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SØRØVERTOGT .

Vi startede ved havnen cå. k1. '10 .Vi skulle først ud til
Dehnshytten efter en post. Vi skulle finde noget flarningo
ved skrænten. Eva, Mette, Heidi og jeg gik i åen, for der

.regnede vi med den var. Ganske rigtlgt der var den, Dreng-
enes var der også..,Da vi kom tilbage var drengene endnu
lkke kommet. Davl havde ventet i 2C. min. kom de endellg ,'r,,'..:-,
tilbage.Så sku11e vi ud.vi stod på gr:trnd. Nå, men vi måtte
Jo krænge. Pludselig slger Stoml at vi skal krænge ti1 den
anden side. Det ,gør vL så , med det resultat at Bettina
Som står på ford"ækket ryger iI §a vi- sku11e ind ti1 Mrø
sku11e vi krænge igen. Det gik dog bedre denne gang. Da

vi havde fået bådene helt op på stranden, slog vi telt op,
Derelåeede vi mad og spiste. Det var vi færdige med ca. k1.
21.tO. §å gik vi i seng.(soveposerse) Vl blev vækket igen
kl. 2, fordi det havde b1æst op. rtri besluttede at tage sove-
posero8s1ikmednecpåstranden.Davoresbådevagtvar
færdi-g, gad vi ikke at gå tilbage ti1 teltet. K1. 9 stod
vi op. Bagefter spiste vi og tog teltet ned. Da vi skuile
hjem måtte vi krænge i-gen.Sejlturen hjem gik godt. VI var
hjemme igen ea. k1. 16.

SØ-Spejde:r ?rilsen Susanne og Eva.
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PLan kursus 2. de1.

Torsdag I l'tin t::op seJlede i småbåde. e[. v. s. optimist joller
thurøJo1ler og kånoer. Jeg besluttede at prøve thurøjo11en.
sarnmen med 2 andre piger sejlede vi af sted.vi var godt nok
lidt beklænte, for de sagdd at den kæntrede meget let.
selvfø1gelig havde vi lngen problemer, før vi si{ulle ind.
l,iqe piuselig begyndte båden at tage vand ind J så 1å vi der.
Hsos, rnildt sapit. Lederne'kom afsted i en fart, sålfik de da
også rørt sig lidt.vi besluttede så at vi ikke sku1Ie sejle
i småbåd rnere. Efter middag var deh,vires tur til at sejle i
Ran' vi vi1le tii Lohals. Få vej der op lænsede vi. Det var
virkeli,gt s jcvt. vi se jiede '. i gennemsnit 11 knob.i4ange af
landspejderne måtte erfare at det kan vær"e lidt hårdt at
se.'11e. De b:"ækkede si8 lige på stribe. vi kom først frem 21 ,7a
s4 aftensrnaden blev først spist ki.ZZ.z2a.

kecag: Eiter morq*nrna.den sejred vi hjem.lenne gang på halv--vind, så der var ingen der brev syge.Da vi kom hjem var cier
blevet organiseret et stcrt løb, til vands. I1ver trcp fik til-
delt 4 forskellige både,Da man hevde samlet a1le-.postene
skulie man l-øse en kode. Det fi-k vi hrele eftermiddagen til at
gå mec. Det heie endte faktisk i en stor massesl_åskamp, fbrdi
a1le mente at de havde flindet roskattenrr først.0m aftenen fik
vi stegrog a1le var glade for nu skulre vi k"rn hoide en til
nat ud.§æste rnorgen skinnede sol-en.vi blev end::u engang pro
pet ind i en bus. På banegården ski-ltes vi, med et lrvi ses
på sø9J tt og en masse våde minder"



L
a

F lltStTitGT

vi skulle starte nede fra hytten kr.g.oo,men klokken blevalligeuel ouer io inden vi rrev færdige rned at pakke i bådeneog fik sat sejl.
D9t gik fint,vinden uar tidt svag,men den korn senare på turen.Vi lagde ti1 noele bundgarnspære-bag Farøbroen og spiste mad,med undtagelse af Havørnenrcie fortsåttermen bleu-hurtigt sejietop igen,og vi satte kursen rnod Nyord.lyien først måtle dår liieprovianteres i kalvehauerfør vi sejlede videre ti1 Ny:rd.Hvorui fandt en god plads tiI bådenc.
Då vj- havde slået Jejr og havde købt ind hos Lirly begyndtejungmændene på at Iave en form for sammenkogt kødiei.6et smagtegodt nok.Der efter var alie vist trætterog årter man havdegået l-idt små ture, §ik man til ro.
Næste morgen holdt det fine vejr ikke mere det blæste kræftigtog en regnbyge kom der også.ui gik på uorcs små morgenindkøb,og gjorde kiar ti1 turen ti1 Stege.
Da vi satte sejl bleu ui studrrei nøje af turisterne i havnen.Det tog os ca.ltime at sejle der ovei oq komme i land.Der srnurteFelfinen mad.ffter den var spist qik vi i byen o9 købte ]idt
Ecdtrog kikkede på butikker før vi sejlede l,:_fUaee.
Da ui nåede havn stod der T?.g= folk oq kikkede,rien ikke på osrdel var mere på Tines familie som kom i et bugserfartøj bagef ter os med is.ua ui endeliq iik pakket se j} cg tå: ,åk biev,bliv der tid tii isen.
senere begyndte det at regne kraf tigt, og Delf inens j.ynlås på i.:1+tertet gik i stykker så de måtte binde oen sammenrca de blev
næsten færdige haidt regnen 0p.
0m aftenen fik vi kyllinq og salat.
Da det var bleuei mørkt skulle vi på løbrpå den første postskulle vi takle tovender o9Løse en morsekoderhvar der stod atvå skulle gå op til Lillv åg finde en seddetraer stod at viskttlle suare på fcrskellen på an bermudarig go en gaffelrig ogen sprydri!rBg så skul1e vi op på kirkegårån efter en sedoå1,-som 1å undel en spand.Derskulle vi suarå på hu,lr store felterneer på en lanterne cs c'er efter gik vi ned til kirken hvor ui-skulle suare på målene af en Aaiborqjorle,derefter gik vi hjem,og skreu suarene oE afleverede dem"Så gik vi i seng.
lr]æste rnorgen skulle vi h jem,men det blåste f or *ugJl, =å vi bl_evkørt hjemrog bådene er sanere bleuet hentet.
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