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-iørst et tirlykke tit Jespe' f.a Ternen.xels mec din nye
ti'cel som patrul jeleder'rinen ikke mindst frirr J et flotte lre-
sulåat rnecr lciseCnelsalget-3oo solgte ]o,lsedler.lidt herefter
kom i'o::ten nea ?75 solgte.Ie får begge en j.;Iega'e fr:a.,nroppen
som påskønnelse for inCsatsen. jtet skal io,rl fige med, a-t jegs;,r_
nes at CIe fleste ai "Ter,har iiæret flittige.
Som f veC har vi haft et forældr:enøderhvor. vi s*akkeie bl.a
slk]te::l:ed._ror Je:: kornme:r det til at bet;r5e ænCringe:: i iet
sikkerhedsudstryr= , ce:: konme, tir at vær:e i jorlerne.rra ,_d.en
koniiaende se jrsæson skal hver båd medbringe sikker.he:rsbcxr
kompas og sølcort.

-l cenne her.rlntersæson rril vl EØrre ne$et uo- af navigations.
unde:rvisningei: io'at frere kan blir,,e istand til at tage en
far:tøjsfø-r:erprØrre.rå sidste t::ops::iø,:e harrde vi jo no5;1e op_
;:ave:: ned til Je::, o;; jeg -..a:: fak,uislr forbarrset o\reu så. godt
i 1øste Cen:rså f skal :toll -,:lirre sk::appe.

r d-ette blac ei' der, sorn J ser, et Tiahrå::sp::or:r,a1l.-.i t åT et'l::a-,'1t -1o::å:'rmen :rro::hå-rei:tliE oi.sp; et io:å:r ::irit på goc,e
se ji- og spe§'i e::oplerielser:. ,re .r, s-:rnes a-t f slral DirØye at _rå
clm r* -^,."1 ^ iuræ-i noL;re : nte::esse'-r,e srtolel;anrne::ate:r meil her::reii, så -ri
bll.re:: flere ,Cer iå:: 1:lælie af pjror::re1 o., rrdsry::.
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PRDGRÅH

l1

J ariuar Tirsdag d . I
?re/Lør d, 11-12

Lør/Søn a. 26-?7

Februar Tirsdag d. 5

- /^Løri\øn d, U-16

l'larts Tirsdag $. 5

- /^LJr,',JAn O. I 1-1d

April Tirsdag d. 2

= /^l,-rl:Øn d. to-1L
LørCag d. 27

Tropsmøde

Spe jdert::æf

Vikingetur

Tropsnnøde

Sivuaktur

Tropsmød e

Iiini divi

TropsmøCe

Spe;Cer for en dag

Stander-he jsning

}i-vi sionsturnering
Tropsse j 1lais
Trops se j 1-1ads

iiristi flyvetur
Tropsse j llads
Pinse-togt
Tropssejllads

KL 19.oo-21.oo

KL 17.oo-IJ.oo

Kl !.oo-16.oo

KL l-9.oo-21.oo

iX, !. oo-16 . oo

KL 19.oo-21-oo

KL ??.??-??.??

I{L 19. oo-21. oo

Kl, .. -t D2 _91 e?

Kl IJ.oo

Y,L ?? .??-?? .??

Kt i9.oo-21.oo
KL 19.oo-21.oo

KL !.oo-16.oo
KI 19.oo-21.oo

f.i, !.oo-16 . oc

Kt 19.oo-21.oo

llaj fre/Søn d.

TirsCag d.

Ti:'sCag d.

Torsdag d.
Tiradrc Å

Lørfian o.

Tirsdag d.

1-5
1

t4
1()

tr
25-27

28
U

1g84 FATBULJH{O}iKLTRE4!JE I98i

-lelfinen iiavørnen Ternen
Tronsinøde 1. Nov 1,9, 5 Ir-l 2o Iiax. 2i
]iåttur d, 1o Nov K1 79 fiax. 1oo

oe . Dec ?5 2

falt 128 L22 i{ax. 155

som det karr ses af ovenstående resultater, er vi i fuld gang med en

patru3-jekonkurrence for vinter-halvåret, hert frem til standerhejs-
ni-ngen.

net skal dog s:-ges at kcnkurreneen kun har strakt si5r over ca. to
måneder så absolut intet er afgjort endnu. Bare kIø på.
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/ilatuatl R*ol*
vi startede først KL. 1o, da vi der kon til tiden først skulleringe til
de fcrskeliige der

Ia vi ]ettede var
strars kurs mod syd.

Iøst de første op-

nogle spørgsmåI

sætte no5l1e inter-
fanCt vi ud af at

]€;
€t"srz { * frT

1å rundt ornkring og sov.

K-. ripm sagt ca. 1o og vi satte
hawren. Ia vi kom ti1 sydhal'rren og havde

gåver som g:-k ud på at besvare

oi.i. YorCingborg by, samt at over-
nationale kendingsbo.gstaver, j_

vi havde begået en stor fejl.Vi
Settina og .tvrette cver i Havørnen

,.?/,.,
, t tbLt{.7

L

havde nernlig sat
og da Bettina e:' bedst til at kaste med redningsreb tabte vi en de1 pcint,
idet næste opgave var kast rreC reiningsreb. na vi havde 1øst opgaverne
satte vi kursen mod )larinacenteret, der skulre vi binde lonnob og lave
nogie cpgaver or:r tågesignaler og afmærkninser. Vi korn under broen uden pro=
blemer, de+; viste sog at være lettere end frygted.

ved sEas l'ar bølgerne større end ventet og da det beg;,rnte at regne var
bare så srønt. Yi havde helriigvis en m?-sse slik mei. la vi faldt af til
haiwino o6r vind.en saratioig friskeoe korn vi hurtigt benzinharmen som var
næste stop, oer skuLle vi iave en kimsieg og J-øse en kode, da vi var fær-
meC det kunne vi spi-se indtii iir, 14, hvor vi xxx ]ettede.na vi kom fri af
storstrønsbrcen.r<cn vi ud for ncgle bu-ncgarrr. i, az tanat et snuthul , men

vi gik ucien om= Da vi så var kommet bagefter bestemte vi os til at gå. over
Tre11e63r:nden hviiket gik uden prcblemer og cia f 42 uar gået or sejlede vi
:-nc i havnen side om side. så kon clet såændende øjeblik, Iangsc:r:t gik vi
fra j, 42 og ! rin. efter skreg vi fra i ZJ J',Il-,-!rLE ! ! , ; vi kom først .

LiCt ef-"er gik det op for os at vi s<ulie tæIte alie minutterne sarlr'en,
så vi riggede båoen af og gi-k spændt op i tropslokalet, hvor fik at yide
at -:teifinen havde v-uaciet sejladsen og Havørnen havde vundet opgaverne til
Iands. i)tx]'J
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Ax ia, så er vi att,er en gang blevet indhentet af kulden. tsådene er trrti{-xet pet tand og broen iigesa. iiu skal vi igen til at "mose" rundt per land-jorden som erl enden flot< bolværksmatroser. i{vem der nu bare kunne side ien båd; "pin0en" i den ene hånd og et skøde i den anden.... Det ville væ-sxønt. Ilå, ciet var Jo ikke mine f tyvske tanxer der sliulre nedfæ1des, men
derrmod beretningen om lørriag den 1. november 1934. Den dag vi holdt
s [anderstrygning. For mit vedxcmmende starteoe deigen al1er6de ved 1 0-ti.o-en meci ell sidste sejJ-tur imens Snekken knoxlede for at få hevet bådene
oP, deriblanot iF'eren. iifter sejlturen beg.yndte vi (nogle jungmænd )
a*u tømme båoene for grejr så de var klar til at blive ta[et åp,-og efter-
hånoen soin rlokken nærmecie sig et kom også patr'rl jerrre *ui1. ir:.at over etvar aile sam.l-et uoe foran tropshuset hvor der blev holdt en tale hvoref-ter 1 personer bevægede sig uo pa broen for at stryge standerne. Trop-
peris berømte rnivjonglør ( Henrik S. ) brugte foriøvrigt lejligireoen tilat oevise sine evner ned err kniv. Han mumleoe bagef ter noget oÅ a\ detvar sranderlrnen ncn navde forsøgt at sKære over, men resultatet blevaitsa a.t nan måtte 6Øres tli 1æge meci et s'r,ort hul i. f ingererr.

Xf ter åt stanoeren var blevet strøget ai<kompagneret af iienrik R. 's båos-
IlarrosDrb,;, s!oI'u=ci arle op i tropsnuSet, i den tro ?t Oe vil1e blive
trd.Kie re 't, med t(urger og soGavana. Uenne illusion blev oog nurti"gt knusr
oa oet" viste sig ,t"'v nasrel'ne srulle pil1es af bådene først. Ef ter at oet-te vai' 8i ort u,3en uheid ( kn j.ven var blevet taget f ra Henrik S. ) prøv-
ed^e ungerne og undertegnece endnu en gang om:-[te det kunne iaCe sig gø-re atr lokke iidt kage J'ra foræIorene, og minsancten on i-kke Cet lykfeåes,oet encioa i en sadan grac at irivertfaio jeg irtke l(unne have spi.st så meg-et som en krrrnioe t1I.
ua dagens højdepunxi ( kagerne ) var overstået blev båCoptagningen pf:-oe-gynot og enllver tendcns tir begyndenoe "mave" biev trrirtigt if:.Oi af igen.utsr ciett': fo t i-Øo 1,1J=n n*vllevxrdige unetd . Helciigvi-s begincre oer igeÅat sxe noget oa cie sidste punkter på dagsordenen skulie-afvikles: -uioop-tagning såft-r, b-iovasK. l'or brooptagningen stod f oræ1dre, Iece re og Jung*
mæno nens b.rciv.;"s.Ken noveosagiigt blev ordnet af patruljerne selv. Oet-sk:.r ciog nl.iuncs at rienrit< il. efter sigenie havoe problemer med nØJtryks-
spulereii son.t''recie navoe sxu"ff'et i drigens anleoning. Resuitzitet blev ata1t anoet enc baciene blev spulet en overgllng. Seneie J-ykkedes d.et dogiienrik R. ai tæmme denne gensrrioige mask j.ne.

)gsa broopttigningen gav .rniedning ti1 en de1 vaniip,; itonime ned blandt an-- det mi$ soin ak-uør. Det lykiredes oog aiie at, forbiive iØrre veo at rlamresig tir diverse pæie nec oet nan siooer på hængende i vanoskorpen. Detvar forr øvrigl ga"nsKe underrioioende at, se vores grLlpperadsformanC ( pe*
<ier ) løbe op af et brofa"g,Jer samtidig var på vej i van,cet.

Dagens sncw sluttede meo aa vores alle såmmens llenning ( det er mig )neitmodigt kastede sig ef';er en flaske der var ved at faide neci, med detresultar at jeg, ståc1g yderst neitmooig, landede i en nucOerpø1.

Henning Eiis Rasmussen.
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