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I øjeblikket tæIler troppen 22 spejdere r

en af d.e " storett søtroppe for tiden - lad
og sejltiner - det er den bedste reklame
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§leLg ErI'k Flost Pederren Yognranitenarken 18 ...,...77L44,
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$cibssiden

&rttellg - jo}lerne i vandet - Oringepynten grøn - snult va.nd - eksa.oensfeber -
aften- og eftermitldagpsejlaits - gule regnfralcker. Sommeren er på vej ( omend

vejret ikke tycter på det ).

Først og fremnest vil jeg byde a}le Jer nye velkommen. Jeg håber I kan finde
fornøjelse og udforclring i søspejderarbejdet. Hvis vi får en rar sommer, kan

I se frem til mange gode sejltimer og forhåbentlig få Iært patrulje- og trops-
kammeraterne at kende - og iøvrigt få Iært at sejle 1idt.

1 jungmænd sar$t 4 ledere vi er f akti sk

det afspe jle sig i mas;er af aktivitet
vi kan give vores trop.

Angående sommerturen kan jeg sige, åt hvis
e r intere s s ere t i at kornme rned , så kan de t
blarrket ten og indbe ta1 kr. )5A ,- .

I vil i løbet af juni rnåned mod tage fyld.ige
der behov for de, kan vi evt. indkalde til
enkelthed.er kan debattere s .

gæld.er speciel t de ily€ r

udfyld blo t ti- kneldings-

nogenr og det

stadig nås -

oplysninger vedrØrende turen og er
et spejder og forældremøde, hvor turens

Patruljer: Evis medlemstall-et holder må vl nok til at sejle i 4 joller på trops-
aftenen og altså være 4 patruljer. fndtil vi har fået utlttannet fartøjsfarere nok
vil vi ledere stadig sejle oed, men derefter kan patmljerne sejle se1v. Så se

at få fat I I'pind'r og skøder og bLiv clin egen skipper!

TiI sttlst en udnævnelse: Peter Larsen, TA, er med vlrknlng fra /5 udnævnt til at
stå for lantlgreJet. Dvs. har rtln.pat:rrlJe problener ned utlstyret, så skal I kon-
takte Peter!

Frost
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TerrrenOnsdag d.l kl .19.00 TroPsseilads

Onsdag d. B kl , 19 . OO TroPsse i lad's

Onsdag d. 15 kl , 19 .0O Trop§se j lad.s

Tirsdag d . 21 til freda6 d.. 1 juli SOI'T'IERTOGT
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Tl nøcltes på havnen torsdag kl. 15.JOr hvorfra vl blev kørt tll. Stranclegårddyre-

have, hvor turrreringen skulLe afholdes. Da vl a.nkon tll leJren s§rttlte vi os at

reJse teltet så vi kr.mne konne tgang netl lejrarbeJdetr nen tiI Yores store oY€r-

raskelse skglle vi bare sætte oå ned og slappe af. Gnurden hertiL var, at vi næste

morgen skulle bry<le lejren og begive os ud på en lang og farefuld hike med risiko
for både at møde indianere og pels jægere

( Divi I en handlede nemlig oln " Ttle Royal

Canadien Mountain Folice", og patrulier.-

ne skulle fr:ngere som frivillig hjælpe-

manCskab ).

Underve j s rnØdte vi en hel nasse af

d.e f ørnærrnte menne sker, ( Iet var

posterne! ) som vi sKulle h;ælpe med

et eller anCet, såsom at sende en

besked ved hjæIp af morse, lave forbindinger, finde et smuglerdepot eller skyde

med luftgevær. Ved arkqmsten til den nye lejrplads, vistnok i Vallø skov, havd.e

Cet allerede styrtet ned i et par timer, hvilke resulterede i at madbedømrnelsen

blev d,roppet. Derefter tændte Ton,rer-led.erne et kæmpe båI, så alle kunne få varm

mad, men vi syntes ikke om at stege frikad.eller sammen med tyve andre patruljert
så vi tændte båI sannen med patruljen ved siden af os. lien for ikke at sku11e

tænde bål i et varrdhul undlod vi at grave bålplads, og lavde istedet et gammel-

mandsildsted, hvilke vi1 sige at mari ligger nogle stor kævler ved siden af hin-
anden og derefter kornner jord. over.

ITæste morgen blev vi væki.ret kI, 05.J0 og fik besked på at være klar til et mor-

gen 0-Iøb k1. 05.00. Løbet gik, for vores vedkommende, rimeligt godt, id.et vi
kom på en delt !. plads. Derefter gjaldt det bare om at pakke kærren så hurtigt
son muligt og komme af sted for e11ers var de- lang ventetid ved posterne. Også

den d"ag skulle vi have skrevet hike-rapport, men vi nøjedes ned at gøre nogle no-

tater så vi kunne skrive den lige før måIet.
r--rrrr/ Ut'- Åt r>t

; åhtn
Da vi endellg nåede hen i nærheden af lejrpladsen var kI.
L5.rO og vi begyndte at skrive hike-rapport, s1ås, slap-

pe afr slås igen, slappe endnu mere af og til sidst far-
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velagde vl. tegningertre så vf lnlne eå lnd i lejren ( tl. Lg.rO ) og afleveze

hlke-rapp,orten red god eanvlttlghed. På leJrpladsen vat iler kr:n ledenra og så

oB, son den eneste patnrlje! IIå nen teltet sknlle jo rejses, og da det var gJort,
Iqg[e vl os ned lgen, for rna.d kunne vi ikke få, føc cte ar-rdre patruljer kon. - Der

gik en tirne - der gik to timer, og så pludselig dr:kkette der et par patrlljer op,

og hen ved.Z?.)0-titten var de sitlste ankomnet og den tænge ventet spisnlng kun-

ne begynde ( utrn, uhm ) - helstegt pattegris på spitt! !

Søndag fornid.da6 var der lavet nogle aktiviteter som f. eks. kapspisning ( hvor

Martin k.v.§. blev æblemester ) og "sIå søm i bræt'r ( hvor Jesper k.v.s. vandt

rned to slag ): KI. 12.00 var der præmie-overrækkelse og xesultatet blev, i pa-

trulje-konkuxrencen, rrr. 1 - Falke fra Kong Volmer, nr. 2 - Eavør':ren fra Kong

Volmer Søtrop og nr. ] - Glenter fra Kong Volmer. I tropskonkurrencen var det
Kong Volmer der vandt rævehalen og TonkEva blev w. 2.

STOR]VI
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De fleste af apejtterne nedte op ttl tiden, eller lidt efter, Præcislon er vist
et nkendt fenonea for nange, for klokken blev cirka halv lo, føt stanaleran blev
heJst Bå bloen, Havørtren, Terrren og }elfinen. Pl.ngo blev lkke færdlg til tiiten,
så alen står enilnu I kælileren og.venter på en kærllg hånd, men det bliver nok ikke
før eksa.men er over. De andre både blev kun færclige fordi Frede hjalp Delfinen
og Ternen ned at snøv1e sig færdig, da de "stabile" pat:rrlje-nedlenmer plejede

deres fanilleliv og holdt ferie. Nå, talen blev holdt af Fmet
som brummede noget om god vind o.s.v. plus et par bevingede

ord. Det obligatoriske 'rædegilde'i blev hurtLgt overstået. Båtl-

ene blev rigget tit - det lidt hårde vejr forudsatte, at regn-

tøjet var i orden, hvad det for manges ved.kommende ikke var!

Ellers forløb det meste af programmet meget godt.

STEEN
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vi nd. får Jeg i denne nåneit har valgt at skrlve on søveJaæglerae, så s§}des.
I a"tr-at vl nu er gtef L gang Bed at seJle. Det viL aLtså elp, at vl nu
I akan kome i en sr.tuetion, hvor vl ka.n kome tll at Llgge på en kolll-
\/ / slonskurs ned. et. antlet skib. I så fald er der en række regler for hvor-

/ dan, nan skal styre, llge son der er det på lancljorden. Det er disse
ql / regler, jeg viL forklare lidt on, og ieg håber, I vil bruge den for-

t; {g ;::;.-."':":,:.;". -; :"-"'-:',; ":'",,"::" :",,:-"":"",':"vigtigste, og sørgeligt nok kan man tit komme ud for, at folk ikke overholdJr den en-
ten p5 grun4-af orria.rrfr"a ( og det er ikke en acceptabel unclskylilning! ) eller på grund
af dunhed. Reglen siger, at den der har retten, altså den der ikke skal viger har pligt
til, så vidt det er muligt, at holde salnme kurs og fart. Selvfølgelig kan der opstå si-
tuationer, hvor man ikke er i stand til dette, lige som det kan ske, at den eller de

både, der skal vige, ikke gør det, men det er meget dårligt sømandskab at begynde at
sejle slalom, fordi man tilfæId.iryis, sidder og snakker om sidste vin-
ters skiferie! Denne regel gælder, indtil de implicerede både er gået
klar af hinanden ( inatit der ikke længere er fare for kollislon )

De egentlige vigeregler er følgende: 'rluv viger for 1æ" hvilke vil si89,
at nvis to både l-igC"t på samrne halse ( får vinden ind fra samme side ),
så skal den båd, der ligiler "tættest" til vinden vige. ( Se fig, 1l )
- I'baglord viger for styrbord" hvilke vil sige, at hvis to både ligger

på hver sin ha1se, så skal den der får vinden ind fra bagbord vige.
( Se fig. Zt ) . "motor viger for sejl" hvilke vi1 sige, at både, der

går for motor, skal vige for både, der går for sejl. Dertil skal dog tilføjes, at mange

store maskindrevne skibe kan have svært ved at vige, og tlet er derfor godt sømandskab
at vige for sådanne både, lad derfor være med at ligge jer foran stævnen på. den næste

=opu"irrtker i møder, i håb om at den viger. ( Se fig. 1l ) - "overhalend.e båd viger
altid" hviike vil sige, at enhver båd, der overhaler en artd.en, skal vigei dog med den
samme hensyntagen tit store skibe som i den forgående regel. Et^ski-b er overhalende,
når det nærmer sig et andet fra en retning, der er mere end 22!" agten for tvær§, altså

VinC når man, om natten, ka^n se agterlanternen, nen ingen af sidelanterner,

f,S

V;nd,

N

på det skib man overhaler. ( Se fig. {! )

S:r ting, som maJl€;e mennesker glemmer, er, at nan skal vige i god tid,
og så kraftigt at den anden båd ikke kommer i tvivl om' om man viger

f-> Deller ej. I,lan bør altså ikke vente med at vige, til man kan se om bå-
Z den er malet ordentligt indvendigt. Dertil skal det siges, at hvi.s man

er i tvivl om hvoryidt man st<al iige e1ler ej, så skå1 man gå ud fra,
6 at man skal vige og så handle Cerefter.

g lige sige, at vi har en uskreven lov, der siger, at
alle de roere, der farer forvirrede rundt ude på vandet, er fredede i sejlsæsonen. Det
er altså ikke tilladt, for sjov skyld, at sejle en tur hen over dem, for at se on de
kan svømme, helter ikke selv om nan har jagttegn!

Henning
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