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KoId oG rÅ gN sEJtruR - IøRDAG i DEN s. r{AJ,,I' EI,. 1+.oo, vED

SøSTEJDERNES 'IBO}sHUs pÅ TTOnoHAvNEN r VoRDJNGBORG.

Vi hold.er stand.erhejsning k]. 1+.00, og d.erefter stertor d.ea
nye^pej1sæson. Alle er velkomne til et se hvordan vi bor, ogat !å en sejltur i vores båd.e. 'Iag jer:es foræ1dre ued, så Ae
også kan se hvad. vi laver. 

i

MøD op pA NoRDitÅvNEN ranolcl DEN, 9. !rA,J , 14.00, oc rÅ pu

sp,u{DENDE opuEl:ELSE. uÅsm ER DEI at vrRE søSTEJDLR trrGE

NOGET .r OR DIG t

Er du nelleu I11 og 15 år er d.et bed.st, men kom alligeveI selv
om du er lidt ælore, nvls du tror det er aoget for dig..

KONG VOLMIR
SØTROP
VORDINGBORG

det er meget siovl
.at være sospe idor

i rtrilngc splrntl entl c blirl I vpcrSøs pc.id crn c sc.i Icr
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Splejsning
0H.rå@g
etr uoven"ffie
Tarnperx, som en tovende kaldes,
bør altid forsynes med en tai<-
Iing eå§er en sple.3sning fon at
urxdgå at tovet siår sig 0p.

Splejsningen benyttes bedst ved
kraftlgere tovværk med tre kor-
deller" (Se f ig" 1)"

,

Taklingen er nnåske nok f,ettere
at lave, rnen eg ner sig bedst til
tyndere tovværk. Taklingeri er
hurtig at lave og er nar at kende
når man skal skære tov over 0E
ikke har tid til at lave en spflejs-
n i ng. (Se tig" 2j"

Litteratur: Tovværksarbejder
s pejderf orlag et.



til øen 0g anknede 0p på øens fæside,
så bådene kunne liEge sikkert" §ederne,
sorn korm sejlende ien spldsgatten,
havde en robåd på slæb, eE i Oem"ne ro-
ede vl hinanden snd på stranden r"ned
grej, proviant og telte"
Da alle var konnmet i land blev starten
givet til jagten på skatten, og sørøverne
spredtes overalt på øen, samtidig med
at vl kaempede om snorene. Til sidst
havde vi ledt meget laenge og fandt den
ikke, så vl rnåtte have hjaelp. Da den en-
delig kom frem i dagens lys var den fuld
af Piratos, sorn vi selvføtgelig alle ville
have de! i

Dagen var ved at være til ende, 0g vigik ned til bådene" lmens havde det
blæst oF, og for at komme til at ligge
endnu mere sikkert, måtte vi forhale bå"
dene. Da dette var sket slog vi teltene
op på stranden og begyndtå at tæncJe
bål og f ave mad i foliebakker" da skibe-
ne lå til ankers måtte v: hele natten have
ankervagt, for at være sikker på at de
ikke skulle drive til l"ravs"

f.iæste dag måtte vi i hård vind krydse
hjern"
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Troppen samledes på lystbådehavnen
ornkring kl. 1 1, og vi blev delt ind i to
hold, som skulle jagte Kaptajn Hød-
skaegs forsvundne skat. F{vert t"rold skui"
le sejle r en Svendborg-jolle oE eR Ål-
borg-jolle, og !disse både skulle vi hol"
de sarnmen og tinde sl<atten.

Den første post skulie afhentes på en
bundgarnspæ1" sonr'r tå ud for Lystbåde"
havnen i Hantzausrninde. På bundgarns"
pælen hang i en guå plastikpose: en pose
f ranske kartof ler, nog le tuscher og et
stykke stof, positionen på næste post
og et lille udsnit af Kaptajn Hødskægs
skatteKort. Med tuscherne og'stoffet
skulle vi fremstilie et sørøverflag oE
haenge det årnasten.

Den naeste post lå uele ved rnidtfanrands"
bøjen ud f on Vornaes. [-ien sku lie vi op-

Cigte en sang tiI nnelodien: uEn sømand
han rnå lideu. Hele sundet var et stort
gedemarked af skrigende søspejdere.
Også her f ik vi en del af si<attekortet.
Vi gættede på hvor det kuRne vaere rnen
det var umuligt at foi'udsige endnu"

Tredie post var ved Skarø Hevkosten.
Her fik vi ting til at lave øjektapper med,
lige som de rigtige sørøvere. Fjerde post
var ved en ø, sorn hedder Flæskholm"
Da Anette skulle gribe ud efter plastik"
posen var hun ved at blive siddende på
kosten 

"

fl posen var det sidste stykke skattekort,
sorn viste at vi skulle til Svelmø" Der var
også snore til at binde om armen" De
to sørøverhold skulle så snuppe dem f ra
hinanden på vej til skatten, der lå på
Svelnrøs højeste punkt. Vi konn hurtigt
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Når en båd ligEier fortøjet ved kaj
er d.er al-tid. risiko for ska-nfiling
mod and"re fartøjer e1l-er bolværk.
Fendere, d.er htrrger ud over b:idens
sider pfi de udsatte steclcr, 1øser
det problern*

Garunc.lt, sliclt tow,ærj.: cr i.ortrin_
l"ngt tnl- frernstil-1ing af ferrel.:re,
Tonrær:ket 1ægges i passenrle store
bugterr som sr)Ø;res sa.mmell metl t;,"nrlt
årar:ri 4*5 s tecl er-,- *

Tag så fat på k1æd:ringen brr"rgl
hertil- f.eks. ! mm sisalo
Iiesultatet bliver bed re , h"ris kl_æd:
ningen udføres som en svineryg. Det
kan nemmest gØres med en tæt række
af halvs t ik :r:nd t orn t owærke t ,
IIer er vist en lidt sværere metode,
sorn nok er kønneres

Start rned tømmerstik el1er ø,iesplejs_
ning. For hver tørn l-aves et hal_vsiit ,
d er tår r:nd er d et f oregåend e 

"K1ædnilgen skal være helt tæt G nnel_
Lenrummene på tegningen er kun for
t;"d elighedens s§'ld .
Svineryggen afsluttes meC en s1,r:ij.ng"

Fenderen er klar til brugr n.orr rlor
er påsplejset en cåo jm i*rg, kraf_
tig stjert.
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Nål. I bedne kan bruge [<nobbåncJet,
kan der laves nogle spændende op-
gaver. For eksernpel en bandekon-
kurrence om hvilken bande der kan
binde 6 forskellige knob hurtigst"
Stil op i staf f et-orden med banderne
ved siden af liinanden" Ud for hver
bande ligger der et knobband" Den
første i hver bande løber op til knob-
båndet og binder et f lagknob. N år
dette er rigtigt bundet. løbes tilbage
til banden og om bag i raekken. Nu
er det den næste I raekken, d er løber
frem til knobbåndet. Denne gang
bindes et dobbelt halvstik" Når det
er i orden, tilbage igen. Den naeste
binder et pælestik, cJen næste et rå-
båndsknob og så et tømmerstik
rundt om lederens arm. Den sidste
binder en sløjte pa sin egen sko.
Legen kan prØves igen, med en an-
den rækkef ølge af knobene , så alle
prØver de f orskellige knob"
En anden ide t il at Iære at binde
knuder. Hver bande får et langt
stykke reb. Nu gælder det om at bin-
de så mange f orskellige kn uder pa
dette reb, som muligt. Man skal
selvfølgelig skiftes til at binde knu-
derne, så det ikke er de samme hver
gang.
Når lbliver rigtig god til knobene,
kan I prøve og dele jer i hold på hver
to spejdere. Den ene pa ho!det skal
stikke venstre hand Ilomrnen, og
den anden skal stikke den højre i

lommen. Nu skal hvert hold binde 5
f orskellige knob med i alt kun to
hænder. Nu gælder det om at hjael-
pes ad. Det kan vaere svaert, hvis
den ene på holdet ikke kender kno-
bene, rnen så må il'nan f ortaelle,
hvad der skal gøres.
At binde kn uder på ryggen eller i

mørke er andre svære ting" l-.ler skal
man tøle sig f rem. Men det kan lacle
sig gØre.
En af jeres næste aktiviteter til mØ-
derne kan være at laere de f orskel!i-
ge knob vi har vaeret igennem hen i

Spejd. I må prØve at finde nogle
bøger om knob og tovværk i jeres
bogsam ling i f lokkens skab eller I

spejderlokalet. Hvis der ikke findes
bøger eller hæf ter, kan I låne nogle
pa hiblioteket.

Så kan I selv prØve at tinde de for-
skellige knob sonn er cmtalt her"

Hvis det kan hjælpe er her to
titler pa bøger som fortæller

0m hvordan tskal gØre:
, Knob Og st ik,, af N.

Trautner * ,Tovværks-
arbejder fra Spej-

derforlaget.
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Wayfarerjol len kom ind E

Det Danske Spejderkorps,
da man i mange havne
hævede Ie.!en f or både-
pladser, og sØspejdergrup-
perne ikke ku n ne betale
tor at have deres både lig-
gende ved en bøjeplads.
Derfor ver det nØdvendigt
at f lnde en bådtype sorn
ku n ne ru rm me en patru lje
og samt id Ig sku I le ku n ne
trækkes på land efter hver
sej ! ad s.
Vikingerne f ra Ved baek var
den første trop, som an-
skaf f ede sig den ne bådty-
pB, som er l<onstrueret af
englænderen lan Proctor i

"! 957. Ef ter en sej Iads tra
Nerge til England, hvor
Wayfanerjcllen beviste sin

sødygtighCId, er joNlen ble-
vet populær i det meste af
ve rcle n og a ltså og så
blandt sØspejdertroppe i

Dan mark. Der er ca. 30
WayfarerjolleE"i DDS.

Wayfarerjollen har sænke-
køl 0g kan derfor ga op på
kyste n, hvor forholdene er
til det. Patruljen kan så i

nærheden af bådene over-
natte i telt. Hvis man Øn-
sker at sejfe i andre farvan-
de, kan man ved hjaelp af
en bådtrailer transportere
jollen efter en personbil til
det sted man Ønsker at sej-
lg.
Wayf arerjollen er bygget
af gtrasfiben og er berrnu*
darigget" Jollen kan sej les
af 1-5 personer, som dog
ikke alle kan overnatte i

loXtren. §tuverum til grejet
oE de vandtætte rurn er !a-
vet i et. niollen er naturlig-
vis syn kef ri.
Der findes to rnodeller af
Wayf arerjollen, s0trr dog
ikke er meget forskellige"

Wayf arerjollens data.
Længde: 4,82 rneter.
Bredde: "l ,85 metei."
Dybdegang: 0,20-tr ,"1 0 rntr"
Fok: 2,9 m2.
Genua: 4,3 m2"
Stcrsej l: 8,8 m2.
Spiler: 11,6 m2"
Bådens vaegt: 100 kg.
Sej lrnærke: W + rtr.
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pl udse-
Iige vejrf eraRdringer kan f ore-
konnme, derf or rnå du sØrge for
at vide Eod besked crR vejret in-

den du trækker I sejlertøjet, sæt-
ten seji 0E letter. Besked"om vei-
r:et kan du få ved hjælp af vejr-
meldingen, scm du kan hrøre I ra-

dioen eller teief onen.

I nadioen pa program 1 udsender

Meteorologisk lnstitut vejrmel-
dinger på tølgende tidspunkter:
Kl. 06.00: Farvandsudsigter"
KB. 08.45: Særlige meldinger,

som oplyser, hvordan
vejret er ru ndt om i

landet samt vejrudsigt.
Kå. 11"45; Farvandsudsigter"
K§. 18.00: Det samme som kl.

08"45"
KI. 23"00: Farvandsudsigter.
Telefonvejrmelding:

Gg

Pa Sjælland kan man ringe til:
0053 (udsigt tor Storkøbenhavn).
0054 (udsigt for hele flandet).
På Fyn kan man ringe til:
0053 (udsiEt for Fyn).
I Jylland kan man ringe til:
0053 (udsigt for Jyt tand).
Hvis du er stukket til sØs, og du
kan se at der er dårligt veji pa
vej, så sØg straks tis nærmeste
h avn.

God vind !

MerCIpor{totqtse$ & Es & &
Ier er emlmirrg i0"CC0 sØspejclere i
n6 n r f -.trinlan.du (r la:u:lark har,vi til s&rr-
merrligr:tng oa. 2.5011)" l"len i det land
er cler j o ogs ii gode chanc er f or at man
er i nær"heCen_ af en af de 50"000 sØ€ro

Sø*troppenes mål er ud,over de g",yngse
spe jd.erf ærCigheder at give den enkel-
te spejcler en solid. erfaring og et

g:rundigt kend skab til søfart, fartø jer
og se jlad.s, l)er bmges alle båd s tø:*
relser, fra optinistjolle- btj- skonnert.
Err meget væsentlig forskol fra de d.an*
ske f orhold er s e1ve farvand.erre a

Det lrr:mrer noget særligt at kunne illå*
nØ'rrere i skærgården o
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