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Grupperådsformand 01e Anclersen 0reveJ 189 .,772J55
Tropsleder
Trrpsåsslstent
Trupsåssistent
Trapsåsslstent
§skynd 1§ t medlem
Reclahtfir

NteLs Erlk Frost Pedersen Vognmanclsfiarken tg .?71443
Frede Helth EngveJ tO irrrrt..r...,.7?i433
EII Erønborg PoppelveJ 7 !..., .Z?5TZB
Peter Larsen KastruplroS.leglet r... i.... t .?ll3?l
Torben Nlelsen TågehyveJ 2 3 . r.. r... . ,...297491
Henntng Rils Rasmussed Chr. RlchardtsveJ 14 ..Z7gg&g
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5kl bss iden
HeJ alleI Jeg håber, at I er kommet gortt lgennem ferten og har samlet
energt ttl et helrtlsk efterår med en flasse gocle programpunkter.

Vt 3.rgger starltt ud med 4 patruljer Jeg håber frenmødet vil vere så
stort, at vl ken fortsrtte med at have 4 patruLJer sejLende. ,Velkommen
tl1 HaJen soil I skal hedde, HaJen sltal have petru}Jeaften om onsdagen,
og det Er peter og Je§, der skal seJle mecl Jer, lnrlttl I selv har en
fartrjsfSrer.
I DeIf lnen, som Jo nastett også er en ny patrulje, skaL Henntng og Henrilt

_ Rasmussen slqlf tes til at seJJ.e med. DeIf inen sejler trver mandag. Første
^ store arrangement er økseløbet den 3. og 4. september. I øJebltklret ser

det desvarre ud tll, at vi kun kan stiLle ? patrulJer, da mange af Jer
uheldtgvts skal noget anclet og slet lklte har mullghed for at l.ave detteuandet" om.. Ergerligt, for økseløbet plejer at vtrre en fln og hyggei.ig
tur ( og måske man l(unne fa et glimt af hende Karen l.lagrethe fra sofirmer*
lej ren l ,

Start på økseløbet: Lørdag den 3" kL. t0.39 ved østerskov.

Hver patruLJe nedbrlnger: Teltrgryderrøksersav og spade. Hver spejder
aedbringer: personligt utlstyr samt erl stor madpakke tt1'Lørdag midrlag.

Foropgave: Hver patrulJe freftstiller et "Vandrekort", som skal vrre et,
A4 ark foldet på mtdten. Forsiden slqal fortrLLe patru3.jenavn os gruppe-
nevn. 51de Z: Her skal vare 1? markerede linjer. Stde 3 Slta1 vere h]-e*!.,
og bagstrlen må I gøre ved hvad I v11. Oltay? Det kan godt betal"e sig at
gøre lidt utl af clet, slrulLe Jeg hilse at s tge.

§od vlnd og fornøJeLse
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OKT OBE R :

NOV ET,{B ER :

DECEI.{BER:

pRs§nåH

T i rsdag den 7.3.
T i rsdag den 38. 

.

Lørdag den 3. og sflndag den 4.''*
Start: Lørdag kI. 18.3S
§}ut: .e'søndag kL" 13.00 !

Tirsdag dæn 6..
Lørdag den 1 g. og søndas den 1 1 ,
Tirsdag den 13.
T i rsdag den 79.
Ttrsclag den 27.

Lørdag den l. trg sfindåg den 2.
Tirsdag den 4.
T i rsdag dert 11 .
Silndag den ?3.
Ttrsdag den 25.
Lørdag den ?.?.
Start: Lørdag kI. 13.80

Tirsclag den 1r

Lør"dag rJen 3. og sørldag den 4.
Tirsdag den 6.

TROP§AFTENER ER INBT I L V I DERE KL .

Trspssejlads
Spejdertraf
TropssPJlads
Trspssejlads
Trup§sEjlads

§ørøYertur Delfinerr
T rops s e.J lad s
T r0ps s Pj lads
l'lasnBdø Rr.rnd t
Tropssejlads
Standerstrygning

Juletur
Trupsmøde

1q. fiB

Hajen:

Hav firnetl

T rtrp§ sEj lads
Trsp§s e j larls

Sksæ1øb

HUSTl.JRNI.IS

Havfrrnerl

Te rnen

fr/a
§1,/6t Ir

1J
#

Årsstjerner:

Ca rs ten
Tlromas
5ø ren H.
P1a
Lars
Andsrs

Fød.selsdage:

73/8
1 8/8
1fr/8
31 /8
25/8
25/8

d år
2'år
2 år
1 år
1 år
t ånI Lål

Benny
Ben t
Hartin

q/7
18t7
5t7

14
t3
1B

år
år
år
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l.len dag den 18/7-83
Vi letteOe kl. 10.30 efter først at have overstået de sadvanlige start-vansl"ltgheder såsottt af hentning af batteri tll. lanternen o.s. v. på veJud af havnen havde vl en svag øst1tg vind rJrejende ti} syd. Uc, for Fal
?ø-broen blev det vinclstil-Ier os vi drev for strømmell ca. 45 mip., hvor-efter der ltom lidt vittel, denne gang fra vest så vi satte sptleren mentog den dog ned igen'llge før Vridet. da vi sltuLle sttare ret kraftigt. Davl var lromme Ud I Ulvsuttd, f al"dt vt af igen, men vl gad tkke sætte ipil-
eren, fordi vl var tgang ned det store kslde borr, I Da vi yar lrommet uncl-er t'lønsbroen, Yar vl ferdige med at spise, så vi smakltede ltge sekken op
igenr og lotl den blive hettgettcle, lnd tlL vl rundecle midtfarvandsafmark-
ningen ud for Nyord, lrvor vl ltge lagde nogle lturser op igennem Bøge-
strømmen. Derefter b}ev loggen sat, samttdig med at vinden frlsttecte op
til 1ø-12 n/s. Efter 2 tlmers sejlads i Faxebugt mecl en fart på op tiL
I ltnobr seilede vl mod Rødvig Havn, lrvor vi, som de eneste, Iagcte t1I
for sejl. Kl. var da 1?.28. Havnen var tkke noget sarligt: et Istrus medet meget l-armettde publlkum altså en dårlig nattesøvn samt en bruser
ned koLdt vand var alt, hvart de kutlne tllbyde for 50 kr. I travnepenge!

Ti nsdag clen 1q/7-83
Vi lettede først fra Rødvtg Kl. 11.tB I en hård nordvesten-vind ( iB-19
n/s ). Littt udett for havtten rebede vi storsejlet og fortsatte med detplus genua, ud i Køge Bugt hvor vi så erl trimaran hvis ene ponton var
gået Lø5, merl der var allerede komfiet nCIgen ti1 hja1p, så vi fc,rtsattp
vores frrd med nogle ret store søer ind fra siclen. Efter at ttåve styret
Ni{ø ( 2? ) i en rum tid, kutlne vi skimte Anager CIg §a}tholnr og flk ken-stateret, at kursen endttu en gang var trelt f tn. 0p igenneft sunrlet blev
vi nød til at sIå et enkelt slagr'for at kurrtre holde Surrdby hayn op
Var i havtt kl.17.38 og fik en god plads. Efter aftensmaden gik Henrik
Rasmussetr op tiL sin. gtoresøster, ZJ minutters gang fra havnbn. §torm
og ieg havcle iklte noget at laver så vi gik eri tur r'nd lnod "byer1,, ( Am-
agerbrogade ) for at sE på lir,t af hvert, CIg da vi var kCImmgt så langt,
kunne vl Lige 5å godt CIgså Eesøge noget af min famiLie, Da vi kom d*r*
hen, §agde de, Bt de godt viLle ]-ave noget middagsmad ti1 osr tivilke vijo ikke ltavde tlCIge! imod. Bagefter blev vi W,øRT tilbage tt1 hav11erl, då
Yl ikke gad gå så 1angt, Nede på havrlen var Henrik R. lige kommet tij--
bage, og han fortalte o5r al lrans storesøster vllle orgarlisere nogEt af-
tensnad tiL os. Derefter gik vi ti1 køjg og stod først op ret selt 11*ste
da§, hvor vi sprang morgenmaden over for at nå vlsse fornøde*heder.
Senere gitt vi i Tivoli, men vi havde et problem, da vi strulle hjem, f or
havneområclet var l-åst af for uverlkohmerlde, så vi blev nød ti1 at kravle
over en jernJ-åge med pigge - Av for h...... merl vi ksm over. Næste
dag spurgte Jeg atl af de lokale sejlere, hvorfor havnan var aflåst, for
vl havcle haft nogJ-e besvarS-1gheder, da vi sku1le ud tiI båden. Hanspurgte, om ikke vi havde mødt hundevagten? Na... det havde vl ikke.
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Fnedag den 72/7-83
I dag besluttede vl os ttl at tage Et smut over ttL Sverlge, nu hvor via11igevel var 1 narheden. På vej over øresund lagde Steen"sig ttI atsove' og xgnrff cg Jeg gik I ging med at tacltle og spleJse dlverse tlngom bord. l(L. 16.43 ankott vl til Llmhamn, §om har ån rrmpe lystbådetravnl
hvor man lkke en geng §kal betale havnepenge. Efter at ha,ie rl'gget afgtk vl en tur i byen for at købe 1ldt ctriRxelse og da vi kom tliOage,efter at have set byen, kom fenamenet Steen med denne sensattonel}å be-
me rkn lng: "I'IALHø er den mest syge ty t Jeg har vrret I ! 'i. Ef ter en helvtlmes hrj Latter fllt vt forklaret hem at vt faktlsk 1å I Ltmhamn.

Lgrdag den ?3/-83
Lfrdag stod vl tidligt op for at krbe lnd, hviLket var utroligt ctyrt.
Svenskere regner åbenbart lkke danske ltroner for ret meget. våjret var,tt1 forsltel fra cie endre dage, godt, A1t for godt, for efter en ttne yar
Yl lklte kommet ret langt fra travnen og efter endnu 3 kvarter ud for den
samme bøJe, nedværdlgede vt os tl1 at tage fiotoren I brug, som så ftkIov ttl at l(Ore, tndtll vi lrb t6r for benzin, cå r t I sømif f ra Rødvig.
§ejLene bLev sat og efter et kvarter til tyve minutter, ltom der erl anelsevind ( l-2 tn/s t. Desvarre var dEt slr,§te pust, lnden rlEt blev havblik,ca. 7 sømtl fra Rødvig og det syntes Henrli( var for meget, for han travdeikke fået aftensmad, så han.plf_tede og vlnkede mect en iortøJning efter- 
"r.t 

fIlnk tysker som tog os på slæb. Vl ankoril til Rødvtg kL. ?a.4s, trvorvi denne geng Lagde os inde t fiskerlhavnen" ( det var gratls| )

Stndeg den ?4/7-83
også i dag stod Yl tldligt opr ca. I(1.7.sCIr og var Rlar tlj. at LettekL. 9. t5. Vinden kom f ra øst ( 6-8 rfi/s = IF'er vejr ) og vi præsterede
at seJJ.e fra både vi normalt iltlre kan sejle fra. Bla. fulgtes vi med e,1
8O6'er ned gennem Bøgestrømmen, tndtll yi tog ind tll- Nyord hvor vl
lavede en flot tillegning for seJL. Lige soilr vi havde fået lagt os or-dent3"igt, ltom der en folkebådsseJLer fra Vnrdtngborg Eg spurg[er ofi vivllLe hJfilpe ham med at skubbe hans båd over på den.anden side af hav*
nerir så han kunne satte sejl. Efter det, og en hyre på ZB kr. t skatte-f,ri ,, spiste vi middagsmarl. Resten af dagen sil( yderst stiLfærdigt.
l'{andag den 23/7-83 kI. 8.30: Under disse vanskelige forholrl vågnede viog 5å, at en ster id tot havde buttdet vCIres agterfortø jn ing op r oQ havde?snldt den på vores agterdælt. Vl I.Ettede kl. 11.23, vinden var øsitig( 5-8 n/s,, 9å da vi var kommet under Hsnsbroen, duttede vi fra et
enormt seJlslti b. En tomaster f ra Flensbo.rg. Ef ter vt var kommet ,et par
hundrec,e meter f oran, §attE vl splleren flg tog den f grst nerl uden f or
Itavnen, vl Yar inde kI. 15.45, ef ter en tur på 127 sgmlL ( samlet seJletdistance ,, hvllke vl var 34.18 timer om at tilbagelegqe.

HENR IK , § TEEN G§ 5 TOR|'{


