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Nu er hådenr fnrlråbentlig ltrmrnet und*r
lis aftermiddas, cl et var §odt at se så

så marlqe fnræIdre. Spt sr Eåclan 11 oSEt,
il r.r grlrJt at v#re søsp$ij#erl!'

Nu står vintprtrrls sF§rjrlerårlrejrle fr:r
overr lrvurdarr det Elt.rI srih*s atl , o§

anbsf alr aiis at mtrdr tals terkt fip t
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tag . Je§ synes, v i havdr erl hygqe*
rnarlgH af Jfr,r *g ihvertfald også
der får arl til et siqp: ,'Det Br

dØ rerl " V i 3.erle rp ira s' 1ag t erl plart
hvil.ke tinq vi sitai laye* Jæg viI

iI Flåtr'u1;i H* n§ 'trmp§nlrdder vintererr
trrp, når tlådEil# igrrr Er i vaildet.

Patruljen er det viqtigste i ett trop lrurr mBd gode påtrrJljer får vi ar1

god trop. f{ed "god tr.op" ffietler jeg ikitp, åt vi båre skal være dp dygtig*
ste til altittg. Vi skai vEre gode tiL at gøre dæ rigtige tingr rtår vi
seJler, fordi vores siRkerhed afhenger af, at vi ltan vores håndvær.lt. En

god trop er også ett trop, l'tvor marl synes, åt cJer er sk*gt at deltage I
nøder og turer o§ lrvsr man gerne vil våre med til at. yd* noget og nråske

ofre sig lidt erlgang inrellpnr. F.eks. §ynEs jeg, det vår fl-ot, åt 5tfirm
os Henning smed tøjet og sprarlg i travnEtl for at få slisken tiL at stå
rigtigt, da vi skulle tlave Bådene op.

§amme dag fik I ud1evrret lodsed3-er, 100 pr. m./k. Vi skal sal-ge 208§ i-
alt, sA det er bare med at k1ø på. I nrå megEt gerne sæIge mere enrJ 100.

Jeg har besluttpt, åt trCIppen sætter ett spejderting på hrdJkant, tiL derr

der sælger fIest.

Neste weelrenrJ-arrångemenl: Juietur den 3. og 4. dEcrmbpr- A].lp mand drag-
er til Deilnshytten. Jeg er hel"t sil<h*r på,'Et rlet biiver en glrd tur sE

blot prograrnmet for deti I
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t-lc-s n&d,ø* Runlt
Vi sødtes på lravnetr kL, B?"Bf'], forj at starte på t.uren. Det blev bpslut-
tet. at vi ikt<e sku11e sejLe rurtdt rlnr l'iadsn*dØ på srr.rnrJ af vejret. Frnst
tog si t f ine sejlski tr med ud som f Ørerbårl. Vi se j}ede f Ørst urt tit N. p.
Itvor den fØrste post skulle v*re. Det var inrellemtirien frisltet er] 1i1l"e
smule opr så det hlev lidt svært at lretrtp pnsten ved Frs-st,s arårl, L.ige
pLudselig besluttede Frost sig for at vi skul.l.e sejle i.nd os rehe os så
lave en Kapsejlads, dPt gjorcie vi så. Ba vi havde rebet, sejlede vi ud

for at starte på kapsejladsen r oS Frost skul.l-e så våre drmmerbåd, men

han sejlerte bare vlrlere derud af . §å vi, 1 jollerne, tresluttede os for
åt sejI.e ind, tla dpr yar nuqlp små piger rJer f røs, os også fnrrti vi tlav-
dp aftalt åt vi skulie v*re ittde ki. t2.UE, Da vi kom ind laverle Storn
os Jeg Et Liile opgaveløtt, med dp op$Javer §orh vi ikke fik l-øst på sejl-
turett. De startede fra frytten CIg gilr ud rnod t^Jasar's gr:rls, lrvor post I Lå.
Ved post t skuLle ciE kaste mpd redningsretl, det gi14,vist ilCIgerllunrle. Få

post 2 var tler uoodkraf t ( Det vår de iltke spectallster l, mef det gik )

Pust 3 var knsb trg da kutttte de gæve søspejdEre vlse tleres fårriiqheder.
Ef ter Løbet satte vi os ned i n;rttett o§ regnede puitt ts sammeil, os det
biev Lil Ell sejr til Haien med 44 prirrt og nr. 2'biev Havøinerl med 4t
point. Tertren dultog ikke fordi de var u$e og seJle med Fr-ost. De var i
melJ.emtiden kornmet ind mpns vi andre var på 1gb, Eg t{ørtE derfsr bare
hjenr

Henrik R
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Ffter&rst(GpsejlaC§ og SewtdørStryning

Vi mør,t,es på havnett k1. 18.08, for at sejle Efterårskåpsejlarlsen. Hav-
ørrlen rjel.tnq mecl & personer, Haien mPd 5 os Ternen ti.gei.edes rned 5, lrort
sagt alLe de aktlve var der ( dejligt fremskridt ). Frost ng jeg tog IF,-
ErPn ford i vi skulte værF rlsnrmere. Ternen CIg Haipn ( rlpr sejLerlp i pin*
go ) filt etl gtlt, start, mens Havørr1pn vår nindre heldig lige før starten,
og rlerfor filt Pn dår3-ig start. Tertten 1å de mpste af vejen.forest fied
Pingo ( Haiett ) lige i h*1ene, netl 380 mpter før nrål strøg Fingo lige så
stille udett ott T€m'lBn Bg vandt ( TIt-LYXi{E ). Efter dBrtrre sids.te sejlads
i det deJlige veJr, gjorde vI ltlar tiL Standerstrygningen. l(I. 13.80 var
der frPmmødt en lrel. del fCIrældre og andre interpsserede ( dejLtgt at se
så månge mptltlesker der er lttteresserede I deres børrrs fritid ). Vi stil-
lede op foratt hyttenr og Frnst holdt ett en tåIp orit lrvordan det var gået
i årets 1øb. Bagefter git( patruLjefsrerne ud for at stryge standerne. Da

dette vår gJnrtr rYkkede Henrik Storm CIg Steen Rasmusserl op sott JunlJm*nd
o§ de ilyE patruS-.jefører blev udtievnt- Be rlyB patruljefØrer Er for Hav-
ørtlen Xirn, og for Selfittett Tirie ( Haien er blevet lavet om til err rerl
pigepatruljr og hedder nu Self inett, Dette tletyder at de 11u liar dpre-s
egerl båd I " Deref ter gik vi np far at få en ssdavarid o§ lidt L*kker kage.
Efter endt ttydelse så ti1 ydelse sDm §estod i bådaptagningen, der ikke
forløh udett hesver på grund af den ef terhår:den tenrlig miserable uiirt o.

Hpnrik F,,

'{ar-

*''. f.'"-
*ta 

-a 
§' 

'** >*- T- -_{ -. _.

<-i:.lxS h 7'\'-';--" ''l' 'iå
ft § 3_... 

. r;r'i"§,*,);:f,-,9, _,



Et æjlsrius hisrcrie
Bpn Lanqe oq trattge beretninq om hvurclan "Rune" havtrerJe i Veirtlingbot"g:

Sp tJet var i sdtilmers, Traditinnen tru havde vi,.i voi"ps kragejolLe, sat
kursen mad 14arstal-, rler jo, §om I rtok finder urI af et1 då0r er det eneste
sted, ltvtlr en 5ømånd er en sømand. f'larstai har v*ret hjemhavrr fnr ca. 408
sejlsklbe så sent §otlt 1?24,5å ript er an by med trarJltlsner. fieget natilr-
ligt 3-igger der et træskibsv*rft, sorn hygger oriqinai"e fårtøjer tiI lyst-
brug. Jeg var derherrne Et par gånge for at higge og så billeder, af både
de havde byqget, Hvis fiIart katt f.ide rJen slags, kan mån ikke lade våre mpd

at hes1.utte, at sådan et skib skal mån ltave "når man bl"iver stor,,,

Efter 3 dages ophold i I'larstal. stnd vi ud med kurs mod DrejØ. Da vi nå-
ede Drejø, bI*ste det kraftitJtr og der var udsigt ti1 indeblæsning. Irilid-
lertid håvds vi ikke lyst til at urJfnrske øen indgående. Efter snåi{ med

de lotrale ng fergernandert om hvordå11 Svendtrorgsutrd er åt fJesejle i hård
vittd, besLutterle vi, at s1å f$lgEskab mpd en Vikinqesneltke rler agtede
sig 5åmmp veJ. De mettteo åt dst rruk kunnts lade siq g6re, tlvls ffiit11 lravde
prøvEt at sejle før, men rler vilLe, sDrn skipprreri sasde, hlive gång i
detr. Vi satte kutt frIkett o§ sttøg afsted mod Svetrdborq, Vilrinuesrrpk]<err
sejlede fur rigqetl al-ene. Vei attkoirtffiet til SvEntJtror.q var rjEl at jås så

"ti1 sat-g"-opslaget på "Rune't. Den minderle ja inæget, ofir det de lavede i
Flar-sta1, fi1prl irvcrrdait skaffer måri rlp penge. S*trere sanrrne dag i<ortr jeg i
snalt msd eJeren og vår sel"vfølgeiig nmbord fer at kigge på skitret.

Næste das bpstilte Jeg ikke atrdet ettd at disliuterE financering, ned de

to andre jeg sejlede medr og rlet var b1.a, Flenrnring. Jeq havde egEntlig
forestilLet mig at købe den sEI.v, dErfor giK jpE i banken far at hrdre

Iidt nermpre om den slags. Til mln store furbavselse viiLe dE gerne l,å-.

np mig ppngpn§. Jeg regnEde på mange A4-ark, for at finde ud af on JEg
havde råd. nå flemming er En af mine gode verlnpr, fortalte jeg ham Ee:-v*
føIgeIig, ofr hvordan det gik med "sagen", .leg må have fået opilnet Fl.em-

nringl ifrvetfald tilbød han en das at tage en part, forr som harl sagde:

"Jeg sltal jo nol1 alligevel. være med til" at sejle i den, "

Forsættes i 11 *ste 11 unti?ler.
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