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Ja, så kon vi så 1angtl sagd.e jeg tiI mig selv den d.ag
båd.ene var på 1and..

Når jes siger det, er d.et self føIger-ig i.kke fordi jee
g1æder mig over at sejrsæ§onen er forbl, nen d.et var
ligesou en afslutning på noget lreg:et sæsonbetonet og
så skal vi jo i.gang ned noget, der ikke iigner aomme_
rens spe jd.erarbe jd.e ret neget.
ia, vi ex jo arlerede igang og programmet for foraret
!982 findes andet s.ted s i bladet. Jeg håber yores ide
ne. at vlnterens arbejde får tryk på spejder ( 

"pejderopfattet som landspejd.er) afspejles i prograronet.
Det er d'cg ikke anderledes end.:,t vi ridlic på foråret
igen går igang ned bådener og så skal l.i igen tll at 1æg_ge tryk på Sø i søspejderarbejdet.
Det har været nogle neget spænd.eitde uåned.er fcr nig
sid'en jeg startede i Kong volner se ug selv orc ler har
Tæret nange situationer, som var ganske ukendte for uigså ?ar d.er altid nogen i troppe n, j;A kunne spøzbe ti1
råds og jeg synes selv det er gået ganske g_dt.
Det g,æder nig også at se d.et 6.o.,e sanarbe.icie .er er ne1-Ien de erfarne spejsere og d.e nye sonc er komnet ind. i troo-pen i soamerens Iøb.
Uden dette sanarbejd.e viIle spelderarbejdet ge" i stå ogjeg håt'er at d er stad.ig vil konme nye til.
Da det er sidste blad. før jul viI jeg gerne her snske a1le
en rigtig g1ædelig ju1 og et god.t nytår, sami cnske on etgodt samarbejde i I-}BZ.

§3!! Yores juletur foregår d. 12.12 oukring og i vores
eg:en spe jd.erhytte, d a vi vax for sent ud e ned hen_
syn til at leje hytte andet steds.
VI STARTER 'd1.. LIOO YED HYTTEN PÅ TONNRAVW OG
REGNER ME} AT YÆRE FÅRDIG VED 19- TTDEN.
rÅG sOrrD? F0D?øJ salitr g0Dr OyEH'røJ pÅ, AppErrr-
fEN SKÅI, YI I,TOK SøR*E FOR I T'åB SAIfiT NOGET ÅT

YEt !§'ØDT AllE§Åivll,tElr, LlGsÅ yOirNGIvI.,fl:D* I I I i
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Tropsnrøde 04-:"1-81

Vl møCte alle klokker. lp. AIle vil sige; Frede, Frost, Grøn-
borg, Iviette, Jane, §toru, Steen og så rni6. I)et var jo egent-
lig ikke så mange når man tænker på at der 5;år rygter orn at
vi er en i0-1! spejdere ud over ledeise osv, Så mange har
jeg clog; ikke set på en åmg, længe - d.esrræme. Når nen bort-
set fra det så',.ar..i.ei et udemærket møde, som blev startet
med at vi aiie *åns en Gr:å1,
hvorefter vi fii,( uCleveret
nogle seCier hvorpå vi skul-
1e skrive hvad de ^f orskeL-
lige dele på en ÅlUcrgjolles
rig hedder.

Efter det lærte Frost os
hvord.an man laver en kryds*
besnørring og en k;ry'3svinkel-
besnørcing, Da vi havde iavet
det "fortalte han at rri sku.lLe
på en turi Fatruljerne skuLle
aflrclde turea irrrer f or s i.B,
og d"e sku1le medbringe en
kærre . Orr-enlatninsen skuiie
foregå i bir,n-iak, åat var der-
for at Frost havde lært os de besnørringer. net lød jo meget
spændend.e nen vi fik nu ikke megen tid ii1 at ciskutere det.'i
patrulje::-', fcr ru skr:Ile ,ri på et 1iI1e løb.

Frede del':e as oF i to hold; Eavørnen - Delfinen, Ternen.
Der var ilii<e møc1t r:uk o.'r -lra rle to sidste patruljer ii1 at d.e
kwrne gå hver for -:g. Efter at vi var blevet delt op, sail-
Lede Frost, med møje og besvær, Ilavørnen ude i køkrrenet og
gav .3 besksd om h"or vi skulLe hen. §vorefter han send.te os
afsted. Te::nen, DeLfinen blev sendt afsted. ) min. efter at vi
var gået.

Da vi havde nået 1. post, det var Gåseiårnet, løb vi videre
mod rirken som ?ar vores næste måI. Ier tilblagte vi så ca.
10 nin. med at vende hver eneste liL1e sten for at find.e pos-
ten men vl fandt den slet ikke, iet gjorde T.D, derimod. ef-
ter et -$ nin. søgen. 2 .min. efter at-i. . var gået kunne vi
bevæge os videre mod i{"vick1y-søen som var vores næsie mål,
hvilke vi gjori.e nned godt B knobs f,art. Det lykJcedes os Cog
først at inrihente T.D. på. vej nod sidste post for da vi nå-
ede l(vickly sku1le Steen absolut forsøge sig med et hoved-
spring i. springvandei,, men oa hens koord"ir:.erj-ng nerlem afstand,

Jeg var

fart c'6 fl3nrelængde ikke va^r
helt god, ramte han kanten r:'d-
en. om bassinet i stedet for yåDå-
ei så vi blev nød til at braEe
liCt tid på at skrabe h.asr af
fliserne,

Storm gik aec liv og sjæl
op i syngerriet !

da }ige lred.

et ra.rnne I

På vej moii. Cen sidste post
skøcl, 'lri senve j olrer en mark og
der skulle §torm selvfø}gelig
lege i vancp3;tierne, resulie-
tet blev et han r"nåtte }øbe '/id.-
ere me,1 vå.de f au,cer.
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Tropsmøde 04-11-81

(fortsat)

TiI sidst blev det min tur til at dumrne mig. Yi. havde løbet

for fuld damp nod hyt- ?*p-€,lt 1 { tå"T æ"r*rre for
mig glemte jeg bare "' 1:^ -, i { at tage højde for na-ruJ.E SrEur,v JEå udls 

"l 
aL Lia6e rrØJoe Ior na

turens, og stats- ,({. \S - q, f' gartneiens, luner og
røs derror i en qfue rf ^11L.:lr":1: ll,ll *"u

over endnu en mark og be- r@1,-7-ff fandt os nu ca.
50 m. fra Tropshuset og O , a' / { som d.en smarie
ffr jeg er buldrede .: . @'f ,{ jeg bare afsted

tjørnehække. '\ 11' f § Mgrunden var en ca.
I$ m. høj f { skrænt fra Bakkebø11e-
stien og ned :.- @,åali7 tiL pa^keringspladsen
som uheldiryis er beplantet med nogle forb.,.. Øhh dumme
tjørrrehække ! For at gøre det hele end.uu 'rbedre'r gik Steen og
Storsi grinende ned af en trappe 2 m.
Iængere henne, rnens jeg måtte kænnpe

mig ud af 10 m. høje (eiler måske
iidt mind.re )', s t ikkenCe buske .

Da jeg lidt s ener€ r rned 10 . 00O små ,
rød.glødende djævles hjæIp, beskrc'.'
de farcøse buske, va,r jeg ikke 1æng-
ere i tvivl orl hvcrdan d.et rcå fØ-
les at være et pindsvin der fcr
vencit vrångerr ud. på sin "peis" ! !

Lidt senere ankom D,T. og vi sang
en sang iil inden vi gik hjem.

Henning Eiis Rasmussen
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Henrilr. S

Ste eI1

Henning
Cars ten
Ilenri.k. H

266 .05 tg
156. 10 rf
l52.00 ff'
142,LC g
13S.05 §r

; funcl e t
"Ta så fik vi onlsicer'ffi#:er frern til
de end*lige sejltider for i år, og rrer
er så resuitate t .

§ejlsnorerl er i år blevet sat til L25.00
t imer . le t sirui le irunne cpnås ved al-
mindelig delta€;else i troppens aTån-
gementer. Det skal dog sigesr at vi des*
:værue j-kke har haft noget sornmertogt
i år, så oet har været ekstra svært at$;
sejlsnoren oenn.e gang. irien som det susl
er d.*" all:geve I f lere der har se j ler
mere end 725.0C timer,

Iroppens sanilede tinner Eedste ind"ividueil*e

Micha.e 1

Henrik, O

Tkro rnas

itle i l- s

Mette
Søren
Fros t
Sred e

Jane

Airri ers
Eli
Hans J ørgen

Gæs ter

9c, 15

67 "2A
48"5C
46.45
42.15
41 .55
26.+O

25.50
27.50
20. c5

4.35
5.io

68 ,25

Båd ene s ind ividue ll.e
§ejltider

Å 42 ltt.lr
Å"60 lE 5 .25
Å 6G L7c.2o
rE 17 .24

3128.55 19 6+

3172,00 65

1025.15 b6

+967. 50 67

1676 *00 68

1486 .55 69

2425,10 70

Li51 .30 71

3456.40 72

43-67.00 73

5464 " 40 7+

4804*20 75

++52 "15 76

2024. i0 77

iLL7.20 ?g

14 45. 30 79
528.55 E0

1439 " 10 81

L77 . +5

522.5C
28+ "55
249.00

!! +zo.ij
27i.25
12 4 .1i
126.40
267 . +O

3C0.10
2+4.40
?7 g ,35
345 .15
119 *35
207.25
145,.55

159 "2a
265 . c5
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Sør@vertogt I

Efter aL de spejdere, der skulle deltage havde ind-
fundet sig, fordelte vj- os i bådene.

Vi fik en kode, som fortalte, åt f@rste post ved ved
Dehnshytten. Da vi kom ti} Dehnshytten, havde vi lidt
problemer med at 1ægge til ved de pæle, der er tilbage
Vi skul-Ie i land efter næste post, så der var ikke
andet at- g@re end at smide bukser, sko ogt str@mper og
vade i land. Erost havde medbragt varm kakao, som vi drak
mens vi lØste den næste kode, som 1Ød på, vi. skulle
sejle til Pedersværft. I Pedersværft fortalte I'rede os,
at vi skuile ti1 Bogø at ove::natte. Vi måtte sejle hele
vejen tilbage til Far@-projektet for ikke at stØde på
grund ved inclsejli-ngen til Skåningebro. Efter rneget be-
svær fik vi tØjret bådene i den meget primitive havn.
Mens vi satte telt op, tØmte bådene og g1orcie bådsorden,
gik Frede en tur på øen. Frede var længe væk, så vi gik
igang med at tænde et bål-. BåIet',rirkede ikke så godt,
det regnede, så enden på det hele var, a't vi varmede
vores medbragte dåseruad på Steens rnedbragte giasapparat.

Ef ter af tensmad f ortalte Frede, dt han havde været rtcie at
Iave et 1-øb. Da vi kom tilbage fra 1ØbeL, sad vi os snak-
kede j- r.avØ.rnens ce1t, hvorefter vi gik i sengi.

Da vj- havie spist nrorg,enmad, gik vi op i Bcg@ by tiI den
lokale bager og gjcrde vores beskedne incthug i bage::ens
reserver.

D.r vi kom. tilbage, slog vi teltene ned, stuvede bådene
og sejlede hjem.

Hjemturen forlØb uden problemer. Begge dage var der god
virrd.
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