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5ki bss idett

Inclen lange.skriver vt 84, lralvårsprtrgrammet f inder I t dette b1ad. 5e1v-
om vi tt(ke tænker meget på at sejl-e 11ge nu, kan patnulJertre godtr så
s,mådt, begynde at tænke på dpn komrnerrde sejlsipson. Der er siXfert en ffias-
sp småting, der. godt kan Laves a1.lerede nu. F.eks. skØde. oq fald der
skal takles, årer og ror kan ffian nråske tage h jenr i kalderen f or at ordne
dem der. Desudett katt man også ndemærket grovslibe jo11erne, de dage hvor
vejret er miJ.dt, så mati iklte fryser alt for meget.

Lodserller: 5a1get er sIut, nu, CIg 5ørert G. solgte flest ( 25g stlr. ) -
godt ltlaret han modtaqer dermed en spejderting i præmie. De sidste pPn-

ge og de. resterende sedler er tkke kommet incl endnu, så det nøjagtige
salgstal karr ititte siges, men det er nok i omegnen af 1680.

Patryi-jeledermøder: Juttgmandspatruljen fnrt,qatter med at lqve patrulje-
ledermøder, så i kan fe lagt en plan over patruljenrøderu1e. Det vigtigste
spejderarbejde foregår i patruljenr 5å det ep vigtigt, der er noget for-
nuftigt på programmet. Ell-ers varer det ikke ret 1-arrge, inden patirulje-
Iederen sldder al-ene i lokal-et, Derfor viL jeg også qerne bede p1'ertre
ringe, lrvis'det kniber med at få møderne ti1 at gå -: så kart vl måske sam-

men f i nde en 1Øsrt i ng .

Ti1.bage er kun at Ønslre jer allesammen erl gCIc, og. hyggelig ju1,
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Dscember

Januar

Fshruår

Ffa r ts

Ap r i 1

$'ia j

Jurt I

*4pe0GQn[lllh,,
'lirsrlari .den å.

l'laridag dsn 2.

firsdarl den 3.
Lfrrrdaq dun 21, ug søndas den 27,.

I'landaq deit 6 -
-l'irsdaq dgrt 7.

Selndag dsn 4.
Besuden tilrettslægssr, os §*r1 *

nemfØrær patruljsrrre selv en tur.
1,.

l{andag den 5.
Ttrsdaq ci err å.

l!artdas den 7..

T'irsdag ciert 3.
Lfdrdaq den 28

Etart: i(}, 13.8n

T:. rsdag rJerr t -

Tirsrlag rpn I,
Tirsdag rlen 15.

TCIrsda! rJen 17,, frrdas den 1S.,
3.rdrdag rlsn 1?. o§ søtrdag riprr ?fi.
Tirsdag den 22,
TirsrJag den 29,
Tursdag den 31 r

Tirsdaq rien 5.

L$rdas ci en 9., srdndag d*n 'i fi. $q

rriår'r rjås cfen 11,

Tirsdag ci ert 1?e
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SØ LTD[R HØDE
Henrtk Storm og Jeg drog I ueek-enden den 19. og 28, november ttl-.Ring-
kØblng for at ctel-tage l det hal-vår1"ige søledermøde.

Efter en Lang og frættende togtur tvars over Fyn og Jylland kunne vl set-
te os ttfrette i 1. Ringlt6blng søtrops lokaIer. FErste punkt på dagsorde-
nen var beretnlng fra hver enkelt søtrop onr sommerens aktivlteter, antat
medLemmer og skibe, Vt er talt ca,60 søtroppe, aLLe yar dog lhke reprin-
sertteret på dette møde. Vl kutrrte t(onstatpre at vl stadlg er en af landets
store troppe, ltun en trop havde flere mectLemmer riemLlg 25 inrorl vores 22

i patruLJerne. Det skal- hertil dog stges at man flere steder.har junlor-
Err s0rfl sejler t]ptimistEr.

Som nogLe af Jer måske ved har spejderkorpset købt et nyt kursusslrib,
sottt afIØstring for en CoLln Arclter, dEr blev solgt for et par år sIden.
Vi ttar istedet fået en 42 fods ketch af aluminium, en nybyqning fra Ny-
borg, ltvorfra,dert blev leveret trer i'efterå'ret. Dette sklb skal anvend-
es til-op1æring af sø-ledere og så e1lers lejes ud til landets speJdere.
Prisen bliver ca. 425r' pr. dag. Dette sltib trg dets anvendelse var ttl
debat b1. a. for at få afgjort udlejningsbetingelserne.

Et trediE punkt var sejladsbestemmelsernp. Hver ,lop var blevet bedt 
_om

at medbringe deres seji.adsreglement. Vi skuLle i grup.per diskutere dis-
ses indhold trg overensstemmelse med korpsets sikkerhedsreglpr. Vores dæt(-

ker fu3.dt ud de bestemmelser korpset har vedtaqet-

FSrste deL af mødet sluttede Lørdag aften kI. 2+.38 hvorefter vl nLev l

\presErlteret for erl Vest jydsk speclali tet, nemlig røget Heltr^ det var
næsten hele rejsen verd

t

Søndag startecle med erl bustur ti1 hvide 5ande, trvor
clet yar meget spænclende at se trvorOan man bygger så

§øndagen sluttede med vlag af
§ø har siddet i & år os ikke
trop. HI . 14.38 var Yi atter

Yi så et kutterverft ',
store skibe i træ.

'rIy furmand for sE,spejderarbejdet, idet Erllr
ItunrlE gsrlvæ1ges. Ny blev Rasmus fra FtnIs Ss-
på vej mod 5jæ1Iand.
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Vt slartede kl, Zl.ElB ved lt.yttenr o§

løbe på havnen. Her Yar der ved ltver
ve ned, Bg rtår allå bogstaverrle var

derfra tllev vl sertdt utl 
_på 

et 1111e
post et bogstavr,,som vI skulle skrl-

futtdet, §tru11e vi r!a11 ne et ord af
dem, Det tog tk1<e ret lang ttd at 5€, at det skul-le være "TORVET". 5å

fik vl at vlde, at. vi skulle gå der op og tage me0 bussen til Ørslev,

Fra ØrsIev gik først Delfinett, dBrtlitst HaYørtlen og ttL sldst vi ( Ter-
nep ) mod den-første post, trvor vl sltuLLe lave en kryrlspejling. På'vej

(

derhel nrødte vi Frede, so,u holdt på vejenr og i bll-en sad også Havørllell,
nen de gik, da vl kom. Her vent'ede v1 pA at få 1ov ttl at gå videre. Det

varede iklte, r*t, 1ænge , f Ør vl var ved poste.n, hvtlr vl sltulle skyde med

luftgevær efter efi postkasse. Derfra gitr vi mod Græsbjerg, ttvor Frede og

Henning ho1dt og v€ntede på os; her skuIle vi flnde så måt1ge kortsignatu
: rer soin nrultgt 'på et onrråde af et kort. Nu gll< vl mod Nyråd r os v1 f andt

uden problemer den n*stsidste post. Opgåyetl gfk her ud på at høre nogle
lyde og gette, trvad det ver for nogLe. Ved sldste post skulle vl fØIe på

nogle ttng i en pose sg bagefter sige, hvad det var. Til- stdst gilt vi
tilbage ti1 hytten, trvor vi bl-ev modtaget med varffiE f ri kadel-1er-

Bagpfter fik vi
os ti1 sidst vl t

i klte ltavde f åe t
Errle. mErI 0H,

a?

at vlde, åt HavØrnen havde vundet, dernæst ltom Dei"finen
.som desværre havds sat. en massp puints ti1, fordi vl
besked på, trvordatt mail skulle melde t1l- og fra ved post-
det var alligevEI Bn sod, omerld våd, tur
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.Diartratrtknob

R o rtre l't a I 1 ene ållq i vE t'
ar:ta1 krrr-rCel'

Se;lsrroreyl el- i gr kun blevet sat ti1 lClf-,. *() tirYrer, et rvreget lavt krav
, soryr a] le burde kuntre klare. Det skal dag sigåes, at der i år ikke
vår il oget rigt igt soryrryrertogt, da t rcppei'r desv;et't'e i kke var i statrd t i I
at arrskaffe en rednirrgslrelikopter ti1 lrvett mand, fot* at føIge os på veJ.
Soryr 'dsrt kan læges fra det ovenståerrde, har båden Å 23 ikke se;Iet så
rrreget i år, Det skyldes, a.t der ikke trar varet elt patrul;e til detr, og
dervec! lr.:r båden ikke været rYred på pogerr af tul'elle.

Henrik R oe §tct'rYr



E L Sql§14;bs )4 lsro rie_
?- dp1 af den lattge og tranqe beretnirrg ofit hvnrdan ',Rr.rge" havlede i Vgr-
dinqborq:

Jeg kontaktede, efter at have afgjort det Øknnamiske, forskeLlj.qe merlne*
sker, cler ltavde forstanrj på trnskibshåndpL, for at. sikre mig iklrp at
btive snydt, Da a1t .tii.syrieladenrle virkede iinretigt hyrede vi bådebygger-
erl i Vordinglrorg ( han shu11e på ferie i det fynstte ) tiL at vurcipre håd-
etls bygn i ng og stand . Ett mPget varm somhardag 3"agde vi sammen med e jeren
båden på lanrI i SvenrIborg, Bådeby!!gFren havdp ltun godt at siger og mentp
at prisen stncl rimeLigt i fnrhold til håderrs yærrJi.

5å lagde vl ud i Sven,rlborgsund fnr at prøve at sejl"e med skuden, rlet var
dog så som 5å livad vi fik ur, af det, da vinden var ualmindeltg svag. Ef-
ter sejl"adsen disltuterede yi evErl tuellp købsbptinqelser med ejeren. 5å
havdp vi også fornøielsen af at sp billeder af hele bygningsfasen, fra
kø15tr*knittt{ ti1 stabeLaflØtrrrtng, Vi fik eil tydeltg frrmpnmel"se af at
dpr ligger et stort arbejde hå§, når fian arbejder i trp.

På hjeftturen kuttrte Flemming oq jeg afgøre at rlet var et skt,tr far o.s, Ef-
ter en sidste knntakt ti1 hanhen fr-lr'at få dBt eridelige 1ånetilsagn, hun-
,le vi uttdErskrlve handelskontrakten og sende clen til ejeren. Fredag i
samme uge uttderst{rPv vi Iånet og pen§eile blev oy€r f firt til Svendhorg.

Herefter drog vi tiL Svendbnrq heLæsset merl søkort, rednirigsveste CIg an-
det §rej for at sejle shurJen hjenr. Vejrudsigten var lidt ustkker, men vi
tog af sted f or at sp om det ærrd rede 5 ig.

Det var ineningen at vi skulLe afsejLe 3.Ørdag morgerl sammen med ham vi
havde køttt den åf, da'ltatt skulle 1ære os at sejle med gaffelrig. Rilb gtL-
vEr hEd f yren r CIg ttan var i s in tid l<ommet sejlende hpriil i en seJlsltotr-
nert, lrvor ltan havde hyre. At han t<om fra U§A vistp sig tyde3.igt, håtl
lravde dpt lidt mBd at overdrive. Han sagds at hvis det bieste over 12

sekundmeter, var dEt "stooorm maanl"

vi §tod rJd f ra 5vstldbor-§ 1ørdas riilr'qErl

il*sk!rttpt travrJe vi iIk* sri fr:rneftfi*i5tr
rriJsiqteri sasde t0-1 ? ltrilk*t vår iiitr:
ati filPti r

. ,S-fi1T, ilc, §venij[iilr$ ligi{a'r ilsdt
trvr:r Itråftr§.t dst trlæste. V*jr*

qrilrl$Erl æ.f lrvad vi ville binrJe
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