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Nu begynder sejlsæsonen igen at nærme sig, og vl har standerhejsning
lØrdag d.26.04.kl.14.00, som alle interesserede foræIdre også mØder
op til.
Vi er i fuld gang med at lave bådene, hvor det f@rst og fremmest er
A 42, 60, 66 og IF., da det er dem, der skal bruges.,'Losen" skal også
i vandet, men den får ikke den store omgang, da den skal have ny bund/
fornyet bund under vandlinien;- for at kunne leve op til de sikker*
hedskrav, der stilles i dag, hvorfor også nogle har talt om at sæIge
den. på grund af disse overvejelser har grupperådet fremsendt en an-
s@gning'til kommunen om tilskud ti1 en istandsættelse, og vi har lige
modtaget besked om, at vi er bevilget 1?.500 kr., hvitket er det halve
af den anslåede ud.gift.
Vi er glade for denne bevilling, for det er et stort skridt mod målet
tiI den fornØdne sikkerhed, og muligheden for at rejse de nØdvendige
penge.
Vi Ønsker også at sæIge et par af vore ældste både, da de kræver et
stort vedligehordelsesarbejde, og det ser ud tir, at andre har mgre
brug for dem end vi, hvorfor Å 30 skulle være solgt til gul-speitre i
Frederiksværk, som også har mange/store aktivj-teter til sØs. De er
bl.a. ejere af selvbyggede vikingeskibe, og Å 31 fØres der forhand-
linger om med forskelli-ge interesserede, og tid vil vise evt. resultat.
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Vi startede kI. A.n ( cur norgenen ) fra Vartingbcrg bane-,
eård. Da vi kom til Roskilde var vi inde og betale vore
billetter. Vores chauffør vidste ik)re noget om J.e bitlet-
ter vi havåe fået fra spejåerkorpset. Da vi nåede til
Holbæk ( i reserverede lmpeer ) stødte ier to anrlre slej-
dere til ( de fnrstyrrede os midt i vort hasardspil )-.
Iem fulgtes vi med resten af turen. Ia vi gik omttord. på
færgen vaåed.e Dan inå i en stolpe ti1 stor fryd. for ]00
mennesker der samtidig glk onbord på færgen. vi nåed.e
heltig:vts at ka3re et bord ind.en foLk krm vrimlende. Det
vared.e d.og ildre 1ænge inden Dan fandt spilleautornaterne,
hvor han tilbragte resten af turen ( fr*r, var dog ud.e og
veksle et par gange ). I. vi gik fra borde lykkå4es tet
Ian at holCe godt klar af stolperne. )a vi ar:kom ti1 Odder
blev vi anvist soveplad.ser og C.erefter startede mødet ,
som j.kke sluttede før kl. IB, hvor vi skå,ffede, det hestoL a
af noget sammenkogt med ris ( det var noget d.er frenhalite
Cen naturlige tørst ). nfter aften skaffen var dor Z t/Z
times mød.e igen. Og så skulle Cer festes, vi sang og d.an-
sede gannrneldaws til harrcgikamusik. Vi gik forholdsvis
tidligt til knjs, for vi var god.t trætte af tlen lange
rejse, Næste morgen stoå r'i ep kl. J skaffede k1. J.]0
hvorefter vi holdt møde til k1.11. nerefter var vi ude
og Ee på Orld.er szspejd.ernes faciliteter som er meget ringe
1 forhod til vore. Så fik vi miåda6srnad og tog hjem derefter

Hilsen Søren og
Jarr Erik


