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NOTEMBER

T;øldag 3 Standerstrygning
Mandag 5 llandposttrykning
Iirsd.ag 6 fropsmØde
Tirsd.ag 13 §vømnlng
Tirsdag 2o Svømnlng
Tirsdag 27 Svømning & Stabsrnøde

DECEMBER

HUSTUR§US /L1L

kl.14oo
kl.19oo
kl.19oo
k1.1got
k1.19oo
kl.19oo

HUSTURNU§ ÅITE

kI .1g+io
k1 ,19or
kl,19oo
kI .19oo
kl.19oo

I{and.ag ,
Tirsdag 4

T'ørdag I
Tirsdag 11
Tirsdag 18

Yandpo s ttrykning
fropsmØd e

Nattur
Svømning

Julemøde
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vi started.e ved g10 tide
Del -Lagerne var Delf inen
i-rnd.ertegned.e se j led e ale
d.er l{aicn hvor Storm og
se j led.e r of så var d"er Te

ftp4ll*då
Il .

hvor
ne, så vay
Henrik
rnen

hvor besætningen bestod af Jørgen
Carsten og Anders.
Bed s t fra start kom Delf inen, der-
efter kom Hai-en som senere blev
agtenrd.§e j let, fern minutter efter
korn Tern€r i sorn havd.e problemer
rned. at ve rd e l ige f øy starten.
De første tre kvater havde Del-"
finen et ,;01idt forspringrrnen
ef terhånd en hented"e Ternen mig,
Haj-en 1å ret langt bagud.
Da vi 1å i nærheden af Dehnshytten
havd.e vi en dejlig nærkamprhvor
f ernen hele tid en pTØved.e at få
luv po s it iotr , d"et lykkeåes også
tilsiost,

På d,et tiCspunkt var vi nået til
,mærke t , som j eg observerede ved.

at Terner r plud.sel ig runded.e en

ko s r o nå Ce t tid spunkt 1å j eg

ret meget til luv for mærketrså
jeg kunne falde af og få slæk
på 

" llaien nented.e nu l idt , men

de fcrsejlede sig også,dog
iklre så rile : t .

Ef terhånd.en
af 6yne,
På turen ud"

sttømrnen var
god fart på,
Nu hentedå Haien
ået at de havde

forsvandt Ternen ud

til
d.er

..'

trekosten i §t?r-
frisk vind og

endnu mere rved,
mere sej1.

jfr'+
LaCf #\..i.-lL

Ved trekosten var der fem rnin*
mellem Ternen ag Delf inen, så jeg
havde .pgivet førstepladsen, men

ville kæmpe for andenplaLsen hvi§
det blev nødvenålgt.
På turen ind mod Nyrååspgten
løjede vinden lidt og blev Iæns
så det var lidt kedeligt *§ Haien
halede stadig ind på mig,
I s tarten kunne j eg ikke f inde
porten rnen prøvede mig frem, rgd
le fulgte rnig heldigvi§ , for el1ers
havd.e de nok vundet anderpladsen,
indtil de selv så den.
Så var der platlæns ind til havnen
hvor fokken blev spilet.
Jeg holdt andenpladsenrmen der
var ikke marrge mi-nnutter rnellem
Haien og Delf inenr lernea var
komrnet ind et kvater f ør os andre,
så d.en vandt.

Ffi,TTER
DET,FINEN
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