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Skibssiden

Ænd"ring i patruljerner På sid.ste tropsmøde aftalte vi at Ternen og Delfinen går
sammen og d,anner en patrulje. Denne patrulje hedder Ternen og Søren Golterman

bl-iver patruljeleder. I skal sejle i Ternens jo1le, så }elfinen holder vi fri.
Vi skal alligevel have den i vandet, planen er derfor at vi alle deles om klar-
gøringsarbejdet på d.en. Jungmandspatruljen ordner Pingo.

På Ternens møder vi1 en af os ledere være tj-lsted"e for at hjælpe med at få mødet

tiI at køre.

Spe jderf e s t; S jølunrl oE

skolen. Det er Iørclag d .

æ l',orn bill5-gere incl .

Kong Yolmer Trop holder spejderfest i festsalen på Iselinge-
12 marts kI. 19.00. Tag uniform på - vis at du er søspejder

Avisindsamling: Yi skal i denne måned have samlet aviser ind fra de sted.er vi
plejer at hente. I denne måned bliver det Ternen der skal hjælpe g?uppestyrelsen

med arbejdet.

Spejder for en dag: Hvis I har kigget i programmet har I nok set at søndag d. U
april er der noget der hedder spejder for en dag. Det er meningen at vi denne dag

sarnmen med, de andre spejd,ere i byen skal vise hvad. spejderarbejde går ud på. Ier
bliver Pionerarbejde, orienteringsløb, natursti, lejrpladsen, båI og snobrød og

nogle andre ting. Vi skal stå for towærk. Det er inddelt i fire underemner: Knob,

slåning af towærk, splejsninger og pynteknob. For at træne lidt tiI dettel skal
vi i marts arbejde med tovværk på møderne - så Iæg kræfterne i.

T,ROST
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Esben 5/2 I år
Kim 6/2 1 år

: Onsdag d "2 k} " 19 ,0O TropsrnøCe - To'r,ryærk

Onsdag d "6 kl " 19 . OO Tropsrnøde Navigation
Lørd ag/*øndag d,16*L7 "Spe jder for en dag',

Lørdag d,21 Indsamling ti} loppetorr
Torsdag' d "28 til sønclag d.1 rnaj U.-risionsturnering

Onsd.ag d"4 kI .19.,00 Tropsrnød.e 3 Navigation
Lørclag d " 7 kI 

" 
I] "00 Stenderhejsning

Torsdag d". 12 Kri s ti I'Iyvetur
LørCaE Cr21 til sranclag d"?3 Finse-trir

Onsdag d . 1 ]cl . 19 ,0O lt'rcps se j laCs

OnsCa.E d"I kI .l.9.CC Tropssejlads

0ns,;tag d. 15 kl- 
" 19 .00 Tropsse j lad s
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Yi mødtes på havnen kl. 20.00, hvor vi fik nogle praktiske oplysninger om point-
ford.eling, starttid og at patruljerne startede med. 1O rnin. mellemrum, først Ternen

og så llavørnen.

Vi ( Havørnen ) var kun nået ti1 Solbakirevej cia illi kom st;"rtene ud fra et hus

og råbte noget om 6n der var komrnet ti1 skad.e. Yi Iøb selvfølgelig ind for at
se irvaC vj- kunne gøre ved den tilskadekomnrende, men d.a det viste sig at det BARE

var lienning var det pludselig begrænset hvad vi kunne huske af førstehjæ}p. E}-

ler kunne vi ikke mere? ( N"i d.et kunne i ikke! Red.. )

På vej til and.en post skulle vi igennem Iselingeskoven, der kon vi ti1 at gå lidt
forkert, men dog ikke mere end at vi lige kunne skirnte den vej vi rigtigt skulle
have gået på og som al-Le jo ved er den lige linje iil et punkt altid den korteste,
også selvom maR skal over tre hegn. Ved post 2 som var Frost og Ulrich fik vi ud-

leveret en morsekode son var forholdsvis nem at løse.

Vi kom hurtigt til post J, so;a var i Marienlyst skoven længst ud mod Nyråd, da

vi skød genvej. Der skulle vi binde knob og splejse, hvilket hurtigt van klaret,
Lige som vi skulle til at gå h,rrn Ternen, og vi kunne konstatere at vi var kommet

foran, På det sidste stykke ind. ti1 harmen fandt vi ikke den post, hvor Frede

skuile have stået, ford.i der var opstået en misforståelse om hvor han sku}le stå
henne.

Tu:en blev sluttet af med varme frikadeller og resultatet, sorn viste a.t, Havørnen

blev nr. l med 10515 point, og at Ternen blev nr. 2 raed 62r)t,point.

STORM

På denne tur mødte der kun 5 spejdere op. Det s.rctes ieg
når ma.n tager i betragtning, at vi er 1) spejdere i alt"
være sådan nogle dårlige kammerater og rnød op! !

/

#

er aIt for dårllet,_
Ierf or, hold" op med at

Henning Riis Rasrruss*n
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Emnet var d.enne gang terrænbord,, og Eti havde i dagans anledning lavet en model

af Skidtnoret med. d.e omkritrg liggende farvande, som vi så kiggede lidt på. Der-

efter fik vi at vide, at patruljerne selv skulle fremstille en lignende konstruk-
tion.

Xa oplægget til temænbordene var overstået gik vi i gang med at øve kompas-af-

mærkninger ( se det medfølgend.e papir ) og lanterneførsel, til dette brugte vi
Elits model af Skidtnoret samt nogle små både med påmaIed.e lanterner.

Sidst på mødet diskuterede vi patruljer og blev enige om at nedlægge nelfinen
for en tid, ( ler vil i næste nummer af Vand.posten komme mere om den ny fordeling
på patruljerne og om ænd.ringerne i grupperådet. )

Mødet blev sluttet af med nedenståeride sang, som Frost måtte synge alene, da d.er

ikke var andre, der kunne den. Sørg derfor for at få den lært! !

Norsk spejdersans!

§pe j derbror ! ller er min hånd. ,

fast vi kæd"en slutter"
Lil jens ring binrler sorn bånd,,

§amm*n i brod*rskabsånd..

Srredået er kæd"en af stærke arme,

gennemglødet af h jertes varrne.

Iu og jeg * det er et ord l

Patrr;ljens og troppens brorl

Ilenning Riis Hasilnussen

Spejderbrorl Her er rnin hånd,

f ast vi kæoen slu.tter.
fnEen splid, avind 0g strid -
semrnen i broderskabsånd,

Srned Ce t er kæden af s tærke arme ,

genneraglød.et af hje::tes v&rme *

Øst eller vest, syd eller nord;
f korpset er hver brcr!

Spe jd erbror ! ller er min hånC ,

fas"L vi kæd en slutter 
"

Saitnen vi står, sari'imell ',,'i Sår,
§emrsen i hrode::skahsånd, .

Smecldet er kæden af stærke arme,

Sen-nemglødet af hjertes varme.

Spe jderen er runclt på vor jord.:

Hele l'erd.ens brcr I

ll " "l "-1 "'l - '-11'- l*)l -- l--- 1-"1'll ** -l ' " 'il
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IfiLR SySt e,\ft R

Som I a1le nok ved, så har ti i de danske farvand.e, et
hedder IALA System A. Dette system er beskrevet nærmere

papir. Der er dog komnet en rettelse til dette system,

og da den ikke er omtalt på, før nævnte papir, viI jeg
gøre det her. Det drejer sig om sideafmærkningen,

hvor det fornyligt er blevet lndført, at der i for-
bindelse med mindre sejlrend.er, d,er drejer af fra
hoved rend.en, skal angives, med. en stribe ( nt såtatat
"mavebælte" ) der har den modsatte farve af selve mær-

ket, hvor den mindre rend,e drejer af. ( se fig. 1) 
?"#)

Disse nye afmærkninger skal bruges som vist på fLg. 2.

$;g. 2

afrnærki-iings sys tern d er
på. d.et medføtgende stykke

,----Wde- Svttn

De skravered"e felter årr-

giver grunde " Bogstaver-

ne angiver afmærkningens

f arve . ( El<s . RGR betyde r r

at det er en rØd. afmærk"-

ning med. et grØnt trmave"-

bæIte. " )

Henning Riis Rasmussell
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Dleee almåndel*,9* rerffil.er skal ove:-hoLdee_o Øneker :aææ dt*pemretå*n*kan de*te krm går'ee a f troperrtdets aegl}rynetåå'-*å*f*n e1åer am*.dre a f denne ra$pis$ede arnarzertrlge f,æreie,

J.o *S*ss§egpåqrM'8o §Tll'&fr8§'eat rlial 8Ltåd bsros under aeJlo Xun ttletademæende§1" ken sllsFsncere* '
&o ses trarer -d,år er*rækker*§åg.trd over msrkøtæ frembrugs ekaLgpe*qå*s*æt} seldes ttt x.IL 

" 
-tnden ågSBtss os u&ågd"L§åfu"i#ier

lændgaxrg ekn?. €*r .f;eie.foneres hJeæ,
Før tur*.*-:tffIg*,^*{§**a, økal ået nepdeteen hvormÅr wanp&regner et ræi.e hjå. e.c" §\*x"e *å1_3_u*IlySi*_er fråtaset for,,,,&eåefen*dls,benhøderår oplye*åerger- vetuørende turÅn i-robuoååå-l6ie**"

2n BaseltrÅånc;
&o o å{åE3X#us 5 w-enG, hvore{ nluGet L skal rære SartoJege}F8n.b. Blaxåraum G-æens-åågeLe*es ueg rasta*erå"*i ffi-6åi.e .o, EferteJgf,srere"- -G--- 'v'
d. fertøJæ§ør€re 

"[ II æsi! a],slre i. ouråde * Bo 3&.8o B F l6xre*6flene"

1, §e"ilosr&*er:
- F,l'l§d!@æBo ffi"mr4ffi Bf rri 6T+å; rndea fsr ltnf,en nolles o:råtr*o,

§o*T og ^rlehmaffiræ& " 
- ?år:rer*uørreårae{enGoelå"å*stlgilå :bo &rsøJef,argr af rr #ed: ldaltem stoiltremåa*ååå, emeog Sønbroe§t*

se &r'BeJef,@§er ef s ffis.dr Fbå øegl.6da.

&"å
*So

bo
**

q##gffi"r. elrid f,aree sed de darttrt hørende op!.yonfmeerfer øf€lnsrg"
fe# mg*ræH§r Ew-t æi{x,åg,æs
Br*mtqr*å},# mii:s#så. SHÅ&

æsl u#f,m,rååg seppså.t s§'eg
net*r6,& B$ffi &e*uden ffik,&å

turessffi f*måsbo
dæ ffiffiåErr*Elå,åø*

,tÅ&Æ#trretBem hæffiffi*å, tr*"ååæ**å#e t:1"å å&§1 6§f b&,å ekal. åffidhemBew hce H[u @qS* Sra,

'å" *,,- !1våe J.ængdei afkæ&er qg Eåis€rrnsÅi"ims, Er{åtektå*l*bo 'Lpsrs@ftelstgr nedrareal§e_ punst 4e nnqttførå;;;.1l*a*rE§&Sas for
åså*§ååil* { $:' . åTf åffi -?år§å-rr""$låu ffiåå" *f;åiiffi;ii*å*å*

6o Mæssåæå
V€0- 803å6"ft[i ?" .rdgs'g_,h$rgten kAU n*n brruge b].& anOrqak ellenee$lerblumg_m+$ s-gprge æker sre rr iel." lwrøra& w& v,.-mmos@* oøCIpeg*ertor::ufua. r Send r eraffiåc*navå-'uffeå'rurlfons.
§o:n*soa *å*se re4er gre3"derr-de alml.n*erLge raglær sorfædser tåI e:"ås st"ærrm*fcri;ud uari er*å,;+å; 

"di-d;å; åååru,or*delee 
^erå' 

v*,s*r*46å er e ra*v§.exrårrg ef -hsx:.{g;å*i**åe- 
ff 3 "å#offied0"6r fsr **d'§* Elc§lc 

God æaJleda
ftropwr4rtet

Sgng Vo3.mer n5øtrop.
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RE}T

YeS prfi1rer har
godtgj*rt et
1) k+nd,e benær,næiserns på sltrog og rlg påi pa'[rulJe-

fart6 ;iei l;.r;iifrt almJ.ndellge narit1roe udtryk
e) nave kens.slcglb t1-1- de eLmlndellge Lnter-rr.;r'hior:ale

uodslgnelei'
3) have kendslcab tl1 vlgeregJ"er for seJJ.slilbe oB ns-

eklndrelr$e slilbe sa$t lanternef ør'lng og tå6ese JLaOs
4) kende trcppens f1a6s16r:n1e:' og dere§ &nvendeise
5) kunne fic,,re petrulJefartøJet klar tlI eeJ3.edø uamt

g;øt:e båcleor<ier ef 'ber endt se Jlads
6) ]nrnrre skyder (:iveji.e)- et tg'r oFr takle eu, tovende

samt J.ave en øJespleJsning
?> kurii:,e blnCe og anvende råbånCsknob, dobbeli halv-

stik, p*lestiit, ottetalsstlk parrt fJ.agkr.ob
B) kurrne ro patrulJefartøJet
9) kurrnr: sætte fok o6 storseJl alene ved pæ1

10) kunne lette fra og.1æg6e tl1 pæl 
.

l1) kunne trlmme seJlene ved forskelllge vlndretnln4;er
12) kunne sta6venåe oB bomme

}3) lrunne hoLds ,:pg!,ven kurs eLler styre bldevind
14) kunne ankre cg lette lgen under 6ode plqdaforhoLd
19) kunne udføre mand-over*bcrrd-nlansvre
(punkterne 8 - 7> - 1 rollg sø m'od en besætnlng på een
tkke-fartø jsføre.r)

hvilket herYed attestere§ "

Ilen 19 o

s økynii igt råc, sil]ed lern

tropsrfi,Csforrnend,

tro psfører

J

roliG Yordlngu-orgVCti'] EIl, Sr,iTn0P
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Den toma.stede bra.msejlsskonne::t "Eliseil af Thurø blev på grund af sit smukke

skrog og sin elegante rigning kaldt for "Smukke Elisett. Den blev bygget af
skibsbygger J. Ph. Jørgensen i 1889 på Thurø og var på I4B bruttoton.

7 1922 blev "E1ise" solgt ti1 Sverige og ska.] efter sigende stadigvæk eksistere
som husbåd i Stockholms skærgård.

I{enning Riis Rasmussen



SEJ LADSVEJ LEDN ING
I fart: ( 

- 
(2 min.)

Stoppet: ,(-- [2min.]

Et maskindrevet skib, der er let.

Lysv i nkl er:

Toplys' ) 225"

Sidelys' B 1n 1P'

Et sejlskib, der let.

( 
---(Z min.)

3)

Et sejlskib, der er let.
(toplysene er ikke pligtige)

(--
(Z min.)

Et sejlskib, der går for maskine
Skal betragtes som maskindre-
vet skib.

( 
- 

Stoppet:

(--- (zmin.) Nat

Et maskindrevet skib, der slæ-
ber. Slæbets længde er under
200 m. Overstiger slæbelæng-
den 200 m, føres tre hvide top-
lys over hinanden.

(--- (-rE --- {2 min')

Et maskindrevet skib, der slæ-
ber; slæbelængden overstiger
200 m.

( -- -- (2 min.) Nat

Et skib, der trawler.
Det gør fart gennem vandet.

Et skib, der fisker med andet
end trawl. Har redskaber, der
strækker sig mere end 150 m ud.
Skibet ligger stille.

(-re (Z min.)

Et skib, der f isker. Har redska-
ber, der strækker sig mere end
150 m ud.

(- - - (Z min.) Nat

Et skib, der ikke er under kom-
mando, som gør tart gennem
vandet.

(--- t2 mtn', (--- (2min.) Nat

Et skib, der er begrænset i sin
evne til at manØvrere. Det gØr
fart gennem vandet.

(- -- (2 min.)

Et skib, der er begrænset i sin
evne til at manøvrere.

(--e (2min.) Nat

En minestryger, der er let. Sik-
kerhedsafstand: agter 1000 m
- siderne: 500 m.

Et skib, der ikke er under kom-
mando.

(--- (2min.) n -p ltl'-r llll
5 sek. mi
eller dobl

16)

Uddybningsfartøj. Passage på
den side, hvor de to grønne lys
vi ses.

(som rødt mærke)
ll (som sort mærke)

reltslag.

17)

Uddybn ingsf artø j ti I ankers.
Passage på den side, hvor de
sorte d iamanter vises.

( 
- 

-- (2 min.) (;-- (2 min.)

Et skib, der er hæmmet af sin
dybgang.

En minestryger. Sikkerhedsaf-
stand: agter: 1000 m - siderne
500 m.

Et skib, der er let og hæmmet
af sin dybgang.

I fart: ( 
- 

StoPPet: (- 
-

evt. ( --ar 
Nat

Et lodsskib, der I et.

I s sek. Skib over 100 m også

0 5 sek. (t min.) 
Nat

evt. (--- \

Et skib, der ligger til ankers.

I t sek. Skib over 1oo m også

C 5 sek. (t min.)

evt. (- .- -

Et skib, der ligger til ankers.

lllAIll5 sek. Skib over

1oo m også Ss sek.(1

Et skib på grund.

lllA lll s sek. Skib over

100 m også 0S set<.(1 min.)

Et skib på grund.

-l

--
.I
I

--E!.-vr
Bagbord viger for styrbord.

:::-,r/
f a'

- 

aVY

I

Luv viger for læ.

-+

-t---

Motor viger for sejl

Modgående viger til

--->
styrbord. lndhentende skib viger altid.

-{
styrbord.Vigepligt for skib om

VIGEREGLER: SIGNATU RER:

! Flø;te.

. Klokke.

: Gong-gon.g.

- 
langtone: 4-6sek.

- kort tone: ca. 1 sek.
I lt !ll 3 adskilte slag på klokke

Topiys:

synlig 360o

synlig 22So

(
A
0

.NØDSIGNALER:

N.

c. Etf irkantet f lag
med en kugle
overellerunder
f laget.

Med lys, lyd eller"telegrafi (S.O.S.) Langsom og
gentagen hæv-
ning og sænk-
ning af armene
udstrakt ti I

hver sin side.Telefoni: MAYDAY

Orangefarvet rØgsignal - Raketter eller
bomber - Faldskærmsblus.

HUSK: Sejladstiden er fra 1. april til 15. november. Ønskes vintersejlads, skal forsikringen udvides.

Porcthtrc Tnmeo #
BALTICA



AFMÆRKNING AF DANSKE FARVANDE

MIDTFARVANDS
AFM,ÆRKNING??xÅ
]] AÅÅ
Topbetegnelse: 1 rød kugle
Lysrefleks: rødt over hvidt.

ÅÅ Å,Å
Symbol i søkortet

Fyrkarakter:
Lysets farve: hvidt

fII ffIII I tso

IEE.I LFI

SPECIEL AFM^ÆRKNIt\IG

BAKER

Bagbåke

Forbåke

Bagbåke
Forbåke

SIDEAFM.ÆRKNING
Sømærker på styrbords side

t
tÅ ÅIR
Topbetegnelse: thvis anvendt) grøn kegle
Lysrefleks: grønt

lA Å
GGG

Symbol i søkortet

Fyrkarakter
Lysets farve: grønt

- 

FtG

m Ft(2)G

ff Ft(s)G

.1

I

<\^åt
II
il

fl,
II

il

HIH -

L-luLt
}-]-{
it

.

r.
A
Y'.

&
A

§ 
e'er 

/
Symbol i søkortet

TT.lL 
/lffiÆ1

? +{
Lysets farve: gult

etter Å

Fyrkarakter: Enhver der ikke kan forveksles
med andre fYrkarakterer i

System A.

Lysrefleks: gult, gult over grønt,
gult over rødt eller

Kapsejlads gult over hvidt'

mærker: Topbetegnelse på kapsejlads-
mærker må ikke kunne forveks-
les med topbetegnelserne i

System A.

FORKORTELSER I

DANSKE SØKORT
GR. grund Gr. graes
Bd. bund T. tang
Sd. sa.nd f. fin
M. mudder gv. grov
Sl. slik b. blød
L. ler h. hård
G. g rus st. stor
sm. St. småsten str. stribet
St. sten pr. prikket
K. kl i ppe s. so rt
Kr. kridt bl. blå
Sk. skæl gr. grøn

R. radiostation
R. radiotelefonistation

rad iofyr
rundstrålende radiofyr
retni ngsbestemt radiofyr
roterende radiofyr
rad iopejlestation
rad iomast
radar-svarefyr
radar-ref lektor

VINDSTYRKETABEL
Beaufort Ny betesnelse 

HisiL"ished
0 stille 0,0-0,2
1 næsten sti 0,3-1 ,5
2 svag vind 1,6-3,3
3 let vi"nd 3,+5,4
4 jævn vind 5,5-7,9
5 frisk vind 8,0-10,7

10;B-13,8
7 stiv kuling 13,9-17 ,1

I hård kulins 17 ,2-20,7
9 stormende ku I ing 20 ,8-24,4

10 storm 24,5-29,4
ffi 28,5-32,6

RADIO
tilkaldelse af hjælp:
lnt. nød- og kalde-
frekvens: 2182 kHz.

VHF: Kanal 16.

Walkie-talkie: Kanal 11 A
og 16 (lyttevagt på 11 A) .

Kortsignotuner (udd rog)
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DW 19 m = Storskibsrute, ongiver mindste-
dybden (Deep Woter route).

Rute T,/Forvondsseporeringen: rekvirer
brochure hos Søsportens Sikkerhedsråd.
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Lysets farve: hvidt

Topbetegnelse: 2 sorte kegler

Lysrefleks: hvide
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FREDNttrtcsounÅorn
Gule

GRAVELINIER
Hvide

a
e

Å
BRB

IIrIETETI ,)Y

Faste vejrmeldinger: Danmarks Radio P1

(hverdage) kl 05,45, (søndag) kl. 07,45,
(hverdage) kl. 08,45, (alle dage) kl. 11,50,
kl . 1 8,00 og kl . 00,05.
Sveriges Badio P1 kl. 13,00, kl. 18,30,
kl. 21 ,50.
I(TAS: 0053 Lokalvejrmelding, KBHVN.

0054 Landsvejrmelding.
JTAS: 0053 Vejrmelding for Jylland.
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Topbetegnelse: 2 sorte kugler
Lysrefleks: grønt over rødt
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Fyrkarakter:
Lysets farve: hvidt
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