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Skibssiden

Divi. blev på flere måder 1ldt utraditi-
onel for os, ldet vejret var meget
fint,og troppen flk en placering, som

ma"nge g1ædes over. Jeg fik manqe hå.ndslag for
d.ette/1eres lndsa,-ts, og det er mig en g1ær1e at
kunne brlng'e dette videre til rette r l-. far.ves gu1 ,,,^li.?y!.:
vedkomr:rende, og jeg mener st kunne II Z, rt sort 

t'havticlende?r

t11føje: En posltiv lndstillinq for at væTe medrer mere end det
halve for en gorl riyst/placering.

Pinseturcn fik et anciet forløb, end man havde tænkt sig, da vi
behancllerle det på stabsmøcle-u. .Tlerr-- mt:ldte fra på gruncl af eksafien,
andre havde hørt det og riet, anilrr: vi4ste ikke rietig noget osv.
Der er talt om d.--tr o.q r,.i- er eniqe or , at tl . skal2afmelriinger
tha-ve

r o8 ænCrlnqe:: vil til6.:ii a}le, der llrke har a.fmelclt evt..v.
budstikke inden for patr-;lji:n.

Vi ]rar nu rnodtaget de 2 sæt cia-
cronsejl og a1le både er hermed
udstyr:et merl et s8..dant. Vi er i
tronpe:n neset glade for rlisse,
o: Sct. Geoi:gseilciet har igen
y'dr,.t os en værdifulcl støtte, som

.qive:: lyst til d:råerl imorgen.
Vores optlmist jolle er meget utæt for t:Ldcno og jeg å'nmoder offir

a-t den sejles på. rette måc1e, da den ikke reparerer sig selv.
Poul Jensen har gjort k jo11en i stand, en stor tak for dette,
og belØnningen /takken fra os m3 l.ære megem se jla.ds og nænsom-

heci med k& jol1en, Yi er klar overo åt den ikke var helt tæt, men

pasta til tætnlng ergivet jer t hænde, cler må nu gøres mere v. den.
I'Hajen er igen opretLet som patrulje med. Per Nielsen p1. Bent
Jensen og F.ene Nielsen. Fartø jsfø::erprØverL tages i tiden 14-17.
ds . ef ter a,f tgl-e m. ta. pj.
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Patrur jerne ankon-Liie r og id.rettersig. Efter 1.3r-
båler,' var: d.er natl-øb, sou sluttecic omkrj r_ri:t iifd_
^.. i
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SET HØRT SKET.

Tropsrådsmøcie d. 27 ^5. hos trotsrå,d-:formendi:,r"
Jubi, baT det, d"er skrrl-l-e taqes stillj-n,: t1l , o,r ejto: nogen.trø-l -.

teLse blev I'thorpsoos'! anmooninil om en r;t1sætåi:1se af fe s.'r,{.,: lii::t'-
aa*§å* for cie;r off,lcrell,^ 11c,l s rredlromnLen,le ,:v b, til- i:lr.l.v:;,,;.r-3.r,1 ,:,,1

det nye tropsilfsr ofl hermr:r1 skrr.-lie d-en fc::nød.ne tic tjt en foer,
qørelse af festsk::iitet r'ære t-'ii rå.d-i,shcri "

Troppen med for:elcire vil s::r.r1es d.1l-. sopr.. l_ørdaq fo:: a-i; h,o- :

fødselsdaqen.
Endvj-dere blev forsloq vedrorende se ji a,riS neC rrf,.seti r! :r1. llf ;-i:

i,Vedta-get, oÅeflenviser t11 clen eqeni;iige sicle her:oin"
Denne b,åd koster os meiiert tj ci og [r;nge r -,j k.,.1 s-j_,r:e, al, d,:-r: rrr.

blevet larret niegot r:å dr.n de sj-,Jste å::r o4 it ri r:,i ic::ske_l ,,-i;
måde har friet megen hjæ1p til istanrlsættel se oU o'J-,..;-*erro-,rjtr1Sr, r

men det er belast-^nxr)e for den_Fersoui-iEr: indsats :t::: ,el-ier li--iit-:,
når man er usikke:: merl ]rensyå'*ari.gherien ir,f ri.e-;rmal J;,Liger, 1-.,-i1e,.l

t1l, fordi ciet kun er lapperi.
Nielsen har on et par dage motoren i orcenr he::ncd 1;ænkes på:::.
versetr og }Iørskov-Laurltsen har sørget fo:: en n.\r nas:ir, som er
rejst, men enrlnu mangler noqle lit/ire-besfi4rlngey en frrd--i {monter:_r;r,
Disse besnøringer har Vil1y Eabricius hjulpet os rrred at kiare irl "a"
veri at lære os sple jsning af wire. ( be snøring ska-,l- vrlr.) s1:1c jsrr:LtL,1)

, t" 5-5"6. var jeg 'til møCe i kbkr, , hvor sØsne jC.err=

sa:liecics til forsi.retligt. ledere og trn. var ini.bui.r,-b.
ren . -ll- Jeg toE t:.den .lel;j_1 :i fle-r: g:.:lndc.
Jeg mene::, at det er væroifulCt, e.t .ri fuar konta}.b
med anirer o[{ jeg besty:rkes heri,entcn jeg er sr:rm]rlen

ried sØ- el1. -l andspe j,ie--e.
;)eirt;;ralrllvit,r _c r:te q,J -i;,,1t.'ae 1 o::-;6,-" f_r e::: s1;æ:rkt,
Hrroi'fo:: C.et c-'1 r.øftt,:l es -i r.,r-l j-rrt: Tn.-ri c^is,,3. 61, 1 r-r; y;o,:.,3

sklspe; 11er.

d. 16' skal vi i.e;et. jJiil-rje rr'alr,r1å rs l-;,.,,q rrialr i,:ai:l f'.i -'r.1 fra skole
fra kl. B-l-"]_r oS liå, ge::ae s"jl_l,a ort,3-,'-rc:-lirrrf,.,[(li, f.o:,-,]-otte .få:r l.i
flag tj-l .rore bå.Ce h-i'ci'"t anc.e1; å.r"

C.. i7" u.:-1 , ,ji;E_l -.rr l,t,.1rI:) 3:',::clf i.;:.1: cr,^:-" hr,.ilket
g--lrier s,llg: tr.oppe r koimrL,-n,l;i. ler er j orær:ier j-

t-td"sigt til d-e 3, der: s::]ge:: fles-l l_,, p::æmio: værdi
Irr. 25a t derfor:ud:;: moc.tager -i;ropi;ene et bel.øh t. rler

Ie siclste inchoeldelser til son:r-iertop;t st«-rlle enci.r:.u. iktce vær,e i_ndiø-
bet, så længe er man ilri:e med forctel i- sta-r'thr:-l-'ler.ne, Er.delj_r3 pl_a.r*
lægningsmøCe er forestående.
Pl/i. bør haye et: n:aker up inden ferietr" Allc ønskes eli god sommer._
fei'ie m. se jlads, p j 
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Vejledende besterlmelser for bådf ørercet for/og sejlads med fr

Itl0SEN" uden for tropsarran,Eementer. Sæson 1971.

1. Trops- og seniorarranqementer ha.r altid første ret til- I,osen.
2. Jungmænd og pl. f.yldt 15 år ha,i besætningsret med rettiEhed

og pliet (økonomisk) t henhorå tir bådføreren.
3, Bådføreruettighed kræver, at man ha,r qennemgået og bestået

kursus i navlEatlon og modtaqet den formødne instruktion
for at sejle førerbåden meC ansvar for besætning oe båd.

4. Førerbåden'losen, skal afleveres i sej1k1ar, r.yddet og ren_gjort tilstand" straks efter hjemkomsten.
!. Brugere,- betaler selv o11e oe Uræffstof i
6. -Betaling vetl sejlads meri Losen: Erlægges forud.
a et døgn kr. 25 + kr. 5 pr deltager

en weekend tt 50 + rt 10 il il

en uge 'rl-50 + ', 25 rf rt

7. I Se-jlads uden betaling:
a Ta. og seniorlecier der varetager en stadig sØs6ejdermæs_

sig ledersesfunktion af trop/seniorafciellng.
b tropsmedlemmer fra det fyldte 18 å.rr oA som har vær.et

meget aktive under (irete) klargørlngen affrlosenr det på_
gæIdende år - for sejrads i det nære farvand.

II Se.il-ads mod betalins:
a 7Ib når tiden o.rerskrlder Lå døgn.
b teopsmedlemmer over lB år, der ikke har rieltaget 1

klargørlngen.
c tj-dligere med.lemmer af t:roppen over 18 år.
d medlemmer d.e, ikke ha.:: betalt ( deres ) kontingent.

8. trlOcEldrrs besætning består af 2 tl1 g personer, hvoraf mindst
halvdelen er ellerhar været søspejdere.

9- Reserverlng og tillaclelse ti1 brug af uf.,osenr indhentes
ved T1. og ved aftaler på stabsmøder.

10. Indbetalte peng€ j_ndsættes på en bådkonto for at cla.orle grund_
lag for ny førerbåd. eller større nya.nska.ffelser til ci.enne.

0venstående vil blive ta{et op til fornøden revision i :1972.
Menlngsforskelle og uoverensstemmelser kam frembrlnees for er1-
del1g afgørelse i tropsrådet.

Bestemmelserne er fremsat og vedtaget for at give mullqhed for
sejlads for lnteressered.e, og samtidlg sikre førerbådens ved-
ligeholdelse ved marruel eller økonomisk inrisats.

27.5.1971. Kong Volmer Søtrop
Tropsrådet.



DEIF NE N

Dlvisi.onsturneringen blev i år afhol,Lt i Marienlystskoven. Deltager-
'{fl

a.atallet scm.i åe senere år har været åalend.e var i år helt ned"e på

18 patruljer hvoraf vi ud.gjord.e d-e to"HavØrnen og Søhesten var slået
sammen tll en patrulje.I forhold. til d-e andre år hvcr vi har været

rned- var Vl- iår plaseret betyd.eligt lredre,Havhesten blev nurnner to i
åpgaveløliet og nummer 11 sa.:rmealagt. Vi blev selv nurmertre i- nat-
1øbet og nunner to i patruljepræg .Samnenlagt hlev vj- npmmer fe&,

Ind.en fop nadlavningen(hvor vi bl-ev nurnmer 4) stod. menuen stad.ig
I

på havregrød- og marmelademad-i-er om mcrgenerl,tørkost t:;J- ni,11agen

og som altiC også Cen ot'ligl+;c::i:1t= :zdr-,upp., tir afte.n"D,:r var åog

ogse ncg}e frie retter(he1{ig';is).Itb antl*t stori freuiskrid.t var at
'ri blev numm.er 2 L tropsko-n-kl::trcnr),:io

Kr.Hlnmelferrtsturell" startecle i år klokkon loao fra havnen ued. Feirø

som mål.Vi spiste vores neCbra.gte ioerd på hagsirlen af øen hvorefter
i hi.vn h--a på efterni,.iclagc!..vi begav os hjemad..Yi var i havn hen på

Vi nærmer os nu med. raske skrit somrnssfegbet og vi" silal )u til at

se irådere efter at alt ka:r være i orclea til startear :

Torben.

I{AIEN. ,ob§.R
vi var på opgaveløp om fred-agen.Først skulle vi 1.rve en i, rr,..

hvor vi sku11e bære en mem.d pårmenvi havd.e glemt vores re,J.ningsreb

så vi ville bære ham med hænd-erne . Men lige d.a vi havcle fået ham op

fald Bolle og manden faldt ti1 jor,3en"På næste pcst skulle vi lave
bål med to tænstikkerrvi fik ild. mec ancen tænstik.på tregje post

laveCe vi et lys.Verl fjerd.e post lavcde v

en hæl,Sjæte post var t*ed_ en mark hvor vi
afstanne.Der efter laved-e vi en slange bø

lave nogle opgaver.Vi blev llummer fire.
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Nå, så er jeg her igen; vi har lige fået vores xiecl J.æn6sel
Iærge vented.e nye sejl af d-acron ( ned c ) os lr.ar "nu faå:i sa-rr
slæder og det n@d.vendige tovvsrk på og foretog en B:"Øvesej-l*cisi sår, xland-a6 d../jr,rni 79-_?L, Denn.e resulterede r at r7i må ha.re
en ny og længere spryCstage" Ell-.rs er se jl-e::e tj.-"I?,:ed,ss-hr_-]-.
lende , skal vi sige yd-erst tiri'red.sstir.Le,d.e.

0g en" længerc er,å

Gastons irogu. var ikke neg4et 1_-ertend_t"

De and.re rræd-ce1øbskø:'e::e vai'i hvert faid cnige o.i at 69rr: §,cr
en Væffe smad.re ii-..s:e . Ou Ce"i; l:rr.-me ol: hc_r.._l-e y illke 1t".j[i,,Ucå. ai,
al-le d.e Øvrige ra.cr:,rilog:1e .,, ,-.,;;ct var. il:j_ae nsje:re t af s-r.;o:i:e
autonobilfabr'ilt'lr:r cg i:-,"er f qr s:it: r,..illuærrariur.rl'ct,o en fc:r.Litr_le Å

IIvord.an sla]l1e e:: Jr;tLiitclavel; 13 ^;.;-.,.7c:_i,_ h._. .; tr,!: a..--n -_,s-tro nl-:,ra _

mod. en såd-an o.tro:rnagt?
Men Gaston viclste, at der kr:æverri:s ånc-a1; og nere -r-,.d peng3

materi-el og me.Liani-slie f-inesscr. fo:. at vind_c eb bi.lvæd"d.e_-r-øb"
d-et nenneskcli3e l-'it?-lt'u :i,,_i ,l-L.r:c;i: r)gså cl:t- s1Jor roI-l e " Egenskaber
son udholdei:hecrn".rd., t1Øi:iaelraft. ecce n"err/er og evnen tir a-b
tage en chance i ciet :"ette Øjeblik ku.nae sirepeltSen være af--
gørend.e for on C-et ble",r sejr cll_et" ned_e:i.lag; Cgh.vad_ d.et_ a::.glk,var gaston d.en bedste nand" på banen!

Da startflaget bJ-ev sænket, tråd"te Gastoa speed.eren i bund.og undrr hele røbet srap han ikke gaspedalen så neget soil e,6
sekund-; Roligt og koldblocligtclrØned.e han afsted. og frygtløst
kænped-e han ned. d,et ene racervid"und.er efter d.et anclet on cr-en
beJ-ste placering' Gaston tog chancer ,soa ingen af koiarq,zr_
renterne vil-1e have vovet at tage: og rran hol_ci.l; se;b og stæcii6tsit teripo hete Iøbet i-6emen ind.til h.an brøied.e over r:ållinie,,",n,,
son sikker nululer stgF

For Gastcu.s vogl:. var. ikke neget bevendt
::$i-*'- 'r,._

u[zliif^j
a.,h-i'+:*

( frit efte:: ThorpeCc )
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Vi har være t på diri og ; *g
skal her kun for'bæil.e om nai.-
1øbets
Vi sk'ur1J.e fø:'st f ind.e i;.".'e bå1

et sted i skorrori.jiereftor s:<u1-'

1e vi op tii de krunne ege o { vio.ere
op ti1 Is1-ing*øskove:i, derfra ij.l-
smeden i $yråA"iiea rre, vi ilei-;e ii-ur:ine

finde harirrgik ,ri o11 irls Iir:"ns*

J Ø'tgen f ra søhes+;eii åg drek »§*

davani.?å dert si-Csia ie1 af trirerl
var de:: nog.l-e §! e j ci.ere f ri:. ?-akse:

som fulgtes med c§"

Udover divien har'{L YlBre't på

I(r . Ilinmel f ars*'t,s tur . Turen Sile
ti1 tr'arØrhvor vi spisi;e voros r:a,i

da vi sejlede hjem Stog le audre
patrul jer rogle st*re kryi.s, q*

mens vi tog små, s i en ev6):'6å;1g

var vi ret i-angt fre hinanden"
0g søhe s ten knak e t v:an.t lige' uden

for broen.
Fører på turen var 3000iCfiO*
(Pet skal ucltales r.i,g;tigti 

"
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r:e:::; .ri i rr1.l. skrire

,:<-'g, )-e gauiie ir*ndte
r,.i ts I
S:ri bu r-dog til- sa.ig
spise:'e.-tt
"tio I §ertrtø6x*i'§p,{et af
s;;:1, bJrn.
ii11e Peter skal- t.ii
g'.-n-l al :,-:.,,,\r . J."r-,

i-1 .{ 1:.e,1:. sjcal. aa reetlbril:ge
rln 1i.fte fJ.aske,
ilar: g$.c' Ca lre.,i. i k§:l,:-"
ei'011 f or s. t l'inrlo e$
f l a"ske ef pa,s senCe

stirrr+1ee,, lia lran ko:lner
op har irtn s.1l-eirede f;'idt
f l e,sicen ;rec1 inctirold "

§a han koa.ier op ti1
leegen s år i. eEen på.

etiretten oS ;.ri.ger s&

t:-i ?ot,or ltii.et p$.sser
jo ikke rigtigi det hr:rn{
u'.jo noset e,f det &,t:t tj.eL$
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