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[Gruppefed.ere : Henrik Jensen, fngemannsve j 9, n rr .77o162.i
I Søren W. Mlchelsen, Solkrogen 7 rr, ,, . 77476e.1
L:--;-::;,r-r ^^.-?,_- or IJan Erik H. PetersenrHermelinsvei 6, Nyråd .7?4096.

Som

huset udvendig.Dette blev også gjort Søndag d.12-B af nogle får,men
særdeles akti-ve forældre.lvlen d.er var dog d.en hage ved detrat det var
de samme forældrersom også ordnede Irosen for osrpånær en enkelt elLer
to"
vi håber d,og, at der vil komrne f lere
forældre rnår vi i nær fremtid, skal
t il at ord"ne huse t ind veno ig , sås orn

at lakere gulvene og rnale væggene,
så de t ikke kun er d e sæd vanl ige
foræld"rersorn yder os hjælp.For med

20 spejdere må der være mere end

4-5 forældreparl I

Fred ag d.,24-B var der nogle
FemØ i IFreren"Det gik dog
natten nord for Agers Ø tffierl

af spejdernersom tog tir kapsej}ads ved
ikke så godt, da de begik en bommert om

om dette andetsteds,
0m Lørdagen blev der også se j le t
kapsejlads på Skidtnoretrffien dog i
et noget andet formatrda det nu var
modelbåden€ , som skulle ud og sej1e.
Denne gang var det en bland.ing af
§pejdere og juniore fra sejlkrubben,

.*.Q wt: 4r. ),.'2r", iV .&å- q ,7 ,.*U, iJW samt e t par f oræId.re , der dysted.e ,
o1e Nørskov sad i-nd.e m'et Yidldnrsom Skidtnorets mester da han mødte opr
i kraft af at han vandt sldste sejlad.s med sin båd rrskid'bnordsekspressenr.
Denne Sang mødte han også op med en ny båd , som i rnod.sætning ti1 alle de
andrerkun havd.e storsejlrhvilket viste sig at være udmærketrda han også
denne gang blev mester.
Men e11ers var der mød.t mange op og der var mange flotte både imeIlem,
men ud"seendet gjorde altså ikke a1t.
Til at redigere og sætte vores blad oprhar vj- nu fået en ny mand.Ny
kan han dog ikke kaldesrda det er en tidligere søspejder RenetNielsen,
som har meldt sig og vi vil gerne sige ham tak for dette,
Søndag d.2-9 er vores bro 1ånt ud ti1 eejlklubbenttSnekkenrtrd.a d.e skal
have et stort stærme i Vordingborgrmen dette skulle dog ikke forhindre
nogen i at komme ud" og sejle! I !
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Klm Ås"en '13-g 17 år.
Jacob Cristensen. 22-9 12 år.
I øtgen Ol sen 11.1o 17 år .
Ole Nørskov 20-10 2+ år.
John §ørensen 24-10 25 år.
Sten Rasmussen 26-10 l7 år.
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Tropsmøde.
Af tense j lads
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Åf tense jlads
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Masnedø rundt
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Ber:*-i;, '' il{c:"1 fra togte-i; siut-.
teci.e s -l-i l;-ue gang i Skælskør ,
0m f orrnj ct d"ag*n r f redag d, " 27
;uI-:i. -r-et-i;eC.e vj i flnt so1-
skinsve Jr, Yinden Yai- 1 vest
og gatr k:-',yds ud. ecL de n snævre
f jorC, S-b t:Ør1mei; :; Åge::s'Øsund"
Yer s-rffir'k-i; modråend.e,, så vi
fi1otc:i::l s'ered,e f r: ::'i:j- e J-værket og
ref f J" rracr e:::'i e t " .D er fre glk krtr-..
sei"r øs"lpå med sl"æk på skØder*
ne " Yi l.øb tæt uncler kysten
ved Easnæs og senere GlænØ.

Farten var mcderat, roen herl.-
ad 6"-. r:j d.en nåede vl t1l 1nd-
sej"ij.il.gen tj-l ,rl:i ssril?r;T)o På
bagborC sj.d,e v/ar Ce:r ån lav ø
(fs I e. ':,- lcl ) , hl:,): ri.a,n l:,i,Lnllc slå

F 
-L..-./,
t l i

heltr og nogle barske gutter
fik sig en dukkert l det kold.e
va,nd. . Så bl ev rt Ottort startet
op r og vl tøffed,e til FemØ . ,rLv_--_ - t'i ; './- -- rt

i t1 ,:1,i"-, lfi lii '';*'- "irr

Havnen var trods uovlåelse
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-+.'i;-.a: - -rii-]::+ 

'...

te L-bene cr " I{er sk,lllc d er
rlg-bigt sper:es på Ce sid"ste
lornmcpeilge " I,ten ak, der lrer
desYærre harrnefest med. cirkus
og d.e s -r L ge ,, Af -b en srlace n triirrfYaga-gryistt ned pap:lka efter
SØrens i::å,.:.es-uo-y; ( I ) - $iCer,
bl-ey d.e sidste sklll-inger oril-
sat i :.ad,'?- c l, i. r* }i ii ":: f, e J* ,

tæt pakket, rnen det glk dog.
Derefter påbeg$ndte s mådlav*
ningen: Sand.ekager. En U--,
stykker tll hver af god st ØT*relse og dåsefersknei til
d.essert. Sid.en var noele af
de umættellge mund.e pE blom.*
me jagt . net blev dog lkke ti 1
rnere end. et blod lgt mØd e rned.d, pigtråd,shegn,.

\ Sldste dag var vi tidligt' klar til at se jle, men måtfe
vente på det be stilte morge 11*
br ød. " net lrer gråve jr og den
syage vlnd trar nu end.eligt
gået oYer i det Østlige [; ØT*
ne * Efter måneder med vestllg
vlnd. " . . lIå, rnen vl krydsed.e
no rC orn Øen . Ud for Sletterev
lø je d e vlnde n og regnen be-
gyndte . rt Cttoft blev startet
oE så gik d"et st øt Østpå. Før
Storstrørnsbroen mØdte vl Jan

Erlk, John o§ Henrlk i hel-
s i rlgør j olIen. De f ik en ltne.,for vindein lrar srratere end.
modstrØmmen.. Fra sptdsen af
trellegrund,en blkelr der en kort
lænser lnd, tll de ventend e
foræld,re. 1/i ankorn kl 1.14l ,fik en is CIg pakkede sammefi
?g tog hiem til mors kødgry*
de r.
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Fredag;
Vi mØCte,s nå
pakke båC*n o

al-l igev€l f{:
}il "i72A,
Vind, var d er .i kke me g,-.j, 'b a:f så C"e {,,

gik meget -i-angslmt "

Ef ter StoS:stTØrflsbrc,§n icr:it.iltj, 1,ri se0;: te
§pilerC]:t Ff* .[J,3,rsarl.]Lri o rT'siJ ii,.'i1L nå;;tc,r

hurtig1; n*:å l:"irc:f d-*i: kci:r frå*rlerni-:,_g

se j ipo s en , f i:i:d. .r v:nCr;in spi.ång ,*å

vi måtte sc j.L * 't tr'a,m ;,f r t q,,ii:-i'§ 
*,

Efter Dyrefcå It-"1-e-/ d*r mØrl<t, iig ,,'.1

.,*, §kUll_e til af; r' eV j qA i:{;.,.[:=/j]k,*t .:]tic*

er helt l-et "

Da vi hatrd'"e se;ji.et Tt*glc t:-rn*3r .lrunne

§pileren atter' $æ;"Leår csir.n(r gang

var d.et asten f or' ;væ-ig ,, Y -"'-noen.

begyndte at f:r':rslre fieint.:åci.ag il*d
var d.e t bleve t tcrd enve ;;:t^ og j eg

\rar bleYet n?r!.Øfi fcr,;i',ri irke
har.d.e set en irostr{jolit v; gernu [j.{u}*.

le have fat i.
Spileren sku-i.-i-e :lc,J. ,.,:-,i I e f 'Ler .i-gen

f ord. j- vinC"on ia,nEli*nrr 6j r i syd 
"

lidt er ter' æ.i:..d.rc,,i,? 'qr:i 1.;urs og g:ii{

væk f re Fe wiØ e c S ir rr;i så ri- ? ?'!
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"
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llr ag L e, v'.i "l b;en;; t -i-.sll .

De,n f i k v;år:k n1:, den ene s id e åf
bb.rJ.rl:, Inerli:: ir ; ,. å :L havn , ( Aen and.en
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if ugl{:n* k,;n::* j eg også mærke.
jS*ive rr-ie-r'bon gik kl .19 3o ,så der
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i,jva.r t,.r.ie orit rLatseIlads"
S t ayj;-i in -ir;.,r- Le l- id.t ,åd en f or Femø

Vi \r a:' rl- g r"r;Ct ;) c e , erl balv t ime

iØr s;aj:tell , .i.er bl-ev en §1 øv afære,
f *"r-'c:L C.e:r: ,fæstt?rl rkke var nogen
"',r'iyrd ,,
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i:r ; * id!' f i:.r' \,te j rø ,, ilavd-e v j- et
f crs .!r'"i rrfl nå (] 3, ,, 5 rnin , i f orhold
tr; der-r I',tr;x:- 77 vi var i l-øb sål[*
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k spil-cren op ef ter bøj en
e huy4.,:Lgt rncd l,iores næste
va,:f d.*t samrne som det

em ,tg?t: sØ cg S j ælland
ilil<e noge t o ffien d.a vi havd e

S t;f-{snæs var de t bl eve t
j- l,l:.nne su håde foran osr
t t 'r:L i g?if t,',t tal e om cn
ad"srnen akrC"e se;1ed.e lige
t rom rtl så ";i. blev sidste
c

* r-,d"åe l:ngen f ik vi- den
i:-::?.s'it:l se r å,:d.t, nck blgv

3 ,ni$r] d er ver kun 35 sek,
s og Sa.xien og c a . ern

mel:cin Gs cg I{"R-25rererr.

§e j le h j er] e f ter prærnieud del ingen,
og sorn a1tid. udford.re man en e1ler
and en båd h j ern og det blev Nørskov
og hans to sØnne r.
Nørskov gik nord. om FemØ, ( samme

ve j sorir sorlrnertogtet ) oS vi gik
syd orn Øen , hvilke t skulle være
d.en længste ve j .

Efter vi ver startet l-øb vi ind
i en tord enbyge , så vi rnåtte smide
storsejlet og sejle videre for I
en krydsfok,\rj-nden Løjed,e lidt I
efter igen og vi satte storsejlet
lgen.
Da vi kunne se Stors t rØmsbroen ,

kunne vi også se Nørskov komme

for spiler, så vi var forån.
Pludsel ig så d"e t ud som om de

vælted e , of d eres spiler kom ne&.
Vi ankour til Yordlngborg havn
lidt over tolv og lid t foran
Nørskov.
Det var næsten d.et bed ste d er
ske te på hele turen som iøvrigt
var god.

§ffi,i -rel
To, havde besluttet at v j- vill- -l



ffim
ffi$ ffiffiffiffi @6 sp

#r vi- krar t.ål encen del af rornanen
-L ål" Ie* mr:#'c* 1]*å Cehyggers hårde træ*gs I er$v#rlmur* -L kampen mcd ie professiånelle,

'Jc*n§ kæmrneH kokken farende ud af kabyssen

6rp{aa lrr ?? , tlr. ?

J;a * må.
,#i]i d "* I:
:i: rlr. æt
Ilc ",'1 T*,fl:
.Å-./ +#JrÅ.l'+!..w

f r:r#i :nessed,rengen har puttet, hans modelbåå i.ovnen.

Ud fiv* 3: s q:l ,l*'

I,flæl:i# ffif,g ffi'[.
*m "rtlii: vii-
s m j J" ,* j: hÅfi::'i r^r ,

kar: fi31, *r s fi .;:'

st,* f sl" Ie:,: i:T

h**l trr: s:#j j^rn

Ds; I S iflæg'# ',,1'#,. -i

f;l.**:lt i "1,*:n
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$1 .rm,åcl* l**mmtr.*ii rJt ,

§'orl- iEe* nns r*[I].'

3-;::Lurrrii* {*,I} ffi"mu,J- r. ,

Itrurn:,r#r uC*.C s](,
på #*j1et" Xtle::
i:In r::# .

ne skrcgeh skal Cer
iI mt dråve Cet f rern.
**tve **. eller flere
i: af *ns srnåg r og d"e
;råf *:lg pla sL ic , af

spåI erdug { l{øhes
{:t{:r Lå} 25 kr. ,/m? . }

s #-: I c*ri,,g *r a'L $y
{iS"r:åEe sejl syes
{ sfim er skåret t,il
"nånsen. På denne

r1y'i*C* i sejlet.
"rlig*L skal også

i,_-.*-- fo.rs tærknlng

I4*"m dryi; *]: eL m"L*:- 'f; , , ile j de at
Sflr* #-fit #e:Tun# i. Iil"i-, skaLa i
i1".,'.r"Id.* x{:-:.}:f r siå fJ tt ilst:" *ste er
,IL"; If,.r,.c? ffitj3-et. u.,# ;:f {, mtykke,
()r,T *å l*ev* no$-l* fJi i-ri ,§,g S-

yerst på agterlig€tr og 1ægge enkurve ind i f orl iget hvis ååt erstorsejlet der er tare orr. Fok-
ken skal have et ret forlig.

åndtag
{overdrevet}

sejlpindene laves nemmest aftynde tr*pinde der syes errerIåmes på. T h jørnerne skal dervesre nosren forstærkning€fr så§ejlet kan holde. Nogen ekstrålag stofn errer en tynd plastic-plade k*l syes på.

§ejlet skal også sættes fast,Det kan l-idses tår masten erlerforstaget med kinesertråd", errer
man kan sy gn romme tir masten( er ikke så smart hvis der ersalingshorn på ) hhv. staget.

Men r- dek er ikke nernt at sy go*de sej r r så fortvivl ikke hvisdet første fors øg mislykkes.
Otl

Hwås ågterliget
v:LI **t stå og
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