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Iøb ved. Stæregården på Kulsbjerg. r erhjælpen og nu mangler vi bare

De startede ved 11 tiden Lørdag A at få pengene og arbejdskortene
og var hjenme igen tll middag nl__"-\.sam1et ind,Hvllket forældrene
Søndag.Vores patruljer blev s1å- gerne må huske deres poder på.

et sam§Ien til 2 patrul jer istedet :
for 4 rda fremmØdet var så sorn så,
Placeringen var heller ikke den

bedst€, d"a vi måtte dele en 5.
ogsidsteplads med en anden trop.

fået overstået spe jd-

I år har vi fået rnulighed for at
benytte svØmmehallen sammen med

se j lklubben tt Sn.ekkentt og Roklub-
ben . De t kornrner t il at f oregå
hver tirsdag fra d.t-10 til
d..15-4. for vores ved.kommende

der være mulighed for at tage
d"erud Sgange om rnånedenrda vi io
har Tropsmøde åen før§te tir§dag
i måneden.
Svømningen vil foregå frs k1 ,19,-

?O,0g alle møder oP k} .18 45, §å

vi er klar til at gå ind kl .19.
Der vil være mulighed for §vØfil-

rneundervisning, frisvømning og

spring tilsidst.
Der er lavet en vagtordninge §åIil-

rnen med d,e andre klubber rhv:r vi
skiftes tll at have en Tirsdag

Men turen var all igevel s j ov

for de Sgilå .<æ q-tu'd,i?
Vi h*r. 16 seile
med. "Åu*re lffi neYr{*hytten

vil

d.2 ?-9.Dette skete i f orblndel§e
med. en aktivite ts weekend i
Divis ionen. Vore s Akt ivite t var
meget søgt ( se jllads ) ogder blev
hurtigt fyldt op f or hele dagell '
Ærgerl igt vj- ikke også havde

tid Søndag. Turen stod Søren for.

fFt eren, var også på kap§eil1ads
ve& Nyord. ,hvor vi §e ilede lind-
holrn rundt . Se andetsteds. Vi de1*

tog også i Snekkens efterår§-
kapse j llad s r ffierl her bl ev d.e t kun

til elx 3.p1 ad.s ud af + både i
Yores klasse.Det er ligesomr&t
såsnart vj- kommer udenbYs, så kar{

vi ikke klare os 
'men 

det må vel
lykkes på et tid§Punkt "
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0g så en opford.ring til patrulj-
erne orn at tage på tur i Oktober
måned.Husk at det er sidste frist
nu , tll at tage på se j lend.e weekend

turrda vi snart skal have standsr-
strygning.

Så en stor repriinande tif Battrul-
jenrsom endau ikke har fået lavet
en stander r selom det er 16o dage
siden vi havde stanåe i
hejsningrhvor den skuIle have
været klar, SLØVT.

TIT SIDST SKAI AIIE }IUSKE AT VI ER

LØRDAGEN Kt610oo.
HER DEN STDSTE UAMNDS TIK
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OKTOBER

HUSTURNUS itlO

llandpo s t trykning
IropsmØde

Se j11ads
Efterårssejllads
Se j llads
Sejllads
S tabsrnØd e

NOVEMBER

HUSTURNUS Å:T
Sidste sejltur I år
S tand"ers trygning
Vandpo s t trykn ing
Tropsmød e

Mandag

Trøfd.ag

Lørdag
§øndag

Tørdag
Lørdag
flrsdag

I
6

L3

14

20

27

50

kI.19oo
kl .10oo
kl .10oo
kl. 9oo
kI . l8oo
kI ,10oo
kl ,19oo

kI .10oo
kl ,14oo
kl .19oo
kl .19oo

Trørdag 3

Søndag 4

Handag 5

f irsd ag 6

Henrik.
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\, -i. TftL:il 'l;rj ii på haVnen Ved. 1O

e-L'*1,*;;,J. " Øksel Øbet foregik på
'\,r r- begync te at stille telt
i?1,. 1;rø,1c J,rot: rri fik at vide
eli stl,r k,,p til at lave Bn

lejra::he ;r e cg jeg
Pluc1 s el i-g {oill vi
[--r" a.t spise

t ,'.',"';r t-, 
-1 

f".. .' T\, ..i.-z,i j\ 1-. -- - i i L) c

riåIiicid.i g i:

s r] C end iil-, *

på a,f Lnn

]rrø* nerl

spesch-; t
f -t-;i rii år, cr'

" r:)

Sen sy* b j_i{r vi sendt på na
el:r pc §-, hr'r)l? vi skulle gå nogl
\Jn.C-e:.'r*'* j,s si r11e vi f inde nogle
f anc"i; 'rrj- ikl e " Bagef ter skulle Y

a.n Cre Eo s te trvor vi bl . &. sk

r o ,$L.l- t eto rr:e a t,

lid"t ,senere k tr{t

tidenrhvor vi samled.e vores grej og drog
Kul sb j erg. vi ankom ved 11 t iden .

oprbagefter skulle Dan og mig (rætter)til
hvad, vi s}ilIle rave.vi f ik udlevere&

totempæI af. så gik vi op for at lave
kulle lave totempæI.

I

\ i tanke om at vi ikke havde noget bestik
\

\ af tensmad med,nå men vi hyrede Carstens

et kom ikke før hen
en. Af t nsmaden hstad af

g dertil fik vi
i. Jeg tror ikke vi

o int f or d en rnad.

Løb, Vi startede ved
kompaskurser.

dem

de

skulle

bIå s ten. rnen

i rundt tl1

vide ( it<te særl igt morsornt ) .

V{}ft§,§ uB§IHDTf;{#K5r LØBLT

l1e ste§e-fffer og vi
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kasre red.n-, ngsreb ud tiI en/. !-, /å:rehyrde som havd.e fået våde
fødde:c,Eg i ted skulle ui ,/ (d /{"" ild med et ild.bor,det lykkedec
ikke,de'i; en,iste der bræ/rtfs ) /ate var Dans fingre(ha).
ili sknl.ie o4så lave en/ $)_Y. /tug]. ud. af et stykke papir(hylend.e
m.orsoirt) "Der: næste t/ 6Y 

,/gw vi lavede var en kariJratur af Bud,d,a.
VJ- mod.tog også un */ ,( /rr" melding uden store besvær1igheddor.
MØH. . ,rt sted ,wrt / JA /r;-;; i;;;-;; Gurd Emedeknob (Hvno ER DEr) . .

I
nå"riren. r'' d l.id'iu y 'iælp fik vi da lavet etrbagefter prøvede
',ri- rin to,rbane. / ,Også kan jeg ikke huske mere fra det natløb,
(mi",,:n rr j o g{ rrnffiel) .

-./Da '',i- 1«9!..' hjem til lejren gik vi til køjs og sov tll næste
\

.n,l.r.Tjs;n '\ lhvor vi stod op og laved.e morgenmad rhavregrød\:
a).2:" F:.;tt\ Br.Bagefter flk vi malet vores totempæI.
B;,g.eftcl' b' ', TØd vi le j ren og lagde o s t il at sove igen.
i{*i: påi efter \middagen blev vi kaldt ti1 flagetrhvor vi fik

llexirik og hented.e o§
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Vi møtltes oppe ho§ Drn c4 kI 11, da vi skulle købe ind.. Da vi var færdige kørte
var fgcdige kørte vi ned på harrnen og stuved.e båden. Fandt uit af
at vi havde glemt at købe kartofler og franskbrøQ, men fik dog
købt d.et hos lilly (tcartofterne var på størreLse med roer).
Iretted,e præcis kl Lr. vejret var ret fint og vi havde spileren
oppe næsten hele vejen. Det var d.og noget af en fiasko d.a vi
skulLe sætte den (spørg søren og Dan hvorfor). senere på dagen

da jeg ville lave en kande negersved, fandt jeg ud af at vi
iidre havcte noget sprit ned., men vi fik alligevel tændt primus-
sen v.h.e. petroleum, selvom det røg temmeligt kra.ftig!. Efter
at hare passeret lvlønsbroen ca. kI 1) strøg vi spileren for at
holde I{yord havn oppe. ner var heldigrris god pIad.s i. harrnen.

Resten af eftermidd.a,gen og aftenen srappede vi af (det resul-
tered.e i en knækket roepind., men Søren har 1avet en ny), Cp

søndagen kom vi overraskencle nok op ti1 tiden. Da vi havd.e spist
kon llenrik, o8 vi lettede straks efter. Desvæme var det snuskveJr ligesona d.et
u.gesom d.et har været de sidste par år, med d.er kom a11igeveI ret
god vind, på et senexe tidspunkt. yi fik en ret d.årlig start., men

hentede lidt ind. på den røde rF-er fra Gåbense, men så røg vi incl
i læen på en L?)-et og tabte det vi havd.e wndet ind, på resten
af sejllad.sen holclt vi nogenlunde sanme afstand. fra d.e and.re lP-ell
ResuLtatet blev at vi kom ]min og dfsec senere i måL end. Børge spotrr
og lmin og llsec §enere i måI entl Kr:rt Christiansen, men vi har jonlet
en Morich x-neter på se.-tid. DA vi skulle hjem bJ-ev det vindstirre,
Yi var lige lettet d.a vinden 1øjede furd.stændig af, men vi var så

helclige at blive hr:LJcet hele vejen hjen.

Jan Erik
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MASNEø RUNDT

vi mød.tcs på ha.rnen k1.9. Yejret var meget srnukt, hvis nan
tærjce: på d.en sommer vi har haft. som noget nyt var der lavet
en ny for.m for start, såIedes at LZj med Fætter som skipper
og merl Ånd.ers og Henn:ing som spilaber letted.e to-tre minutter
før Å L2. Dan, Niels og Henrik lettede ! rainutter føx L 66.

xet vis;e sig at være effektivt, men neste g*g læ der nære

længere tid mellem båd,ene, for vi var sa^rnr-et ved Masoesund

igeii" r }fasnesund. stod Hbnrik med nogre spørgsnåI, blrar ?rvor
høj sii-oen var, og jeg tror ikke d.er var nogle der gættede rig*
tig't. Ierefter gik turen und.er bmen. vi havd.e på forhånd lavet
kl.ar ti1 at 1ægge masten ned., d.e and.re vilIe sejle und.er ved.

er ktænge båden, na de havde ligget lictt og fundet ud af, hvor-
dan d.e kunne kornine und.er, havde vi saå sejl igen og dampede

afstec., mens d.e a"nd.re omsid.er havd.e fund.et ud af at cle kunne

sejle und.er uden nogen form for besvær.

da vi rre:: kommet *rno,t om øen kr:nne vi. se 1o.sen ligge for
anller vå::. I'{asned,ø kaIv. strøurnen var i mod., og der var meget stunr.
jeg har al-drrg veeret ude for så meget strøm før, vi havie 

"en 
afdrtft der Iå mellem

2o og Jo g:acer" Ti1 sic.st tog vi åerne ti1 hJæJ-p og carsten og
jeg knoklede som om der var ti Å1uorgJo1ler foran o§, og endelig
irar vi d.er" På Io'sen kom d.e med sjove ierærkn:i.nger ved.rørende
strømmeri,, Posten gik ud på at vi skulre SEJIJE forbl og smide et
redningsreb igennem en redningskrans de havd.e på lo'sen, fra fra
en besremt afstand, men de to mærker de havde lagt ud., drev væk safimen

med e"b sæt ruser, d.er kom drivende. yi smed anker ved sid.en a^f

losen og førs b i s-i-dste forsøg lykkedes det. Derefter sku]le vi
sejle til benzin-hawren o61 spise, men strømmen drev oe væk fra
og d,et endte meå at Losen trak os. Ia vi havd.e spist skulle vi
hjem' Lcsen JL:r ak os forbi broen, hvorefter vj. selv fik rov til
at sejle hjen, alle jollerne sej3-ede j.ndenom Trerleg:nrnden mens

Losen sej-]-ed.e udenom. Yi ankom til harnru:en ca k1 t5.45 .

JØHGMII OL§EN


