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§KIB'SSIDEIS
Så blev det endelig forår ( rror jes). rort er dukket op på bådeplad.-sernel og pressenningerne forsv-inder em e_fter en -sra tådbne.Det qår_godt fnemad med vores_egme både, måske med undtagerie a-f Losensom jo desværue er a-fhængig a-f vejrgnrderne, men nu ser aåt da ud tiIat blive bedre- Jollerne går de,t iint rred, men lpi skal huske p5 at deter_d. ]5.-apriJi der er standerhejsning, så der er begrænset ria tirmal-earb'ei9gt, og \rl skulle gerne vamre--fri for de støårister oE rig,nen-de, -hvor_ Singrene klistrer iast i malingen nån vi s,kaL sætte 6,aaeire ivandet. Der skal jo og?å være tid tit a[ rigge uåaåne o"aå"iriJ-iirinden sejlladsen begrynder.
olu-og-jeg har set På bådenes tilstand nu, i forho1d til dengrang da v-istod udendørs-og klargjorde dem, og det er rreget tyderigt ui"åå"*, ien. bedre stand nu, mar,ingen hængrer bedre fast--f"u å, ti1 år, og det erdlgr{o1.meget Lettene at sriue o} male. Da vi sto^å 

"åe"sor-*å="å"[ a3-rrindeligrt at hafvdelten af mar,r-^nEen kunug -fj,ernes frert ind tit trået,uden større bgsyqr og'_rneget a-€ ået skaldedå simpelthen a-0 af sig se1v.
Flrtr"is bådene altid havde været-opb.evaret und,er Oå forfrold,rz-i. har"nurhavde de no'k set anderl.edes ud nu, l-_\'-*
meyri man-kan, jo ikke få al.i hwad man -_ fj *_peger på. At §r'i er bedre stitrlet end -- - -- 

-
de .Sleste, rned de rmrligheder vi hiar /, \.1nu .f,'or at arbejde på bådene inden- \
dørs , bør vi sJ<Øtrne p å .

RI weekenden har Kim, pia ogr jeg væ- \\.'\qN tret hos bådebygggren i trorie'på, ry . 1"§\ /
stillede jollen op ude i hans have, i# i irl.\l | / ;og så bl,ev masten hejst, og e-fter- L-'d i ilj$ l/ !

det nødvendiE,e towærk trar, satte _ I_lal--,#;"-
vri storsejl, -Sok og topsej't, så d"er #æ' 

\\æva:r enr d"e1 mennesker som l<ørte f,orb:i. a\'=i=;der spærrede ø jnene op r når de p Lud- tf,'']Iq
:?å'fl"åå i##;":'+I',rfl;'.åå3:årj:i13 Å,, @,
klanrper og skødevisere, og af tatit hvor- l§idqn opdriftsmidtet skuite-placeres, så iiJ2\så når vi konnner for at hente den, slculf* il tl
den være helt sej'trklar. ' tt*\.],

qi I
Sorn alle ved er standerhejs,ningen d. 15.. apn,il k1. l.4.oo Den dag skalIr'i g[erne være sam],et a1Le sammån, så vi tcan -e'a begrymdt på den, o[*-r*=on,
_u*9.,f1.u11_1 både'ud at sej1e. samtidig med at rri rrSiaer Ltanaerrråj""i"gl'\Ia-t vl- g'erne se en nrasse nye spejdere, og d.et skaf vi al.l.e sarmreå sørEe-fbr. Det skal helst være piger-o,f drenEe-i alderen .flra 11"-L3 år. Inv-iter
dem med på en sejttur den' dag" Spør'gr j'eres \renner i sko3e.n e11er der
hiemme on de ikke kurme tænke sig at btive søspejdere. prøv mr at fåinrrite,ret nogle med.
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tyninterview raed rediostarl
"Hvordan går det Ltogens Ilierserrr
:Ad H til, brlødede den stærke
Århus-sejier og lagde Ka1ø slot
i ru in€r r
*poul Richard Høi Jensen (dr, gurd
om halsen er bedre end, ti i båden)
har siden hjernlcomsten fra canada
være t 1i d t Knarr- vo rerl e

*eil tyv bIev.: pågrebet i rncsede
havnr l{an forsøgte at åbne ka-
hytslu8er ved hjæ1p af en bomdirrk

-tv's Tonnmy Rasmussen (Tcmny tøn-
{*r buldre rnest) blev sat til atdække roning fra 0L, fordi han
bor i Århus.

-adski 11ig* 6as ter s,? ranE r_.:i se 1,s -l-s1..i"ne over borC un(! t, r S jæ1 1--.rrG
Rundt, da de fik ;;,t vide, at cl e skul1e vrire b:r.f.

-sejlerr.&.cii_cen
Åriiu s r-; t,..1 .l i e t rr,f
Her er miin nernl
11e med r,1 ven i

blev henlagt til
Økonoini ske brunde.

ig va,nt ti1 at h,§il"-,v'rlnCskorpen.

*F.R.Ii.Jensen
fo rrr I Iians 3ok
enC.re.

gulcl i Iiing; ston,
erJre end ,te

vånC t
var 'ir

frFFå 
1fi"is+iBtfigft- 

§Ytpå''jjså Itx* å6
ti1 sin 12-meter, ret er cre enestel
arnerikanerne ikke kan s1å.

'l tr* { r r ffirr

\E- e'Jan il ,Linge(Uorges ynSling) lrar
mange rr;re konstuktioner pli ter,nebcr
det. Ti1 Engla.nd skal lerreres en
sclid ste;r1in6, slnc., spies lia,r a,f-
gi " f;: 

" 

o 
il : å t t y 1 : å ;; i å ' ,t f r i I å : " å ; _

A.så Per i{ækkerup har afg; ivet ordre
opå Dannarks vefln.e, icet han ir.;.)vdofr

at landet ikke ,i&r en §lqi11ini{.

;fi*g $*fi å* tlå I t'*,, H 
d t F HB å *

blevet to fod, 1æni,ere r

-Dansk Slympisk Iionr:rite ' er i,tdstil
1et pi at udta,ge ,TilrSen Lincl hardtsen
tiI 0L, s9fremt han f arst beviser,
at han kan ,., 1. pi ve,ndet-herfra til
Canada,,

s t,ievnen n iden var' t+ a9:'try!*\=Y\

l>.
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5 spejder€, Efter at vi
aminen, korn vi afsted.
r Torbenr Pia og John.
jæ1p a.f et krus. n[an blev
jæ1p af en bådsma,ndsstol
stod af Dan og Toni, §om
s tur. Sten blev sat i
prlserne) oS miti selv

er Eik tsenrik lren Linder
n spenden i hovedet på

iit,
V-ri'

a

."'(fi

-{r

I1 vi s vinden du ind om BitGB0RD h.rr,
er p1i51 ten din at styre klar;
dog kursen roligt holdes kan,
er d"u bidevind oE ruroskøds han!

uÅn YrhI}E}i i{ÅVES I},ID PÅ SÅ],I},{E SIDE

I,ien mØdes to sejlere ned. r,,i,L.i.i;tr
ruinskøas Vind,o§ har d"enne på nrodsatte side ind,skal d en, ci*r BAGBoRDS hal se har,manøvrere så1edes, at lran går klar

Er vinden på s&mme side ind,
e11er gå" den ene plat forcjevind
den l-uvartste se;1er af ve j en skal gå,
den lævartste da di-n kurs kan stå !

EN DÅMPERS OG EN §EJLERS KURSER I(RY}SER i.]]NÅN!]IN
Og kryclser en sejler et
hvad enten med storm, e1
om sejleren har bidevind
er det dampskibets pligt

dampskivs 'bov,
ler vrnCen er flcv,
e1ler vinden fri,
at st;1rYs fcrbil

#. $t {. T,
Vi var på havnen 1(1 groor Der var i;-i1t
havde diskuteret hvem der skul-1e vsere s
Den første post var ude verl Blegen, irvc
Der skulle vi tgm,iie en spand vand ved h
hejst op i træet hvor spanclen var ved h
og nogle armkræfter, Det første hold be
klarede det meget godt. §å var det vore
bådsrnands to l en oE ITenrik S torm (han: med
6Jørgen)trak ham op til §pandeoy dereft
Sten med en enCen spand og så tømte Ste
Ilenrik! Derefter skul1e den
§pand i træet fyld.es igeor oE ;i ,,.t
det åjik uden uheld. Og så var
det Johns tur til at tage span-
den ned, da frøk Torben oE jeg
havde fået ham op til und.er span-
den hev vi ti 1 e ngan6 så John :f: i
fik aIt vanCet over sig.
Den næste post var ved Dehnshyt-
ten, der skul1e vi bygi':e en dærn-
ning ved den 1i11e flods delta,
hvor det enCte med at Iienrik
Jensen og Jan Erik ilyldegård Pedersen byggede den. Trejde post var
ved græsbjerg, der skulle vi kaste med redningsreb. Derefter skuIle vi
vi ti1 Panter Plast i Vordingborg oB så hjem. Løbet var godt nok
men der var for tidt der var mødt op.

hiØD 0P! !! !!! s1øve padocr J fiRGEN.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxT{xxxxxxxxxx
0g nu no;let på vers.
TO SEJLSI(IBES KURSER KRYDSER i{IN.\NDEi;;NÅR VINDEN rIÅVES TND pÅ
MODSATTE SIDER!

disse vers kan f lære noget af selv om de er skrevet i 1916)
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sekre tær i de t te fore tagende
sp11}er og danseE tiden væk
ham kan vi ikke finde noge t på til
de snyder i kort (altid)og er rådne
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DøDSANNONCE I

tgt6å|"tilailk" jungmand mere, ham er vi heldisvi
Jesper (stud, golf kommunalis) er desværre endnu
ver på at køre sig selv og sin bil i smadder.

hhhhhhhhhii hh hhhhirhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Jan Eriks plimeoller er blevet me!:e plimsoIler, da
at binde bukkene sammen, så den ene srnuttede igenn
fine båd, slået et hu1 på Zox2om øh em. .{Se i(t

a aa aa a & a a, a a a a a a a a a, a a aa a aa a a a a a a a a a a a a a a a

Vores alLesammens Johnny er gået over tiI fjenden
af græsplænen, det er sørgeligt at det kan gå så m

folk, Johnny er gået da han ikke ville være patrul
også v&r det fordi vi ikke var søde ved ham (han v
sød ved andre).

tttttttttttttttttrtttttttttt " u bttttt tttttttt
IØvrigt mener vi de t er f or dår1igt, :rt, f olk ikke rnøder f rem ti1
roøder, ture og bådkLargØring.

., I lr r l r r r l r r l, t t r, t r r r r, / t t, t r r l r r t r il t t

lave brok over at der ikke er nogle nye små
en dusør til den spejder der kommer med 5 nye
og 14 år ( dusøren er en måneds kontigent.)
SSS S SS §SS SSSS S§ S S SS,SSSSSS S S§ S§SS§

0g derudover vil vi
§pejder€, Vi giver
spejdere ,nellern 1o

-i ., ssssssss
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nedning§ plank$n
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Y?I rød

lkke ,'**vt orr
§e jIe . Sort om
0m styrbord , I\ilen
ornvendt, når rnån

erl .

s mån mØd er en en*

I så fa Id må man vide ,
er for l§$,ååpnde eller

o.',....,..?_gaeno e .

Systemet virker nemlig sådan,
at rnan inil moC Ycrdingborg er
f or indgåend e_r oB så ska I man ha-
ve sortb koste om styrbord oS
rØde om bagbord.

illlll:r;råln ?lo.

IIII [l lurn:'J*'.
AlIe danske farvande er rf ensret*
tedetr , så rnan ved hvad ve J, der
er lndgåend"e.

F. eks er man altld for lnd-
gående, når man se 51er 1 ret-
ning rnod StorstrØmsbroon. D.v.s.
afmærk lige under
ffi

åL*JL.z#

Byg DereB egen Å- Jol1e
Køb en kævle ( f f ro ld b j ergskcven )og snlt det overflødlge væk efter
disse tegnlnger.

Opstolt

Lj.nletegning af Aalborg*joLL

+ HIISK DET. NU !

bagbord er venstre C

styrbord er høJre 3
TCT TO}(KEF"Å&"§§f

Blæsten går frtsk over $kidtnorets vand.e
BL afrer fivert f 1a6 I ddn ]111e Ylg.
Bølgerne brydes mod mudrede strande,
I,edsaget gerne af mågeskrls
Ja, Siif dtnor, Jeg elsker dlt b}å hum Øt s

Ioig oftes§ Vel mefe af grå lculØr. {;n

N, Fl.
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GØR NET SELV !
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hvor men skal
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