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Skibssl ien

Så nåede a1le tilmeldinge=ne til sommerlejren frem. Yi bliver
at vi får utltlannet så Elange fartøjsførere så vi kan sejle i ]
en. De sidste 15OrO0 kr. for turen skal jeg have senest clen 1!
clen til nig når vi ses i hytten.
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For tielea er det bådklargøringen der opta6ei a"t meete af vores tid. iiavørnen er
anart færd16, men de andre mangler en del end,nu. I åen forbiailelse vi1 jeg gerne
opforilre alle til at gire en hjæIpende hånd istedet for at kritisere andres arbeJ-
ile og indsats. let er første gang at §ernen står helt alene æd joll*n, og selv
on den nåeke virker nem at ordne, er det alligevel et stort arbejde drr skai søres,
eå ;eg kan godt forstå at Søren så lidt modfalden ud da jeg mødte hau demede i
lørdags og kun halvdelen a.f patruljen var mødt frea for at være noed. i{avarnen b*r
opmu"ntre Terrren og bruge deres erfaring til at give positive råd. -".esten af 'ler-
nen må møde freæ for eLlers bliver det, som jeg sagde på et patruLjemø*e, ingen
sejlads til dem åer ikke er n*d til klargøringen.

§fter planen sættes joller:re :- vandet nandag d.2 maJ, eå har de nogle dage at
trække i og r kan nå at rigge t:l inden den første sejrtur I år.

§* t rÅæs te Cer s tår f :r *r *ivt-sicnsturnerinqen . Jeg
jer konnner med og at i får en god tur. Jeg ka^r godt se at
når der er starrde:he;sning ugen efter, men prøv alligevel
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0nsdag d.. 2. &art§.

Emnet for nånedens mrde var tovværk, men for at få gang i na-
vigationen, blev det aftalt at tovyærket sku1le blandes med
navigatior€no
Erost genneagik en del problemer onkring tovværk.
Evordan tovværk kan v&re snoet og hvordan rnan kvejler et tov
op afhængig af ou det er hrjre el1er venstre snoet.
!erefter blev forskellige taklinger gennengået og vi prsvede
bl. å. atrendelig eller lagt takling, sejlaagertakling og
B pa;l sk t akl i ng,
Yå rved* os§& sjssptejsnång 0S
Sennee#åk Eå ns§å * *1mån$*3 åSs
sg to skut le bind e kncbene kun
&&tr*§.rb***svil * * "
Jtr§en GoLtercana og Frede orienterede oa hvad narig:atronen
rille koIBEe ti1 at dreje sig on'.,
Jrrgea rilLe genneagl selve navigationen aod. Xursr p€jlinger
*8t st k* rtl ae sn ån S .
Fre d.e Yål} e §& t ag:e si # ef
våS€regl srr 3 æn t effitefø rårtg:
§åS8rr gåk #såt *en efteæ.! ! !

ircrt*ptej sl:inSr ss d eri:d"*y*r
kn*h, hvsrefter ssejå*rn* t*
ffi*d *rå h#"xd hvslr, S** §*rffi\n*d"s

d"* tårlg #.*r har ee* §I#d"*åsn*,å*r,
*S t&ge*ågm*l er et #f#r*.
I

Xeringen eed tovyark og navigation er jo at blive god ii1 *thlutere båd"en eg færdes sikker til susr
åt laan er dus ned knobr splejsninger og taklinger betyder at
tan altid. ken holile orden i bådens tovyarkr a&rt bruge d.et
rigtig, hvilket har betydning ved. anleb af hann sant i ncd-
si tuationer.'l{avigationen er vigtig for at kunne klare sig til s.s
deas. fkke alene er det vigtig at kunn"e seJle sin eg:en
ntr patrnljen sej3.er alene i kendt feryand, Ben neget
ele er cLet at kuane se ji e båden på ukend.te steder i""r
eå seJLer B&ngå andre både.
Ilet er ber et sp;rg'søå1" on både at kucne flnde v€J og
til færd.eel-sreglerne til srs, eå nan ved hvad tsaR kar
de andre vil girre når nan utder dea og selv €irre det
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sl der ikke opstår farlige situationer.
Der er ikke lang tid ti1 at båd.ene skal i vand"et, såyer nok ikke færd.ig med alt omkring de to enner på n
ulderne på 1and., men så kan vi jo bare fortsætte nei
bejde ued tingenb når vi komner ud. at sejle.
Yi håber ai rigtig Eange af jer bri.ver gode både ti1 tovværk,
navigation og craktisk srmandsskab, så vi hurtig rår en flok
fartøjsferer, så alle bådene kan komme ud. at sejIe.

Jeg håber vi får en rigtig god sejisæson.

SYed. §pe jderhil sen
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lanrnark, der er et tremastet, :llipperbygget fuldskib, blev sø

L)12. §kibet blev bygget i liakskcv og har jernsi<rog. let ;iev
ørerne Ctto Federsen *g lge I{. ta.rsen. }et *r 196 jcd langt,
ker 14 fod. net fører 15]5 kvm. seji. og har en 4S5 X motor.

§koleekib€t hår ikke altid sejlet under cansk f1ag. r perioden den z, f,e

til den 26. september 1945 sejlede )aamark, på rr".md af Z. V.rdenskri{,
rikarrsk fla'g.og nåede i den periode at uddar:ne )l'iC a'nerikanske sømæn.i,

ca. halvdelen officerer senerhe::.
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Krydspejl ;n3e,
l+år man se j l er, e l ler bevæger s iE på

at renCe sin nØjagtige posi.tiorl. §n

krydspejiingerl.. For at kunne,*Cf;*re

=.arnt *t dor: cver det cnr;-1Ce s*§] re.r1

land, efter et kort, er
Ii,erTi måde at be s teirrce s in
en xryCs i:e;1lnr har men

t*finC*: sis i.
§

t

er følgende: l'.a:i finder tc punkter, som er afsat _rå r:r+-er..
et sømæ'rke; en høj skorstel , en vindmø1le e1Ier aniet. lrå:

i.'";t?-t!".-:;c.i;it:3p,,jJi:.i*r,i.a4errnånSit{3nIas|,;'i i* : ,,, "aå* ,: ffieip Ei&n S I i d I

på d*t f#rst* §uid,{tr *å*æn et pål r1r. } . ** :-åff.

a peger mod punktet. iern*st drejer man kcmpash::set"

I ^ at pilen i b*noen .f <.c:ipashuset peger i s:-::e :+ir

@ 
som kompasnålen 1 åua nord ). prl nr. 1 skat neie l
pege mod det punkt, i-.an lejler! ?il sidst aflæser ::

retninEen ved ,,b::nden" al pil nr. I. Dette {antas*e
punkt nr. 2, og derefter afsæt-tes de to retn::ger i kortet :,å falsenC* nåå*:
pashuset drejes, sådan tt det altai grad.er, ier svarer til [u]1]-ktg*;, i::rrne:,r:
at stå ud for "bund.en" af pil nr. r. l.onpas:e: .r,gxes på kortet såreees. r* ,

ten af oet ligger'cp af det pejlede p'Linkt. -lerefter drejes liele konnrass*i, i
+"i1 pilen i bunden af kompashuset peger sod::crd { kortets ncrd ,,\, l:l sl-::t
ner flan en streg langs n:ed kq"nten af kompasset :g gectag_
er hele processen sled dei .lndet p,rnkt. Begge stregerne
forlrnges ti1 sidst så meget, at d"e komrns3 til at skære

hi.nanden, ag der" hvor de gør det, befinder man slg.

Yi§?IGt: Begge pejlingerne skal fcrera.ges fra .,anne sted.,
iet vil sige, a". hvis man se jier, skai man i-.relaøe pej-
-r-i-ngexre så hurtigt efter hina,den som muligt. l{an skal og-
så huske at l-ælge to ounkter, der ligger i hver sin ret_
ning. Bedst er det, hvis punkterne ligger såd.an, at når
:-an står ned front nod d.et ene, så er det a.liCet uri for
ens højre, el.1er venstre, skulde-., ( se fig. Z )
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