der heller ikke er lagt
gimmid-æk på endnu,
I øjeblikket ser d.et iørr-rigt ud- til at

rrnd"ertegnede og Vagn bliver eneste iung-
mænd på sommertogtet.

Farvel og på
genssm efter
sommerferien,

Ieres ærbød.igste med egen hånd.
Leif N.L .
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:D,1nD 4l,f .I LLVv.lruu.

Juni" måned.

onsdag den 3 Tropsrnød-e.
onsdag d,en lo Jungmandsrnøde
mandag d.en 1! l\,{i'dsommerfest
onsdag åen Ll P{ og stabsmøde.
Endvid.ere gØtes d.er opmærksom på at d-er er tirsd,ag og
torsdagsaftener hvo:r der er instruktions sejlad-s orn tirs-
dagen og kapsejlad.s om torsd.agen. let er 0&d.var som
leder tirsdags aftenerr,re og undertegnede sorn lcder tors-
dags aftenerne.
For torsdagenes vedkommend.e kan jeg si-ge at d"er er kap-
sejlads el.ler kaproning alt efter hvad" vej,rel tifol-ad.er
Bag efter snakker vi så kapsejlad.staktik eller hvad. rri
nu kan fln.e På' 
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