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SØRØVERTOGT 1 987

Lørlag C 26-9-87 k1 9 mø1tes vi nele ve i hytten for at
s tuve bå1ene der som selvvanCelig tsger '1 time .
K1 10 lænsede vl ul af havnen me1 tærø som målrmen for
ikke at sejle I1ge mol tærø sejlede vi u{ til bensin-
havnenrfor at komme op på storstrømsbroen som havCe
,A års Jubilæum.
Da vi havde spist frokost satte vi sejl og satte kureen
ul moC Cen stø::ste bue på broenrså vi kunne få en plat
læns neC mol letten .der ligger lige vest for tæTø.
Da vi havCe sejlet unCer len Iille farøbro skar vi l-ldt
op og sejlele syC om tærø.Vi blev nøC til at gå om p&
øst siden af den tange vi var på.
Så vi sejlele op på lanJ, som vi plejer Ca vi havCe tømt
skibet for køjesækkertasker og telterså vi at viking'
skibet fra vordingborg komrså vi.'ik travlt meC at sIå
telt op for at få Cen beiste plads.
Om aftenen fik vi spagetti mel kølsovs a'Ia Celfinen
vi gik t1} ro kl 23.
Da vi vågnede næste morgen b1æste det så leget at teltet
var veC at væltervi fik pakket bålene ofi hørte vejr-
melilngen og tog af stei mod kalvehave forii Cet blæste
alt for meget tiI at sejle til vorCingbor;rvi- sejlede
for fokken alene og var i kalvehave 1 time efterrhvor
vi blev hentet af jørgens forælCre og blev kørt hjem.
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Onsdag.

vi mødtes på u1{0--{ havnen kI.?.}0.}ivor bådene var se jlet til
aftenen i forvejen.lier pakkede vi rimeligt hurtigt.Vi lettede
kl.8.45rmed utrolig god vind.Lidt over frokost passerede vi
stigsnæs.Her fri.skede vinden noget op.La vi passerede Korsør,
knækkede iqZ sprydstagen.De måtte derfor sejle me6rrtrekantet,r
sejl.De sejlede så lidt langsomt, og vi blev enige om at gå
ind i l{alskov færgehavn.Den var desværre kun for færger.Det
resulterede i at en rneget vred mandrblev end,nu mere vred da
han så os.vi prøvede at forklare at vi havde et 1ir1e problemy
irren han var lkke ti1 at snakke med.Derfor sejlea Å60 og A66
ti1 kor"sørrog efter.lod Lqz tilbage. (Hos manden) storm gik fra
Ilalskov ti1 kor"sør efter Fingo6 sprydstag og gik så selvfølge-
I-ig'rned den.Da vi sku11e til at slå telt op begyndte Eoirmer
tjogt 8'l'før'st rigti".gt.Det begyndte at rcgne.I"led regrren trom-
n*nce på teltet,spiste vi frikkadeller og gik ti1 poo

Torsr-r ag.
i{r;:s1u dag blieste cet.så storm fik lavet en aftal-e r:ed sin far-
bror.Vt sku.l-1e sove i hans i:oir,riler.]:ils.frnel1em ti-den ha.vde Ileidi
fået år'rångel"et, riet sådan at trt:rriJes mor kom med Del finens
spr"ycistag, Bagefter blev pat::r:1jeføre-rne kør,t ud ti1 scir,.i;i*r,]ruset
rned ba.gagen.De blev cierpå kør't Li1.'bage ti"1 Korrørrlivor vi rtøijtcs
rned resten af trol;pen.Her ia"u-ede vi et Kr:r-sør sigirtseeing.
Sorn gik r-rd på at gøre byen ur:ikker.Det iykkedes <le]"vis.-i(rriifier".
huset og græsplænen var ren J-rr,rus.cm aftenen lavede lier:r:ir:g
en sair.menkogtr.c't.13,196fter sri,r4jf vj- i Ib§ køklren og sn,qkkede og
havde r;rndt i nsvr.n.



FY,eCag.

Det b1æste stadig megetrså vi ver nødsaget til at blive.cm fo*nid
dagen v&r jungnændene på båc-tjekker-tur.på deres vej hjem be_
gyndte det at regne.så en ellers planiegt gåtur brev d::oppet.
lien på eftern:iddagenrgik delfinen til købmano og købte peanuts.
(de har ikke siden spist peanuts) 0m aftenen sad vi i Ibs køk-
ken.Itrer skrev vi i gæstebogenrog Bva udfolded"e sine kunstne-
niske evner.

Lørdag.
vi måtte nu afsted.yinden var svag.vi stod op k1. j,45 (rekorden
på sommertogt 8?)og nåede bussen k1 . 'l .1?,vi spiste på havnin og
lettede cå. 10.10 ,i silende regn.Ileldigvis friskede d.et op se-
nere på dagen.Da vi rundede ved Røsnæsrstoppede regnen og Evar1"let
te og Heidi sang Valen Valborg for 15. gang.0p langs kysten fik
vi bioevindrog vinden tiltog mærktbart. Foran havnen blev bø1g-
erne storerog turen gennem havnehullet krrnne have været s jovere.
Å11e som havde drømt om burges og slikrblev meget skuffede.Iiel-
digvis havde de lokale fiskere et skur r'Iiavkattenrrrhvor vi spiste
i 1y for regnen.Iienni-ng lavede en stærk sammenkogtrmen d"et vanr-

e de.vi gik ti1 ro ved 22.00 tid.enrbange for at vågne i enregnsø.

Søndag,

Da vi vågnede var der 0 vind og meget regn, vi besruttede derfo:,
at tage den med ro og ro til sejerø.I1ens vi ventede på op krar-
ring i vejretrspiste vi og pakkede.Ved 14,tiden br,ød sol_en pluo_
seiig fremrog vi ssndte os at kornme afsted.L'rndervejs fik vi
besøg af silde-o're.Til stcrms store g1æderså havde han en at
'rta1e" mec.i{eidi prøvede at fange den me{ en torskerognsmad,
nien forgæves.Hal-vt tir sejerø fik vi prajet os en båor som ger-
ne vilIe trække os.Få sejerø var der a1t hvad der i_kke var i
Røsnæs.liange fik skrevet,/ringet hjem og alle var glade.seiv-
fø1ge1ig er a1le ikke f\lldkomne.Teltpladsenrsom vi fik anvist
var lkke sær'1ig god.Ilen vi spurgte en af de lokal€rog fik iov at
sove på græsplænen.
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l'landag.

Jungrnændene havd.e fået fat i en bådrsom gerne vi11e trække osti1 Sj. Odde.Vi startede cå. 10.30.I regn.Faktisk sad a1le ogsov iregnen de første 2 timer.selv frokosten blev våd"Efter etpar timers sejllads var bølgerne blevet stør,re.Ca. 1l,.jO varvi ved sj.cdde rev.frr halv time senere var der bø1gen på etpar meter.Her knækkede tovet mellem l{avørnen og Ternenrmensvi sad på en 3meter høj bølge.Kenneth blev grøn i hovedet ogstorm vågned'erendelig,vi måtte så sejle ind.v'nden var sv'g,så vi kænpede os langsomt:ind..f havnen var der 3 andre Ila?EX_tnoppe'Jungmænden fandt d.en ilp€r.f,ekterr container.Tro det e1lerej vi sov i den.

Tirsdag.
Det er sikkent svær-t at forestille sig hvordan et vækkeur fra172A lyder i en container.i/i ved det.K1.9.30 1å yj_ uden forhavnen og vented.e på Kritta.De kom kl.11.Den sku11e tråkke osti1 i{undested.ved Rørvig selede Fvr-x,erne til Børvig.vi sejl-ede ti1 Holbækrhbor vi op ti1 flere gange var ved at blive skudtned'Iier ankom vi k1.1g. Itvor lIolbæksø sku-r1e til og afsted.vi fik hurtigt en aftale om at låne deres hus.cm aftenen soya1le rimeligt tidligL, efter at have taget afsked med Hennlng.

Onsdag.
yi stod op k1.8rog straks begav ,I,ietterheidirÅsgerlsborm.rog Tine
sig afsted til- vaskeriet.Efter Storm§ meget "præsice" vejvisning
.fandt vi let.I{er besatte vi straks aIle maskiner ti"r alles store
fc.'argelsermen hva'unifomerne var i vaskemaskinerne,i{vei. 1A. tid-,
en var vi fæ::dige.Da vi kom tilbagerspiste vi og pakked.e.Herefter
begynte det at regne.Få halvvej
tr'ække cs,Efter et checx-in på
ede plut-s jup-svup-s1ask. Så korn

en fik yi fat i en båd, som vill-e
&gnæs slog vi telte op, §om lign-r,
Settina, som bere var frisk.
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Tonsdag.
Dbnne dag vil blive husket mange år frer.'r i tiden.r<i<e D.§.å" det
der skete i lejrenrmen for.d.i d.et var ien dag soffineren B? faldt
på.Det var supert lækkert vejr og folk svedte sig igennem de for-
skellige aktiviteter. Indtil aft

så 1e

Ll.:i<-lr.:9 ,),-* ljrar. v'ix,.:- . J§i-r7,"j 
t-c-t fl. I

BLÅOET DER SPROJTER

Det e

ejderne fr
.Det var

Hainnændene i-kke så meget for - De foretrak'en l,iarco Polo trøje
E:: kvik Vordingborgpige fand.t på at kalde dem ]'larco polo d.:-eng-

enerog det var nok ikke ment som en kompliment.lvlen skældscrdet
blev efterhånden vendtrså de nu kalder det sig ofte.ii

F\'edag.

0m fredagen var de:' storskibssejllads d.vs. hele lrjren stornede
ned til bådene og begav sig mod;io1bæk.i1ertil ankom a1le cå. r
samtidig.Br båd med et stykke stød.liste mindrermen de kunne jo
lade være med at seJle ind fonan os.r Holbæk var der et stort
by1øbrmed nog)-e fts jovett poster.Da vi sku11e hjem var Storm/Steen
ibadr så vi ventede og sejlede samlet hjem.

Lørdag.
starten tiI kapsejlladsen gik 10.oo. vcres jo11er fik ikke de
bedste starter.Å 42 og Å50 fik laveb noget rod ved. et wayfare
mærke.De indhentede dog hurtigt de andre og ÅG6 kom ind scm nr.
Srog 142 som nr. 4.160 glemner vi bare.gra ieftermiddagen vsr der
opgåvesejllads.Vinden var dog frisket til 1Z_13 m/sek.Så her
deltog kun 4 ålborgjoller.vdres og stifinder sø fra Århus.Her

efter friskede vi-nden mere o
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det så heldigvis ogsÅ at regne, Denne aften var der

Ved i hvorfor Harrmændene hedder rrliarco Polo boysrt?

Søndag

søndeg var for'ældredag og udover en redni-ngsaktion, med en
svinghjulspelikan skete der ikke meget.Iå fleste foræ1dre
mecbragte kagerrså de blev l-ukket j-nd.cm aftenen kom senning
tilbage .
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liandag.
l'landag var troppens egen dag.rngen tvi-vl om hvad vi brugte oen
til.Vi sejlede fluks ti1 }Iolbæk narina.iler måtte vi vente i 10
min. men fik så også gratid bad.Bagefter sejJ-ed.e vi ti1 liolbæk.
Jungmændene regnede liot på budgetetrog fand.t penge til en bio-
tur.Fbrst kiggede vi på Holbæks pulserend.e liv.så spiste vj-.i,lad"
med nudler.l'Iætte og trætte satte vi cs i sædet.Vj- så Eddie l.lur,plry
i "Golden chlldrr Da vj- havde scvet ud, se jlede vi tilbage og soy
viddere.

Tirsdag.
Denne dag forløb ligesom torsdagen. Bortset fra det gode vejr.
A11e van på aktlviteter.selv jungmænd.ene lavede noget.0m aftei_
nen ødelagde vi alle de ting vi havde bygget.

0nsCag.

sidste dag.A11e fiser ruadt me11em hinand.en.soveposer og 1ign.
blev stoppet tilfældigt ned, for alle skul1e hjern til il1oi.

K1.'l 1 blev takketalerne holdt og vi satte kurs mod Holbækrfor

for fjer<ie gang.r E01bæk lagde vi masterne på Å65 osl4z, De sku-r-
le køre hjem.Bagefter gik vi i byenrog brugte ce sidste penge.
K1.16 blev vi hentetrog kørte hjem.
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