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Skibssidett

A}Lerførst et stort ttllykke tt1 HavørnenI Det var fLot kLaret riled frr-
stepladsen på økseløbet. Haien 1å lrdt i den artrlen ende, fiEn jeg synens
det \rar godt I var med r os Jeg nåber at I havdg en f in tur. Se].v onr rjar
var Lidt snak på mødet efter, tror Jeg all,lgevel I har hygset Jpr ell"ers
havde I nok sagt tlngene uden det stor* smil" I tiavde på. Det ar også mit
indtryk at $ørøverturEn glk godt, lrår man ssr bort f ra'det Lidt kolde sg
våS e vEJ r .

§onr I ved €r vl hol-dt op med at sanle ævis§!". Istedet skal vl i år gl ve
deil en ekstra tarrd med lsdseude)"saIg*t. Truppen f år' tryltt et antal 1od-,
spdl-err sonl trver patrulje så shaL s*J-ge" §idste gan!l tJeilts vi cå. tre
tuslnde kroner, se det kafl 0orlL betålu sig. I ved det er dyrt at hokle
bårJEne vedLlge, og købe telte o§ lej rudstyr så der er kurl et at s iqe:
KLEH PÅ ! I

IF: Det ef blevet vedtaget på et gruppsstyrelsesmøde at alie Jungmænd,
dEr,ørlsl(er åt ].åne båden I næste 5åsoll, skal ]1åvå gerlnåmf$rt et navlga*
tionskursus l aften- el"Ler unsdoftislikolen. §å er der rtogle, der har ambi-
tloner I deri retrrlng, er det på tide at nelde sis ttI et af dlsse kurser.

Ny nand t tropsledelsen: Detrtris, strm I nok ikke lrar set så naget endnu,
har lovet at glve et nap med arbejdet. §ennls har veret søspeJder hos
Frl bytterne, men er trys f J"yttet hsr t1l" hyen. Jeg byder tlam vel"kotrmen pÅ
troppens vegne. I såmma åndedrag sRaI Jeg rlevne at Jes ttar påtunkt at
trakkE mig tilbage fra den agtvurdige stilling §ord tropsleder.6runrJett
kan I se uU for. Uprholdt - et rigtigt træsltib, som Jeg har køb.t sammen
med Flenrnring fra Kong l,Jo1mer junlor8r. 5å pr. 1/1-84 går ieg tsf, men vi1
stadtgvæk være med tlL at 1ø5e nogle opgaver i troppen.
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siltflth8rtCIBtEt stAr*:ærle f rru;rq ;lLfr ?.d J,rtli! vL m,SdtEs i ilavrteri cm mi.lr'$*,il[':1
rg cirkå i(lskksr,18"$U La.,;r:jx vi r":#, L:tart.*rt v*r #*r lige virifr rinh ii1
åt vi l4unt'l§ sEjl-§, ttsr'! *ft.r*r 1..*r'fl ii* i,Jjsdæ cir*it itrl"t åf, så vi r$åi-1-e fii
rpsten af ve.ieri t1l" De*nsltytten, tiviit^ -*tl c{ÅJl"L.e tti"t}r'tnpB d*fi t1&:its uilå
i 1ejr. \rX fortØJrede tiL hrt"r*n r;ti fc;r Nr;|irrEl"iylttett. fisrnest bxrilrnrJts v:
så saråt at indrett* vsi^es 1*jrpl.nrls, s;ånifi*il mtd badttingen tos dEt sirt
tid, så vBrss;:ftensmads$arJ, ffiri.#vi"iqt i'.u1.linq på spid mad 541åt, b.!.riv
ffirst fardlg Lanqt ud p;X affaris:il, illtu*rv*jr tt;rYr,Jr* vi *qså funciet {rfr åf
at vi mangi*rle en dE1 tinr;, t.r1.;*ri11t.;it':il#t st. f§1t til Iederne, et $ver-
sejl og flere 11ød\/enrli!lE tin§, riirs:l hi.e'iv skr*:vet på en bpstillingsLi;i*
Efirn blev incitElefrneret iil- SLclrnrs f,årr sr"ifii så sørgede for at d8t Lti*v
sagt vldere" Nå metl dt?t bl"*v 1,.ø'tlrlag, t;tg vi arhrjdrcie videre, det var lir"f
vi begyndte at sEtldE [i*rtiariter til ]a:gatt, vi hav$e den ere at rJet i,'ål {-}t',

af vsrEs sppjdere der vår d*r: første p*trellc, Idet hetl* ta§Et var ci rka
hal"vde];en af troppen ns§ l"æqer: i 1,øtl8t af t!gEtl" 14lckkrn 16.lli3 rrt[tdte vi
a1le CIp tlL rlerr CIfficielle å§rilng af li".jret:. Rest*n ef 1Ør'daqetr gik tidarl
problamer. ret var først $*i aiturren vsrfJs pi'$lllsmer b*qyn11te, §å d*t
bleste op. Sut re$ul-terede r at t-tar'fiåtte |tilldes ilådvagt hele ttattettt,
,Jet var doq llrrt s\rdrt at få nu{}æ af dE herrEr patrr"rljflførEr tt1 åt
vågner specielt rloEitlvt vår dåt ci,q at Frust kr:ttt mpd pr'ifiru558il,5å *er'
kunfia laves l<.aif e. Bsr v&r i dpt htiLe tåqet eit rlsl p rablem*r fliEtl dst
kaffeuc!styr, cJa vl åhentrårt 5åd itid* r**ij deil rneste kaffetragt i tlå1e'
leJ ren .

Flåndåg var der ,,åktivi tetEr" o!, urrijrjrrle vår surfor spredt utl ov€r hel-e
lEJrerl tlvCIr dE kUflne prøve rilår'rue fr:rsh*).1ige ting|, soltr for eltsempel- o-
1øb, S.ysses t'Øbn inq o§ tovværltsar§s jde "

Tirsdag og onsdag var det hike-dagr metl da det §l*st* for meget blev vi
t leJren, det vi1 slge rler vEr drq nugle dpr tog på hike til- kastatt"Je-
gården fsr at bade deres luksuslegrner. §rtdnu Btl nat mec, tlådvå§t, hvilltpt
6etyder at vt ltcrnmer sefiera 6§ serlerB CIPr så vores ffiorgetlfitårJ blev lidt
forsinket i forhsid tll" resten af ieire*

Torsdag var forel-dre*dap, men dpsvJrra YÅr vi o§Jså nød ti1" at seJle båd-
srlB tlI Vardirrgborg, !dBt d*t hl"æste ftr m{*p3*t fra dun fsrkerte rxtttlttp,
msn på den anOen slUe f1k vl §,8vn ttnk'fr:r eil g!åri91 skyS-d, d§t var eil-ers
iirkE fordi der blevet $c,vet ret HEUBT i pat"ruIJerne, der b!-ev Itl5§Et"
er.t hel del cm nattEn, §ad vlrJe oH cer Yår blær*prohJ"æmer, eller var det
pigespe jderne ved s idett af ?

Fre.dag brød vi lej ren np og tog hjeru, rådetle vår hlevet hentet ud iil
1ej ren tidligere på dagen, 5å vi åturl118 sei3-* hjem.

PIT f,R
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Vi ( Havørnen .) ankom tii 1ejr:plaisen Kl" 10.00, hvor vi fik
besked på at vente me<$: at foretai.ie os noglet til- der havCe
været Pl'-møde Kt i0,30. På ?i;'-rnødet nlev C aqens prcgram]træst
op med en masse gentag;ej.ser {der: var .to ogs-å landspe jder.e),
derefter gik vi igang med at rejse telt, lave røkkenbord,
bå1p1ads, affaldsstativ, feotefæLde oE et læ?regn omkring bå1-
pladsen (aet b1æete en i'ral.v p-i.likan). Iisse aktiviteter fort-
satte vi med indtil aftens-r:a.dea blev uileveret, for så fik jeg
feg (stoz'm) travlt rned at indfange kokkend.e der var godt på
vej ti1 at smutte, fordi de havrje opdaget at høEsene skuiie
S]{ATTES ind med vådt ler ialtså beskidte hæncjer). Scrtset fra
start-vanskelighederne oå at vi stegte i:ønsene rned indvol-6ene
i, (hvor er: vi dumme) ] I ,j"j--Lli ) 'alev resurtatet

en masse gode posterr såsofi morse, brobygning. ogtoværksarbe jrie.
Natløbet sluttede Kl. 01.00 og vi gik til ro.

Næste morgen blev vi vækket KL. ?.CCri regnvejr, og stod op
for at lave havregrød, hvilket da også sagtens lod sig gøre.
fi1 vores store forbavelse var vi og en patatulje fra 1. Kong
Wolmer de eneste der var stået op. Resten var bl-evet ligg;ende
og var først oppe til morgensaml.i:-rgen, ØH H0sr jeg mener for-
middagssamlingen, gg så var der ikke engang madbedømmelse

g0dt. ii

KIr. 2L"0C s,<uIle vå på

§ar virkelig,g gcdt tål*

{a ertigt } ,

cpgave et
bi e=F brud t .

. nå.tj.øb, hv'ilket
rettciaEt, cE rrei

dsytrfter fik hver pe.tnrlje til
årv* *3i kncbiavle inCen lejere$
Efter *prydtliriren af lejrpladsen

var der præmieoverrækkelse son foreglk således. Nr. 1 af pa-
trul jekonkurrancen blev iiavørnen K.}I" s. I'lr.Z Sortfødderne
stensved . Nr. 5 Glenter 1 . Kong i{olrner Nr. r3 t{aien K. l,{. §.
og: søIvøksen blev vundet af 1. Kong Wolmer mens Sjølund bLev
Nr. 2.

§t crrli ltevØrnen .
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I løbet af natten bl*rste cet op. iil,. 01.10 måtte Hennlng. op

f or at rette på fenderne. Seriere rnåtte Henrik op f or at f iske
en fender op af havnen ogsætte den på plads. KL. 05,00 kom

Søren G i underbukser og OflU om en fender, for båden lå og

gnavede. KL. 06.00 fLøJ iiaflens overseiI- væk. og d.e små piger
kæmpede en brav ll fr""p for at få tingenrl"e på

plads (oet grk). E_od..-1.-d:il

--\ 
=-.:-7fl-,-;*t-Kl. 07r3O var der'væikailg og afhentning af diverse ti1 morgen-

mad (Oet er regnvejr). Efter at have indtaget en våd morgenmad

stuvede patruljerne jolle:'ne og Sjorde klar ti1 at lette, hvil-
ket skete KL. I-0.00. Efter en våd tur hjem, hvor vi måtte have

et par af ungerne over i lFreren for at varme dem, spiste vi
frokost i hytten inden vi kørte hiem

21'

Vi {IF*er*n} iettr:r-t c f-l:å \i*r.ci

ud og sæt t e *p,Sæ.!r#r pål rlri,.1 å .:

KL. iS,0il f*r et se j ie

Post 1 ver' rien grønne bøj* ved incse.-irngen til. §yohavnen,
her var jollerne fa.ktisk *amlet, hvoref ter oe ee jlede til
nordkosten i Nyfarvand. I-ier opaageCe man at der var rneget

modstrørn, hvilket cgså qjore oig gældende ved post J som var
placeret på den røce bø je i Scrtsø-gab.-it,ellem post 2 og 3

måtte vi med iFter.'ert trække Iernen op, tiL Pingo oEt Havørnen,
hvorefter vi sejleCe ind ti1 tr'arnæs pynt, hvor patruljerne
fik til opgave at fremstiil"e en knobtavle mens.de holdt mld-
da.gspause. Flf ter middågsperlsen olev kursen sat mod den iso-
leretfareafmærkning uC fcr Stuboekøbing, hvilket dog hurtigt
blev opgivet p.g.a. den,rorscmfi:e strørn. lstedet for gik;o1-
l-erne tæt ind ti1 lanC og sejiece direkte t11 Bogøhavn, hvor-
til vi a1le var ankommet Ki. cå. 17.0C.

Skafnin€ien var tll-endebragt KI,. l-8. ]0 og opvask m.m. KL. 19.00,
derefter gik vi en tur,ud flor at se på Eogøs nattePRUGTllv,
så vi gik til Gamnrelby, nik rnod nord-vest, gik derefter..,..syd-
vest derpå. øst #*m:,h ,* nåece Gamnielby igen. vi fandt
ikke plantagen, 3ntr"._-{*l','.[**t out skyldes nok mørket. vi var
til kø js i båd- €, .$'-fl*t ,f .rru KL. 21.00.

t {i .**
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