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Verner Rasmussen C.C. Hallsvej ! ..... ..... ...|7r}tg
Niels Erik Frost Pedersen Vognnandsmarken IB ..... .i7L445
Frede Helth Enryej 10 ....... .....,...........77441,
Eli Grønborg Pocpelvej 7 ........,........... .775TZe
Ulrich Hergens Ålgade 45 ....r ............evt.772150
Peter Larsen Ka§trupkollegiet .,... .,... ,77Lr7L
Torben Nielsen Tågebyvej 2 ... .......... ,Tg74A4
Henning riiis Rasmussen Chr. Richardtsvej 14 .. 7l}g}a
Carsten }lvid tarsen Peter Lintlsvej 10 .. ...r..lll5]r]l-

OO00OO000O0O00C0OC0O000O0C}OC|00O0O0OOO0OO00OOO0O00O0æCI00000t rCOOOOOOOoOOoOCoOOOmc0

Skibssiden
Farst vi1 jeg Serne sige tak til Hennlng og eo. for at have taget initiativ tj.l
at f5' dette btad udgivet igen. Jeg synes, at det er et goclt sted at få sarnlet tråd-
ene omkring arbejdet i troppen. Jeg tror også, at mange foræIdre er glade for at
icunne føIge lidt med. 5å held og lykke med jobbetl

rå nærner tiden sig atter, til jollerrne skal have vand r:nder { og he}st ikke for
meget over ) køIene. Frede vi1 semmen med pI'eme gpnnemgå jollerne, således at vi
i. gott tid kan få planlagt k).argøringsarbejdet. l den forbindelse skal det nænea,
at både Ternen og Delfinen står over for at skul1e have nye plrer. Ternen har kørt
uden p1 siden standerstrygningen, men px, 1. januar er Søren Golteroann ud,nævrrt

til patnrljeleder. Se1vom det t-1 tider kan være en hård tørrr at være p1, opvejes
det fuldt ud, af de mange gode og skægge ting man komer ti1 at rode med. Jeg håber,
du får en god tid som pl Søren!

i Delfinen leder :ienning stadig møderrre, nen vil geine trække sig tilbage. Ha;r

rar Ccg iovet, at han vil fortsætte et stykke tid endnu.

3t stcrt'roblem er jo, at Cer er for få med fartajsføxerprøven. Vi sku11e :::eget
i:a'tre, at ;;å Ean6e'rf jer som muligt forsøger at tage -craven inden s:nnertogtetl

r <iagrer i fo:å.rsrrog:amnet, kan r se, at vi sral -,rbejce aed bl.a. : av:,{atirn
:;: i;vv;rk, og iiet bliver det, der akal kunnes ti1 Drå1ren.

I denne :råned skal ,ri :å bivuaktur, jeg håbsr, :i: I :1L er regyrit; a.i -,e-c. 3u1

det i. patruljerne og e'r k1ar over, hvordan jeres. udst;rr har det, så I ikke får
nogle slernme overaskelser, når det skal pakkes. Yi regrrer selvføIgelig ned, at I
alle kommer - det er en tur, man lkke skal snyde sig selv for.

Grtrpperådsf ormand
?ropsleder
Tropsass i s tent
Tropsassis tent
Tropsassistent
iropsassistent
Søkyndigt medlem
Redaktør
Redaktions sekretær
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Hange havde nok ventet at historien om sid.ste års somrnertogt havde været med i
sidste udgave af Vandposten, clen af '.eknisre årsager kon den ikke raed. ( i,:an
havde iid<e fund.et ud af hvem der skurr-e omme -ed inosraget! )

E'ølgende deltog:

rFteren l, z1 i 6t ] eA Colin archeren

Frede Henning Henrik 3. I{enrik R. søren il.ts for*ld:e
ali Michael G- steen irenrik o. og lillesaster
Carsten Søren Kin Søren G.

Hans Jørgen Steen H. Esben

den l5-07-E2
1! "raske" søspejdere troppede op på havnen sa.Elrnen med forrldre, tøjdyr osv"
Ba;:agen var siuvet i forvejen, så art var parat til afgang. i,fen vi brev r:u
alligevei f,:rsinket en time da vi skulle høre '.rejrudsigten.

[1. 10,00 gik starten, :g i næsten ingen vind stævnede vi ud fra vordingborg. Ud
for llasned'ø kalv var der en stor srredning oå jol)-erne så Jørgen ( §øren *.,s
f*, ) tog ?errren og }elfinen på slæb og trak rCem op ti1 pingo, derfra ,,d.rev,i vl.
lidt videre uden rneg'en vind. Yi anløb -:-arr-ei,.::<smirde iravn.r,L. IB.0O, hvor 6er

bl"e:r slået L*'jr cg: siråst. Baggfter to* vi *r smut
ånd i *t §'#Sl hvcr :ri mødte sn tyr { kråf tmå}sr ! ,} "
§en b3ev afprøvet, cgså af de smår til st*r æ*rskah
fcr *§ st*re. If t,*r C*t -e sho.* Sik vi ti i kais _

rned sirr :ræ1kll !! ). vi lettede anker k1. 11.0,- nen harmede hurtigt :, ::og:le s1.3re
sØer cg:ier v'i.r som sædvanIi5t inaen v::d. ra vi levce ligget o.{ skv,:lpet ..r.at
et par timer blev lelfinen trukket op til Stissnæs af corin archeren der ,lerefier
sejiede tilblge efter Ternen og Pingo ler h:rvde roet det sidste stykke tij for
over'rovecet at komrne frem. Lidt senere, da vi nåece ien prop fylrtte havn ,-å Ågersø
var der problemer med at finde plas-,er, men det kon dog i orden inden aftensrnacen,-
§fter aftensnaden blev der indkaldt ti1 patr*Ijeledermøde hvor der brev drøftet
et par praktiske ting.



§*ste dag lettede vi kl. 8,15 og der var liggsom de andre
så Otto II ( fpterens motor ) tlev startet - Eh lang tur
i bådene fik den lange tid til at gt med at spllle kort,
f1æsk hvert kvarter for at udngå at der skul1elug-
te alt for branket, §ove var også en af d.e utallig-
e måder man fordrev tiden med. -A.ndre havde nag,ligt
udbredt deres affald ( flæst ) og 1i og i"agttog
supertankere som tøffede forbi efter forgodtbe-
findende, det resulterede i nogle d{,nne oowands-
nrr I - ..'?' '-c:i: .r'.ås teLt ';en srfiådred.* rot te { mai,rre} }uL &f + * _;

'::li:"1_t,_ 'i:1;,.. §;:,9r, jcl1.l-sjq- 1:,rt cli s_icI,pede brat

, Srrs*ul ) p: carken. Efter rfskrabning af d:rken Pin3.'

cg t;j' -{urrne spisningen begynne. LiCt senere nåede vi Korshavrr, hvor søspejderrne
fra SvenCborg også havde s]ået 1ejr, Senere, da aftensnaden var overstået, blev
Cer arrangeret en 1i1le fodboldnatch loellem Svendborg og Kong Wolmer ( Vi vandt! ).
liet lar dog ikke a1le iier deltog, nogle vi1le hellere spille minigoLf,

Xsste morgen' altså k1.7.0O, va.r iler *or$nna.tl, tykuæIk, youghurt oev. Det resul-
terede i at en del skulle på r'c, tle flk inidlertid hurtigt opbestemt slg da de så
at xcterne Yar fyldt op øed xc-papir st.n.'Ban valgt derfor caopingpladsea i steitet
for hvilket resulterede i en betydelig forsinkelse. Yi lettede først kl. IL.ZO'
Jørgen trak oe igen da iler heLler ikke den ilag var aogen vind så allerede after 4
tiners sejlads nåede vi Eov" }er overnattede vi i en villa eom havnefogdan rar så
venlig at stille tiI rå.dighed for os. På grund af den korte tur havde vi aasser af
tid og Ean€e brugte den under bruseren ikhe nindst Eenrik R., son havde beeluttet
sig for at kome med I Guinness rekordbog son verdensmester i lerngdebaCnlng, Efter
dette indtog vi byens iskiosker.

Dagen efter blev vi rrækket kI. ?.@ og alle var spenrlte for nu skull.e yl til Enebel
vig. (1 . g.Lr lettede vi for åej1, eelv on vinden var sva€. Vecl nldåagetid aakrede
vi op ved Hors&inde hvor vi spiste vores nad, men i nellemtiden vendte vinder og
det begrndte at b1æse op, så vi lettede atter og sejlede videre og ved Århus b,g-
ten !:avde vi plat læns så det gik stærkt. Kl. 1g.OO var vi nået ti1 Knebel vig.
Jørgen og fFteren alkrede op i bugten fordi der var for lavt inde ved. broea. Der
blev slået lejr og spisningen kunne beglmde kl. 21.!0, bageftei var der krm op-
våsr,€r! tilbage. Den blev ordnet på en e1ler and.en nåde og a1le var i ,,posegls,,

kL.2t.1o.

da€e n*§ten ången vånd

Yår for,ventet ! F*}"k*ne

slås, spise §g ye$de *eres



ll*ste morgen' den 21-07, blev der holdt taler og vi blev informeret om hvad. der
skulle ske de følgentle dage. Derefter gav Ceres ( et bryghus. ) sodavand oq lejrens
kanon blev skudt af. Bagefter gik alle igang r:red onbygning af lejrpladsen.

§en næste dag skulle a1le spejderne ud ti1 d.eres aktiviteter som de havde valgt
iagen før, d.et varede til kl. 12.00. Kl. 1,.00 var der sejlende o-Iøb hvor nan

duttede rundt til forskellige poster. iet varri færåig med kl. 15.10. Kl. 20.00
var der "aften haIIøj" - rtroligt f',rn '

Fred.ag den 2J.Ol vågnede næsten alle til aorgennØnstring og deltog derefter i" de

sædvanlige aktiviteter fra kl. 8.,0 til 12.00. .:1. 12.00 spiste vi så lrokost sae-
tidig ned at Hans Jørgen stod, opl: : KI. Ir.O0 var der storse;Iads sor gik til Nap-
ped.a.c. Herfra blev vi kørt til i'lbettoft, en velasortere.t by hvad.?.ng:-r slikbutikker.
f Ebeltoft havde vi en tj.me fri ind.en vi sku-Ie onbord på Fregatten Jylland hvor
dar blev uddelt skibsøl og gule ærter, i,vorefter ran.harte nogle skrige zt det
søa6te som en blanding af skrå og bålrøg - tyrtflydende og brunt. Det smagte ikke
alt for godt. Ia vi kon tilbage ti1 den utroligt lille harn son ville i:ave flæk-
ket hvis der skulle i:avde vr'r€t en ålborg-roIle nere og vandstander var så 1av

Vr lad*r *§ $e at -f iere både stcd på gru§*, Gen vå

ii*m frå af grr:aden sg se jLede f *rhå
::*g}-e endre s#Bpejd.ere soæ g;*rd*
sig **grt ,rffiq§:* for at følg* med"

l'qså i tUrrg §#' § jr:,npænd fåk n,, }åFs,u

*eiv *r,.1 åe havd * topse ,j 1 .

I ,:,"'r*"a4: #*r, ? 4 . ,J.- vå.gnerse

i"rxtte søspej,*ere ti1 let
vind fra NY u:der 5 n/pr. sec., ringe skydække g tart vejr. lnder alle
skellge fcrhold fik .ri k;mpet os ud af sove-ncsernå og spist :orgennad.
store aftalte at sejle til l{appedam for at bace. lte små gac ikke, så de

lejren. la vi kom til Nappecam gik vi cp til ro:_letet for at :ase bac.
ret lang tid for i{enrik R. forsagte at slå sin Caværende te, ord i læng.de
i aet lykkedes ). lnaeti.r blev vi færdige, så vi kunne spise. Det gjorde
resturant 1-2 km fra havnen ( maden srragte udeir.ærket ). Vi kom 1idt sent
{ Lf . 19.00 ) fordi vind.en tøjede af.

i k r.ø s Lr,)ilf 'c -',F

-ltdt { c* uY /^t-,** !-



On søndagen skulle det almindelige prograrn køres ned aktiviteter. i;I. l).OO ti1
kl. 16.00 var der tovtrækningsmesterskaber, romesterskaber og red.ningshelikopter-
opvisning. Det var a1t sammen på grund af at der var forældredag i.en C"g ( det
var skægt ). 3e1v om tovtrækr,ing ikke gik så godt så lagde vi al1igevel nogle esser
ned., så sosl roning hvor vi blev nr. 1 og, ja det vErr senere men jeg tager Cet aI-
ligevel oed nu, nr. 1 og nr. ) i kapsejladsen ( aet var Pingo cg Terrren ). ltten-
ha1løi som blev en-af de utallige højtepunkter da lejrens største disko konge
( ertUg ) gjorde sin entre. Sagefter var der skulle der være ro i lejren. Altså
ingen rugbykampe ( øvt. ). O, morgen den næste dag spi.ste vi vores sædvaniige morgen-
nad med velbehag inden aktiviteterne s<ulle begyrrds. Bagefter snakkede vi om 6en
kapsejlads der skulle begrnde kl. 1].OO og våre til kl, 16.fi. Efter vores sejr,
var der skafning og aftenhalløJ og kl . 22.AO ro { ret tidligt ikke ). }et kunne
vi, og andre, nu ikke forstå så vl blev oppe og drak te.

Næste dags program:

El. 7.0O-8.1! "udpurrinq og norgengjørenål"
Kl. 8.,O-12.O0 "aktiviteterJ'
KI. 12.00-Ir.OO "skafning,'
K1. U.O0-LS.lO "venskabsse jlads'r
Kl. 16. 1O-l.B.lo "skafning,,
Kl. 18.}O-2CI.OO "aftenhalløj"
trl. 20.00-22.æ "Iejrbål"
g3. . f,.*s
citat siut

"r* å 1*ir*n, Sælder *gså *ansk §attava*drelaugl"

§å den dag var der ikke tid til at ked.e sig. Det gjorde vi heller ikke, for v1 sur:-
fede i frisk nordlig vind nen inan nistede modet, efterhånden som man havåe slfut
en måsse hul1er i vandet. Ienrik.:. gjorde sig igen.:heldigt bemerket ca i:ans kr:æ

hilste oå en s{arD økse, hvil-ket resulterede i et "kæn-i-,e" kødsår, h.ror efter han
vaklede nei til sai:,aritterne og fi< den t:-1 at :usie på hans iqræ. le., var rien nest
fredelige dag nå hele tureni

0nsda6 den 28.0J, den si-dste dag i lejren og det sidste nr. af ',sprøjt,, ( re;r-
avisen ) udkommer. ler stod b1a. at 2 fra Århus har indledt frit fald i fedtfælden.
også den sidste morgen dukkert blev taget mens morgenbad.enæstformandsnesteren kon-
trolerede at de:" ikhe var nogen der havde sn'Idt mere end I ga3g. I{vis rga3 havde det
blev nan smidt ud af cten Ii1le klub der havde udlagt 1l) 6ybko6ere så vandet altid
var varmt' men uden for var der hajer, elektriske å1 og fjendtlige ubåde så folk
måtte ikke svømme alt for langt ud. [fter disse begivenheder tog vi afsked med,

Kalø vig og a1Le de andre søspejd.ere undtagen Svendborg spejderryre so6 vi fulgtes



med. el1er rettere sagt blev trulJret salillen med til ia.msø hvor vi sov i bådene.
§aste morgen }ettede vi kI. 9.0O sammen med ivendborg og blen :rukket ti1 ilerte-
mlnde, en hy.;ge1ig by ned en kæmpe ivlarina. ,,'er sov vi også i b'.dene Ca vj. ikke gad

slå telt op. Dagen efter lettede vi igen k1. 9.0O eg blev trukket til færgeruten,
der blev §vendborg spejderne sluppet hvorefter vi fortsatte mod Feurø med 5 iarobs

fart. Efter 7 timers sejlads nåede vi Femø og der var der endelig nogen af cs der
fik taget os sammen til at sIå telt op. ( a"t var dog ikke aIle )

llæste morgen 'lettede vi for sejl men uden vind og aet gik der for ret langsornt
indtil vi nåede SEAS dei b1æste det op, men vi kon alligevel r''cget senere h.iern

end, forrrentet, nemlig kl. 18.0O

Stee:r
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JUL[.MøDE
Næsten hele troppen var mødt op tiI årets .iulemøder scrr blev indledt med at
hver patrulje fik ti1 opgave at gæ'-te nogle ting som Frcst beskriv og deref-
-"er fi-nde ud af i hvilken fcrretning ma:r kunne købe det og hvilket telefon-
:, ji:l;;elt -icrretr.r-,,€:'" ..:.,.,- €. - -.: a-" kunne k1.:.re r.e-.te :,.eirJr,'pue nan en telefon-
i:6 i'-vilket resi:lterede i en nasse slåskanrp oppe i vores før så fint stablede
a..'ise?. rlet va:: rav,rrnen ie:'fsr:st fik fat i en ieielonbog og derved valdt
Cef. i fste <Cn111rnorr,o

:f:trhå:r*et sca ilir- f1.; :-,'å: ::j. I xå€ii1gt tij r*"t t*
gl-f'*r:: tåii€t ft*n så '',ri rlr;iylU ia f_.,"idt vcfeS iofi:n*
f:,vr.ert et **r 1*"å..T i* ffiåni:}'r i cå at jeg i sic::m
ffic:i§ **i: anCån måii**:, af *f'':r-r,,i"a:"iig;e årsaåssr? hi
.-lerfc:'". ' får; :--år siKkert, s:::'*rl \

cr":}(ring: bords, t b}*v ris#n*
maYer" Fik j*A fnrreste$

) rc tf*-:rCigrl s fik d*:: ene

*1r j'-;y:** t i mu::d*g p,å lian.§*

tippe s# om Cs* kan åer
opnå*å* fiest rågtåæn

&u årul j * ir,JLcvfrret et stSrk-

lesåmlsr r rnen i hv*r sal-

' linie scm ?.i så skulle
nsgis m*rsek*åer " Bet v&r igen Hsvørnan d.er åndka*§erede

*eref t*r sk,t:^Ile Brå

kt:n siges åt §sren G,

n*,*3å.9: l-1-

Eageft*r fåk årv*r F&*
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For øig står førstehjæ1p som noget meget vigtigt, d.a man ved. større ellermindre kendskab-herti.I, kan Iære sin krop og psykiske påvirkning bedre atkende. Den kan i virkelige tilfæld.e også re,åde urenneskå 1iv, hvis den ve1 og
raærke &liver brugt rigtigt, og for at bruge den rigtigt må man lære den.

Cl-aus som i-d.ec. og jan. har Iært spejd.erne en del førstehjælp, har i sit
daglige virke kun med førstehjælp at gøre og vi har fået tiliasp om a't Claus
viI tilrettelægge og hjælpe os rned. førstahjæ1pen frenover.

Ti håber at spejderne vil blive så dygtige at vi kan indlægge nogle poster
på vores større ture, hvor nomentet vi1 være srninket, så de uclen oi fa no5et
fortalt, gør d"e ting son skal Eøres ud. fra de symptorner sorl offert viser.

.

lt-'tlrtnvts førs'le hj.--'!r til bevirJstløse

Undsrsog ofiI den sårede
er bevidstlos
- tal til harn
- foretag arevrid

-k
Er han bevidst!øs?
Underssg sril den bevidsttrsse
traBkker veiret

Skab fri tuitvei

t

Hvis han
I

t r;e

I

kker velret Hvis han så
trækker vejret

l-{vis han st*dig
ikt"?_ trækker veiret

Læg ham i aflåst sideleie
Kontrotlar igen veirtrækni*g

Giv kunstigt åndedraet

<- livis veirtrækningen kornrner igen

-?=in vis førsteh,1æ1E- til betls er det trin i førstehjælp som &an g€rr
m6æilrd- ;ner ved mange ulykker, ulykker son f -eks
rned, vejrtræknings probletnner, skader p& hjerne, forb=ændningerl stød., vanå
og andre ting i lufttilføre1sen, chok, og en masse andre ulykker.
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