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Gruppesty - fa rm 3

Gruppe leder§ :

Verner Rasrnussen, C. C. HålsveJ '5, {760 IFo.

Ilenrik Jens€rlr fngemannsvej 9, n il

S({ren H l{ichelsen, Solkrogen 7 , tt rr

Jan Erik H Peter§Bilr Hermellneve j 6 Ny'

77 3S1"8.

??0 36 2 "

?7 4?6S "

77 4.096 "
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Ja, nu urå vi til" det igen, IIi har snart
overstået vinterens træng§lor og kan

snart sc frem til at båd.enc skal i Y&B-

det, mcn først er der jo hådk1&rgørllt*

Sc.n r sorn skel overståes . He:: cr det
først og fremmes t 42 r 6o og 66 der skal
ordncsr dette cr fo*dlr at vi er el få,
at vi er nødt til- at prioriterc. og så

ffi& vi lave det b*dste'. På nurrærende

tidspunkt sr der c&, 2 måncder til vl
har standerhejsnitrgr så vi skal §nart
igang, mcn det skulle der også værc tid
til Bur hvor lodsedlerne er ovcrståct.
llurcn d. ?9rlo- er aflystr da d*n liggcr
lige 8,0 til påskcfcrienr BS da vi på

daværende ti dspunkt er i fuld gang rned"

bådcncr §pcjdern* må endnu cngang bruge
i 1. hvis f,r: ønske:: at komme ud og s c j1e
april .

dercs f erie fii 1 at lave hå.tå

cf ter standcrhc jsning d,. 26 wm$

lirsdag d, 25 mar*s er der også svømning i
Iseltn§u svømmehal-. Ienne dag er d*r afprøv-
ning af redningsvestc, s&mmcn med. rsklubben
og seJlklubben. Redningsvestene s-kal være rcrr*
gJorte meget onhyggeligt, og allc møiler s;lvS
følgeligt op, d.a det også cr en kontrol- uqår.-
Jet er I orden og clerudo'lrcrrhvem har lyst til
at bad.e sidst i april??????????,
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§ejrdet er ikke en stavefeilrseni
har også f åe t en C i-,ri *

Kong Vohncr Sl ø b:!-ev repræsenteret
to med.lcruaer n eml ig Søren og roig

(l ørgen) , d.et ',rar en mØdeprocent p

53T/3%(vi er d"a bedre end. iunior
spe j derne , når d.e skal rnØd.e På tr
ture ) +

Men 'ri- ver aitså på Weekend tur i
Næstved,Det hele startede med lti
og -i-c min. ventetid på toget i Yo

ingbcrg p-8,,åo sneveir og stTømaf

bryc el- se på NordFal s ter , men af ste
korn tri,
Vel r-rd.e af tcget begyndte vi at
sØge en s,oe j d"erhytte i Næstved ,

dennegang et pigtrådshegn, det korn

vl ikke over. . . o, : .,,men. igennem.
Oms id.er f and t vi d en og vl var
l ige kommet , så blev vi send,t afste
igen uden kort , men rned, en rutebe-
skrivel se .

På det tidspunkt fortsød. vl at vi
var tage t af s ted , men vi bl€v '
Vi havde ikke gåe t i en halv t ime

f ør vi var faret vild, Fire land-
spe jdere sorn tooede at vi gik rig-
tigt, fulgte med os,

allered e på tla.,rærend.e t iCspunkt f 1k

vi en forsrnag på hvaå cler vented.e

os.
De t ene s te vi vid,s te var , et hyttell
1å på en af de tc Bakker som R.lng*

ve j en går igennern o så vi gik d.en

nærmeste ornvei.Da r,'i omsider var
nået op på den ene bakke , f and t vi ud

af at de t var d.en and.en , men e t hø 3t
hegn s tod i ve i en , så vi rnåt te t ilb g*

ge igengffien al-le Cer kend.er Søren v
ved at man ikke \render om p. g, å, e t
hegn , og vi korn over ( rneC vtr gsæk ) .

rned. d.e f ire re s ten af turetrl .
Endel ig f andt vi ride s t ien og

te denrder var iøvrigt forbudt
ride.

fulg*,

Da vi var blevet send.t afsted fra
spe j derhyttetr, havde vi f åe t e t
hæf te til at skrive he ik raPnlt i
og en ekst Ta opgave som skulle af -
levere s på turell .

Op på d.agen bl ev ve i re t dårl igt ,

det blæste meget og det begyndte
at sne.
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Ved middagstid fandt

vogn som ikke var låst
også varme i den, så vi

vi en skur-
r oB d.er var
holdt mid-
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t ilr(}ra D;vr f"."f 5at, s2 tt
fterhånden som tiden skred frem men han tilbød at køre os, så

bleV vi rnere og mere enige orn at sad seks mand i en lille bil
vi ilrke gad skr j-ve he jl,c raport og næs ten en halv t ime .

Ø

lave d en ekstra opgave vi havde.
Da klokken blev ea,tr€,holdt vi

,

teapause i et stort brænd.ehusr'

Da vi skulle ti1 at gå igen blev de

isslag r også hev Søren og j eg vores
regntøI frem,såkken farve de fire
landspe j dere f ik i ans igte t ,
Efter Tea qausen skulle vi igennem
endnu en skovrog der efter en stor
mose,-Da vi nåed e til mosen var det
næs ten mØrkt , rnen vi. mØd te en f 1 ink
mand som f ortal te o s hvordan vi
f andt ud på den and.en s id e r

0g så oksed.e vi lgeru1em mo§en i
mørke og i sne ti1 knæene I

Ved. halv seks tid en nåede vl til
en j agthyt te og d er blev vi enige
om at hold.e hvil , vi bl ev også enige
om at f inde e t hølof t at sove på,
og vi var så heldige at der 1å et
stort gods en kilometer fra hytteo..
Da vi skulle til at gå kom l,ise med

turens bed s te sætn ingtt j eg går s im-
pelthen ikke g-t, skriCt længerelimen
hun gik alligevel med,

Det tog et godt stykke tid ind en

vi nåede op til god"set, men d erop
kom vi .^SØren ringed.e på og en fl ink
mand lukked.e op.,Vi kom ind i varmen

og han viste os hvor vi var r oB der

Da vi ankom ti} stedet fik vi anvj-s
e t s ted, at sove ,,d.e t vis te s 1g at v
være en tre s id e t hyt te t il s eks
mennesker..Ee tre piger og d en ene

d"reng fra Præstø spiste fugb rød.

mens Søren og j eg f ors Øgte at lave
et bå1 ,men til-sid.st tog vi et gasi
blus frem og laved.e mad "
Deref ter gik vi I s€rlg r

Da klokken blev 22oa skulle vi på

natløb rmen vj- gad ikke r.så vi sov t
ti1 Dæste morgen kl. Boo *
Kl .16oo skulle vi ind, og §e e]I

vandm øJ,le som stad.ig virked € r e j eren
brugte strømmen til at varme sit h
hus op med,
Efter besøget fik ti til opgave at
skrive om mØl1en og en ekstra op-
gave , som var at lave en sne ska .,

Vi f ik Opo int for sne skoen , rn€n

»
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nurnmer næstsidst I

Da vi havde lavet d"et

vi en bus t il Næs tved
h j €tn .,.

/å *n'/c;
J ørg€rr r-

færd,igt, tdg
ag d erefter

y+

r'tr J

V:
{*,
Lrq/'

1,9 po int f or de t j eg skrev om mØl1en

så vi bl ev ikke nummer s id s t rmen
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'ar lZkm ti1 d,et sted vi skulle vær
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fo-:tr caw». PotYT- med mareritj-rnt speciale ,,-\ \ ;

ffi (det forlyder at 01e nu er færdisuddannet lnsænå#r} [ i -J" i

E§ tri hringer her et l-ille udpluk ef hans vsS.urnånø,$e *r-*:Iår 1'1"

g! afhanari.nE om skibsskruer : -ffi
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ffi *skruen er den viEtigste de1 af shibet. Uden den-- \)
H kurr*e det slqt ikke sej1e. E1ådene, hv$-t:af der ssm
:lnd

ffi regel er flre, medmindre nogle er faJ-de* af, ir*f exl

,S,i briangulær*eålipsoidisk udformning af h.cnsyn tål vand-
h+h

I{i :nænc m.m. Når kaptajnen heordrer ful* kraft fremo 
.&

* begsrnC.er skruen at bevæge såg j" helix*fornret cirk*Iær ffi
fui Uevaqelse. snart indtræder en stationær tilstand, 

$of;i

ffi hvor skruen bare kØrer rund.t og rundt rrg rundt ,:r{ rirnd-c ffi
ffi og'rundt og rundt og rundt og rundt. og rundt og runciu og ffi
k{ 

runft og rundt go nundt og rtindt og nrndt oE r:undt og 
__ffi

flt rundt og rundt oE rundt, og rundt og rundt og rundt og *ilfir

.W ir'5. afbryder her, da resten af rapp*§ten b*væger sig å

åJ ci.$sae {for udenforstående} temmrellEt indvåklede cirkl*r; "ffi
mI'a:ffi

ffi trDT Fofi. Fa,rltÆRKEs^&Mr,EB§''

ffi I dag udkommer *.er så mange nye mærk*r a.t det kalr være evært at
H korrme a* få fat i a}le, 1oær hni,e r*an øamler på et af de &tøsre
ffi En aad.en uråde at saele f,rlmærker på, en at samLe r*otåvmærk*r ude
['ti syn tll hviiket lan* mærkerr:e *r fra, i*{an kan^ eå væ}"ge et m*tår
F"'il §ynes omr Jeg har eelvfølge)"ig her vaågh skåbe, i d.*t*e tilfæklr:
|*i fra Danm*rk, §fien ser m&n i katalo&erns o f t*tee &arl6e fra and"re I
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lfeå æt *kålrs DEfI,Åfi§I4§N?, forstå*. vægten af åen r*æn6*e nand
*kål"let f*rtræn&s*r og d.ø*ue :rarrdmængå* er å vægt låg med væg

ten af ckihet med a1t hvad *er fån§.ee *p bord.

Et ekåhs BIlIJftfi R}iI#1§TS&.*?S§SÅ*A, angåver det m.rr*farl6 dry oa q$f

ryl"uttqe af skihsle6e*net, ssrot af, *e fae*m og lukkede opbygnåt
6er p& *.ække*, der *r såLedss i.ai*årettet, at *e ke.n afgåve BJ.*cåc:

f,or besæteångr pesse€&rer el"trer 1a&nåm.96 -


