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Gruppesty. form: Verner Raemugdenr C.C,HaIeveJ 5, 4?60 Vo. ?TJ03.g.
Gruppeledere: Ilenflk Jensen, IngenannaveJ.g. s ?å ??036A.

SØren W Mlchelsen, §olkrogen ?, ruil s: T ? ,,.4 ? frim _

Jan Erlk H Petersen, Ilemrellnavej 6 Ny. ??4096.

Dav tgen,:, Jr, siå skar vi tir- det lgen. vl er nu konmet lidt *T{ir
en månedstid hen t sejlsæsonen, og scjladsernc er godt tgang.vl er gået lgang med Loscn, serv om dct kntber. Ierimcd .r Å ?.j
godt lsang. Her har vi lavet en arbeidsfordeling mellem l.ratruljer*ne og stabcn. vlnskal nu have båden hurtlgst muligt i varldrl,u, tls.yl har hårilt brug for den.
Eltstraofdinær Gencralforsan:Llng har'vl også haft. på dagsordenen

s tod Los crr . IIer m# cT t e d e::: i; ns
foræ1 dre oFr fe::uden rrffii-rc,s ffiryffiT).§,ff*,
råd, Generalfersemlin.gen bi-r:rv rufh*r**$
p. g. E . rros sltrs t tl s tm$d o fi,å d er: r# orfl
b;kendt lkke sr f*r g## å hr;ns mn _

Der blcv dlskutoret frem ffi$ ti Lhnge
1 lang tidr og endeiis beslu**ryt,
at d.er var ylssc ting, d*r skulXe
under§øgc§ nærmoti€.

§cnmcrtogtat vtl der komme

nærmcre om sencfc r mcn vt skal f ør§t
til et orientcrcndc mød,e d. lo /a
t sragclse. Her skaL der {åisku-
terc§r orrr r hvad. dcr skal foregå
af søspejderakttvitet på Lcrchctl-
borg, Prins

9.*on
d*t.
trflen hcrudo,r*r ]r:sm T'i]s..ru *qs$i
dcltage I TInicr:*frnrå3:*3:ryr; S,u

L7/6 kJ.. lSo§* Shff,r-t Lr*^i)ffih*
us*t . Gå,s ef,ffin,ry ,:1 - 1F .,'fi * r
der for de hmrffke,* 4m f,ti{ * f

oVEt otølrl
o5,HEwg,
æ Dtæ

l*øtlrOry/fe-§* å*th7.
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Junf
ffrs.tag r.. den, 5 se j lå,ds og tropsmød e
Søndag den E Prins lienrikstur
Tirsd-ag den fo sejlad"s fgoo
Tirsdag denl/ sejlads Igoo

Tirsda6: den Zd

Juli
Tirsdag den I
Lørdag den 12

Sejlads og stabsmøde Igoc

Se jlad s og tropsmød.e Ipoo
til fredag den Zj sommertogt opoo

Augus t
Tirsd.ag den 5 se jlads f goo
Tirsdag den 12 sejlads rloo tropsmøde

\

§^-"*
ga ttifråå
rre t bi\"

ltdY mødte snedepåhavnen ved ! tiden, undtagen etpar stykker,v
'#E*Nå"k?ei$ørst ti1 at 1et!g 

"r, 
1å-time senengr_somfoleqik iha' åi"#u I ii.?J, t$8fåu 8r?å,r åit8* - *Iå"#XBI; sådå' r i å i* åi' 3i

_;"it[å'ri;or;;;;; ii-åin" Eode dase, ruåit§rn;tifFgs"pHtFfi^.rrr-orrtiav! va.r^kornmet et 1jl1e pi-vr.1e url af hawren.men vi kom op på siden af dem igen ,hvor aå'så-uåffiat""åt""å."-men da
_vi kom oBit'mod Farr, kr.inne vi lige prudselig ikke finde rF ogPingr; men vi fandt d.em liggende ved en IilIe bro ved Farø,
Da vi havde spidst vores mad , opstod- der et liIIe slagsmål
irnellem lede::ne og spejd.erne, som eate uafgjort. let gfk hårde

,&,,l" st uc, over sJfbn is D.o, som rulrere n:ndt i 
"oåru-l=Jrra"rr*ra""ffirmede sig de 1{oo lettede vir 6g på hjemturen skete der ikke de st' ore ting. vi var hienme ved ) ti,tåa.

Carsten Ternen.
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Yi har igen været på d.ivisions turneringr son i fu,foregik I Strandegård
syrehave. Vi sku11e alLesamnen starte med at gå en h§.ker-men med torsiei-Iige startsteder. Vi startede i Præstø, hvor vi fit uclleveret nogle stykkerpapir., hvorpå der stod at vi skurre skrive noget om, hvad. der viser at vier i maj måned, vi skutle også }ave en vandresto\, finde qn mindesten ogskrive hvad der stod på den. Yi startede fra Præstø Kl l:5)a I og havde kr-grgået i et kvatter'da vi kom til Nysø Slot, hvor der var et lille museum om
en billedhugger ved. narrn Thonråldsen,, vi skulle selvføJ-gelig ind og se hvaddet var for nogetr men da det viste sig det bare var nolte sma run med etpar figurer gik vi videre, vi kom i dagens-Iøb forbi en nasse interessanteting, bla. en Oldtidsvej og sankt peders^[ape]. ]a vj. endelig kon til den
-g-?"9.BgoI 

vi_skuIle overnatte var KI. 2roor-men vj. faldt do{først i søwrKl 24-- fordi vi snakkede ned du en anden-pr.patruge som ogIå skulle ov€r-natte der. Næste morgen startede vi først KI k 1o tordi vi havde sovet for
længe, men vi nåede da til Strandegård dyrehave med kun en ir"f"-ti*"s for-sinkelsb. Efter at vi havde været henne hos lederne og meLde os ti1., gik vii gang med at rejse tåIt og lave mad som bestoa af foif""""-"i.irap"å"1-"ft""
mad.en var der natløb, hvor vi på to af posterne skulle lave en pileflø.ite
og gætte koder samt mange andre ting, da røbet var førdigt ca. m z4oo"gi.tcvi i seng, Næste morgen forsatte vi med lejrarbejde indtil KI 1110 *.,^L,,
fik udleveret noqet fa.rs som vi skuLle lave f::ikka.del1er af, som Aås's'åif iitvi æblegrø&. Kl 13 var der 0-1øb som
i år ver på to sværhedsgrader, så vi
blev nødt til at dele patrulien, men
dax vi kr"m var tre måtte jeg gå alene,
vi havde fået 2* time til at *EtE gå
Iøbet igennem' i. 0m aftenen var der f'æli,. u 1.,,r

fælles lejr-båI hvor der blev sunget, og
nogle patrulier lavede sketchn bagefter
gik vi over til Terrren og bagte p&nd,e*
kag'er. Søndag forrnid**S sIøjfede vi
lejrpladsen og Kl 12"" var der tov*
trækning sorn blev vrxrdet af 1 Næstved. dr,
efter tovtrækningen var der præmieov€r-
rækkeIse, den bedste patrulie blev Falke
Kong Volmer som v,"ndt en vildsvineh jør.-
netand , og rævehalen fik fon]rawa som
blev den bedste trob, derefter fik vi de
anrdre resutater at vide og kørte hjem.

Storm Havørnen
I ii rt

,., j

{\ fli.il;
\i i



.t rrr.$ry+jre%

$WffiÆffiffiffi
ER FffiffituffiffircffituffiW

$"-,FL* ., ffi*,ffi ,,':ff;iffi#$, -ffi- m ff ffi wffiøf

Itr6"a"r .p#.$,:§f ,p.g6"fl$ {r

&,ffiiffi ,S##t,s,b{-* i

,#p /nffiC §{*r
-

i
/

frl; hr w&r@f,Mff

! ffiwffiw
Blæsten går friek ovffir Skldtnors*s "ir&me§*:*

Blafrer hvert fIeS å ddn 1åIle vtffi,
"Bølgerne brydsn rn*d mufrrmcte m*r&n*e,
Ledsaget f,erne af, rnådfi*skrtffi,
Ja , Slrtdtnor, J em elm Sfer * $"* hI"& hur*ffiff 

uIlog oftest vel merffi mf &r& kuåør o ffi

,sr*rur trmd*r i et hrrnekorp* h*r vi tt ansrar for vorft trnssr,
#s rtrvf r'[ f;orete$cr ps nrcd drrn, og fcrhåtrcntli6 tyngef
dr*te smsvffir *s ikke alt for m*§ct; hvis vi crkeno* da og
§rw {}s q.r*{ b*vtcst* *# cr det h*ltrcr ikka lå *lctnt . 

,

ffiryr mr ffi,mn$s f*rskefiige fornn*r for snsvtr, fitrt drt ån_' *Hcir"s .pcl§l i miefulim$i*t tæmh*r mrst Få, er dm rnrvar, dcr fst-
mer mqxd ffit sffia{r* vsre uw.r ud i dar fri qg uurarc da *sr-
HE**d f,*rskqlXt$n* *tktiviretnr, dcr kan indcbære for*ftefii;cri.";ici. - -':':j1-

råsr *i git*r* ** krrrt, hv*d vi rsver rncd drrn, og hvrd vi
s€?(ffrr dmn tåtr *t !svu. tlst er vigtigt, ut rl *om le**rc krtr
§f,r"tr ;sr*d Rnsvflrrt, rn*n det ken rilun, hvis vi rænkdr ilt-
t§r,åtetern*e frlntøb ordentligt igcnncm.

ffii'r ui vorc *å§Iffitr de ri*tigc rfiningclinitr for dc msnf§
Umumrå!, v* sfirtt,sr derm tll?

Hil rmmq$sr dsm ud på rakcl i t*fikkc{r , vi gi.r dcm ehrc i
$'r'rn:d * {$s ififlf, rri ladci ds-§m rrve pioncrarbe]der, vi rrdo,*r*x *ej;e i k**oer, rrvbfidc m.m., jr rnfrstre lnder yi dem
kH'mtse i fj*[dr{, *E magct smdrt.

vi *kytdrr dern, §t m,q.tericltct tr i ordeR, of ui skyldcr *crn
et *rir* d*ne de rette instruktiomcr {f*råsckrcgIer, røveirrcgler, uik k erh edshcst*filtnsrser fcr k enoah tivitctrr, fi uld-aktivi**tcr, s**ktivitster, brug af økse, orn$ttrS rncd
ild . ,, ).

Ånsvar st Lmn vi kun b*rc m*d god oarrrvittighod, hvis vi
hmr gicrt oa klart, hvilkr rlrici ekiivitctcrn* inåcholderr o!
hq,ffir stcrt y*rt &nsv&r tr.

f"*et lyder ni&*kr dy*t*fi, fircn det er lkkc m,cnt l*dan, for
nmturlig:r'is er d*r em rislko ved slt, rncn Born leder slrl
rr)firl cqså kmmne lcvr vldere, hvls drr skulte rkc nog*r, ogd*t tsr'wi h*dsf Inlarr, hvis vi vrd, at vi hnr ginrt os urnåsff*r at k,*,frtre rr$ff fil,tsvgt hcvidst.

»Hucl int*i vfiv*ro intat vlnrjrrn cr ogrå ri6tiSt_ tlf;t rnf,sctnJt **E spmnqctrryrprJ.e +*r »vundet« vsd lldt orouning«, men*k*prcrimrflt#r *r mr*,nå mfiSf,t hclt andfi, og ctet pivrs dcr
unelt an,Ef*e 

'e.gn*r 
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I(jærlig*t
Erik ss
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