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At pjaske med vand er sjovt, åt
pjaske i vand er spændende
Cerfor er det naturligt arbejds-
område at spejdere har vand-
pjaskeri pa programmet"

Vl kaEd@r det
SØ,§PHJD
Spejdere der færdes til søs 6r
ikke noget ualmindeligt.Der er
ca" 3"500 medlemmer i Det dan-
ske Spejderkorps der På en el-
ler anden måde står til søs. Det
kan være i kafio, på en selvbyg-
Eet tømmerflåde, ien Svend'
borgjolle, i en ombygget red-
ningsbåd der skal roes, i en Ål-
borgjolle, eller måske et vikin-
Eeskib og nogen færdes i oPli'
m istjol ler"
Der er mange måder at lave Sø'
SPEJ D på"
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GREVEJ 109

47 6A VORDINGBORG
TLF" (03) 77 23 55

SKIBS-SIDEN er din.. "

Har DU noget spændende tra
sommertogtet, eller andet sø-
røverstof - så er SKIBS-SIDEN
stedet til at fortælle SØ-SPEJD
kammerater om DINE oplevel-
ser - eller måske DU har gode
ideer til nye spændende tog-
ter - DU har måske fundet ud af
den helt nye konstruktion til en
tømmerf lade eller du har netop
passeret Atlanterhavet i en kano
- fortæl det pa SKIBS-SIDEN.

SKIBS-SIDEN kan også være al-
vor - har du husket at få din red-
ningsvest repareret så den kan
være klar til sejlseesoRen. Er I

ved at gennemgå bådens grej
eller de nye søvejsregler.
Søvejsreg ler og skibssikkerhed
gælder for alle slags tartøjer
kanoer - tømmerf låder m.v" - og
for alle slags farvand€, åer, sØer
o.s.v.

Ine ne d i"n -1 1ii:g ,
Ø§lpe;c1 er'-
a) l.1l3
\-ri\/,

e sobert.

d

Der er mange ting at fortaelle
om.
Hvad skal vi lave når vi sej ler?
Sker der noget spændende i

havn?
Søvejsreg Ier?
Skipperh isto rier?
Hvem er egentlig klabauterrnan-
den?
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KNOB&$ffi
lnden ! begynder at lave knob oE
stik, må vi have det rigtige snor
frem" I ved forresten godt, at det ik"
ke hedder snor rnen line, reb eller
tov, alt efter hvor tYkt det eI, lige-
som en knude også kaldes et knob.
Først og fremmest skal rebet skæ'
res over I nogle passende længden"
Så skal enderne på rebet takles. Det
betydetr, at der skal vikles et stykke
garn rurndt cm rebets ender, så det
akke uløber* op. Det er f int, hvis I

kan f å torskelligt farvet garn til hver
ende af rebet så | kan kende for-
ske!" Når dette er sl<et, kan I begyn-
de at binde en sløite.

Sløjfe: Den er måske nem for nogle
cg et praktisk knob. Hvor bruger vi
sløjfen? Ja, mange bruger den hver
dag til at snøre sko med, bare for at
nævne et eksempel.

Råbåndsknob: Dette knob kan se
svært ud" Men hvis vi opdeler det i

to ens knuder, er det meEet nemt at
binde" Her vil det veere godt, hvis I

har to forskellige farvede"reb, f.eks"
et lyst og et mørkt. Så kan I se for-
skel på, hvilken ende der er hvad.
Råbåndsknob bruges f.eks" til at
binde to iige tykke tov sammen med
eller binde tørklædet ti! uniformen
med. En god ting ved knobet €r, at
det nemt kan løses op igen efter
brug "

Flagknob: f.,lår flaget ska! hejses
bindes et flagknob iringen det
Øverste på flaget. Men knobet kan
cgså bruges til at binde to stykker
reb samrnen, hvis de ikke er lige tyk'
ke. Hvis flagKnobet bindes, glider
knuden ikke oB igen. Det kan ske at
knuden skal sikres ekstra meget"
Det gøres ved at binde et dobbelt
f lagknob" Det vil sige at rebet Iaeg'
ges to gange om løkken"

Dobbelt halvstik: Det kan bindes på
to måder" En let måde hvor to løkker
iægEes oven pa hinanden, og en Iidt
sværere måde, hvor knobet bindes
rundt om et stykke træ. Prøv at se
tegningen og tølg rebet rundt om
stolpen. Denne knude er god ti! at
afslutte besnøringer med, når ! har
lavet Iejrarbrejder" Når | øver jer i

banden, kan I bruge hinandens ar-
me som stolper og skiftes til at bin-
de knuderne, eller Iav en knobma'
skine (se side 19, Speid nr. 3, 1979)"

Tørnmerstik: Det gode ved et tøm'
merstik er at knuden rlåser,, sig
selv. I kan tydelig se, hvordan det er
bundet. N{år I traekker i den lange
ende af rebet vil knuden strammes,
og den snoede del vil blive Iåst fast
til stolpen. l'vlan kan binde flere stol'
per sammen med dette tømmerstik
cE derefter løfte i den lanEe ende og

F.'legkncb

mobbc flagkncb

flytte en hel rnasse stolper samti-
dig.Tømmerstik kan også bruges,
når ! starter en besnøring.

Pælestik: Det er rigtigt at det har
noget med en pæl at gøre" Specielt
ved denne knude er at den ikke ,rlø-

bern. Det vil sige, at den !økke, man
har lavet, ikke bliver mindre, jo mere
man traekker i det lange reb. Det er
nødvendigt, hvis man skal have re-
bet rundt.om Inaven som livline, el-
ler hvis båden skal bindes fast til en
pæl. Knuden er.meget sikker og kan
lkke Eå op. Den er også svær at få
op igen efter brug"

Dick Turpins knob: På tegningen
kan lse, hvordan dette mystiske

knob bindes. Det er specielt, fordi
det bindes på en sådan måde at det
nemt kan løses op. Ved at traekke i

den ende af . tovet med X på løses
knuden op" Dick Turpins knobet kan
bruges til at binde heste eller andre
dyr fast til en rafte, så dyret hurtigt
kan løses f ri igen.

Vi har alle prøvet at binde knob lige
fra starten som minispejder, men
det kan være svært at huske alle
knobene, hvis man kun binder dem i

sommertiden op til sommerlejren.
Derfor prøv også om vinteren at gå
igang med at øve knobene. l{jælp
hinanden i f lokken, der er jo nok no-
gen, som kan f lere knob end andre.
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I ri5gri.ngen på større fartøjer kan torr'rærk på

udsatte sted.er komme til at gnicles rnod. rnetal,
træ e1ler a:rd"re liner skamfiling"

livis cet ik-rre lader sig }ØTe at æ:r-rdre tovets
placering, rnå man sil,re sig d.ets hold.barhecl
på a:rden vis å

TRE,S$§,N$ffiG
Ford.ybninger:re rnellem tovets korcleler }lan

fy1,1Ls ud rned. tyrrd.ere gyrITI, så1-ecies at tovet
bliver j mrnt tykt . Det gØres ved at tor"et
spe*rd.es stramt ud og tjæres.på det oir:'åde

aLr skal belagCles. Garnet 'fastgøres mellen
tovets kordeler eller takles fast før selve
trensningen. påbegl'nd'es. i{vis mirn vil nø jes
ned. at trenså tovet skal &er for hver halve
Eeter 1ægges en takJ- ing.

SffiKRTErme
Iier r.ikles 10 cn i:reCe strinl-er a{ foex,
sejlduE eller sækkelærreC onicing'd'et i for*
ve jen t jæred.e tov, llesultatet bliver bed st
irvis rj.cr også er lagt en trensning" I'å I

vanter, bard.r.mer og stag Iægges snertingen
ned.efra op opefter, så vand af sig selv
løber af . i{vis d er ikke skal klædes, må

sinert i:rgen s i-lre s mecl takl inger f or hver
lralve neter (tll overlaPning)

k't,ffi@mftme
er erl hel-t tæt onvikl ing rned' e;arrl6

Iiirr et tov strærl<es bL iver d et t;øicere
forii<keatbliveløsuskalklæclningen
cierfor foreteiges På str:rkt tov"
l.lår tovet er {ioråt, kan rler f oretages båCe

trensnfuig og smerting før klædning"
Det er beclst hvis tovet placeres i hofte*
hø jc1e. Garrrets tamp fæstnes und er 1 tørn
f ør nlarl tager klæd'ekølIen i br"urg' ( Setv-
følge1ig kan mall EØre d'et uCer: køl1-e t :ien

clet bliver betycelig stramniere vec hjæ1p af
\

KØlieII ) n

Der skal 2 ti1 at g:Øre arbejCet sorn vist
på tegningen, Garnet rikles 1 eller 2 tø
omlcring tovet og kø11ens hoved. og d.erefter
en enkel-t Sang on skaftet, så ma:r har stlm
på d.et rned. sin }:'..lrd . I'lår køIlen ( sammen
med. gaffmØglet ) dre j es n::rd t on tovet , vil'
der for h'rer or€:ng lægge sig en tørn fast
op ir,roi <Ien f oregåend.e.

I0ædningen sluttes af rned at tainpen 1ægges
u:rCer d.e sidste , tørn, hr,'orefter der strarn-
mes (nates tot) o
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Åtnorg-jollen er tegnet af en
sØspejderfar a den kendte
bådkonstruktør Aage Utzon
@ I ÅlborE .! 

929"
Den er specielt bygget til
brug for eR sØspejderpatrul-
je på 5-6 rnaRd.
Jollen er sprydrigget, d.v"s.
at masten tår hjælp til at
bære storsejlet af sprydsta-
S€ft, som holdbr sejlet oppe
å »sprydbarrnefi« (sej lhjør-
net). Endvidere er jollen for-
synet med tok (fortrekanten)
0g topsejl (det Øverste).
Jollen [<an godt tåle en del.
hårdt vejr, men hvis den ta-
ger vand ind, ffi&rker ror-
gaengeren det først, 0g så
må han slaekke pa skødet.
I vendingerne skal Ålborg-
jollens fck obakkes« (traek-
kes i samme side, som den
er sluppet) ellers kan den
være svaer at vende. I øvrigt
hører jollen ikke til blandt
de hurtigste i verden"
Jollen er egnet til at kunne
gå ind pa kysten, derfor
stlkker den ikke så dybt.
§ Det Danske Spejderkorps
er den stadig den mest an-
vendte Uådtype, idet antal-
let er Bå ca. 40 både, og der

bliver stadig bygget nye til
afløsning af de gamle, bl"
a. fordi, den regnes for en
god Øvelsesbåd"
De fleste Ålnorg-jeller er ud-
styret rned en fast kø[ der
afløser den tidligere inden-
bords ballast" Jollen skal

@v%r

være forsynet med opdrifts-
midde! så den ikke kan syn-
ke.

Ålborg-jollens data:
Længde: 5,34 !'Tt.

tsredde: 1,80 m.
Dybdegang: 0,76 rn.
Storsejl:8,35 m2.
Fok: 2,76 m2.
Topsej l: 3,75 m2.
Kølvægt: 175 kg.
Sejlmærke: Å + nr.
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