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-lkibs siden.
s4 kom der enderig gång i vandpost-skriveriet igenrdet er
ogs4 snart 1ænge siden.Denne gang er det hele pigepatruljen
der har påtaget si-g opgavenrhvilket nok cr en god ide rsådet ikke hviler på den sammc pcrson hver gang.
Siden sidst er der sket en he1 de1, faktisk vi1 jeg så helt
tilbage ti1 standerhejsningen.Dagen som sædvanelig bød på
 rets første sejlturrmen det var også dagen hvor vi flk
Erik som tropsfører. sommeren lød også på en anden nyhed,
nemli-g købet af den Llborg joll e f,79, som blev døbt Delfinen
af fnr Nørskov.
Forr-rden sommertogtet har vi gennemført a1le de sædvanlige
endags- og weekendturer, Der er dog en jeg gerne vi1 frem-
hæve rog det er Økseløbet som sØspejderne vandt overbevis-
ende med Delfinen på 2.p1adsen kun et point fra nr. f.Ter-
nen blev nr.Jrkun få point fra Ce bedste,yi har også afviklet vorcs år1ige lodscddelsalg.Der varlidt pnoblemer for fordi a1le aIle andre spcjdere tilsyne-
ladendc havde fl:ndet frem ti1 samme periode, så konkurren-
een var hård.Dog lykkedes det ved hjæ,p af en lynaktion
de to sidste dagerat komme op på 1414 solgte lodsedler a.
5kr'=7170 kr' hvilket er et hæderligt resultat.
Ti1 standerstrygningen,hvor jeg for første gang i 11 årikke deltog(cår11gt) b:-ev bådene trukket på land,det erikke nogct nyt.Derimod er det nyt at fra oen dag rykkedel,ortcn op som jungmand.samtidig overtog Lars Terrlen.

Storm.
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170.?5
141.15
141 ,15
17,6 , 15

Se jltimer" 8E t.

Da sejlsæsonen er ve1 overståetrhar
t'i fået talt årets sejltiner saflrrien.
Der er ikke så mange der har fået
sejlsnorrsom man kunne have håbet.
Dog skal det siges at vi på sommer-
togtet ikke fik så menge sejltimer,
som vi plejer.Det ligger som regel
på en-60-70 timerrmen i år nåede vi
kun op på eB.3A tirner.Iivis rnan havde
deitaget på al-,'e turer.rog var mødt
flittigt op, sku1le det nok kunne lade
slg gØre at nå de 125 timerrsom sejl-
snoren i år var sat ti1. Jeg håber at
dem der ikke har fået sejlsnor i år,
vil sejle megctrså de også kan få
s e j1 snor.
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Vi rnødtes k1.8, og lettede kl.lO.JOrefter at Eva og
havde skÅret ned på deres bagage 2 gange.Vl startede
1o mZs kryds mod Gåbense. [1 nåeoe imid].ertid hurtj.gt dette Gr
må1rog ledelsen (storm og Henning) uesluttede at vi sku11e
prøve at sejle videre.Efter ilyrefoden b}æste det lidt op, vi
havde dog a1le nået at spise vores madpakkerrpånær Ken som
var nkommet ti1'r at stuve sin ned.Lige efter suderø fad.ot'vi
lidt af mod Guldborg derved fik vi ridt s1æk på skøderne og
rirnelig fart.Efter at havde knedset r.undt et par gangc foran
Guldborgbroen kom vi igennem.Vi lagde ti1 kI.16,jA og ledelsen
fandt os en fin teltplads.storm gik igang med at varme frika-
dellerrhvilket han lige kunne klare.Han forargede Eva og Heidi
ved at smage på nogle af dem. vi spiste kI.1g.ta hvilket er
meget tidligt på et sommertogt.
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A1le stod op cår me1lem 7.3a oB B,Tothvor vi spi-ste morgenmad.
Herefter vaskede vi op og stuvede.Det blæste en her delrog da
vi havde stuvet a1t nedrkom der to mænd sem havde hørt vejrud-
sigten over Lyngbyradio.Den sagde 1o-16 m/s i stødene op til
22.Det lød Jo temligt voldsomtrog a1le var enige om at vi hel-
lene måttc blive hvor vi var.Denne kendegerning var ikke særlig-
opmuntrcnderfor det første er Guldbong ikke specielt morsom om
søndagen og for det andet havde vi liget stuvet det hele.For at
fe tiden ti1 at gå rkørte vi med bussen ti1 Nykøbing F. hvor vi
bnugte en magse penge på ingen tinp.Da vi kom tilbage lavede
storm og Henning madrmens Bettina snittede rød peber.Da vi hav-
de spist hørte vi M,c.Einer og spillede freesbee.

vågnede k1.8 hvorefter Henning som den eneste stod oprårsag;
han sku1Ie til Nykøbing for. at opsøge en 1æge der kunne puste
og klappe ham på sinc opsvulmede Iæber.Vi andre havdc derimod
nok at gøre med at kæmpe os ud af soveposerne ind,en fon en ri-
melig tid'Det lykkedes næstenrlhvetttilfælde fik vi både pakket,
spist og købt ind så vi var klar ti1 at lette allerede k1.11.50.
vi rebede storsejlet rog scjlcde udrdesværne viste dct slg at
bnovagten var cn stor fjumbert.Fbr han gik ti1 middagrog vi 1å
og vcntede en halv time.De vi kom ud på den anden side af broen
var vcjret rigtigt godtrog vi rebede ud igen. Fbrinden havde ÅG0
og Å56 dog pr"øvet hvem der" kunne sejle tættest på breden"Resul-
tatet blev at de begge stod på grund,p.g.å. det gode vejr kom
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solcremen frem.Storm blev så begejstret at han smurte en he1
tube ud på mig. Serilturen forløb goct. Det enoste problen var
at vi ikkc kunne iA øje på de to kompas afi:.ræ;,kninger syc for
pemø.ii1. 15.45 ankom vi ti1 ?e jø hvor i{enni.ng stod og tog i-
nod os.iian havde fået nogel til sine ]æber og kom til Jejø via
færgen. crn aftenen fik vi- spaghetti og kødsovs. pl-udseli_g stak
iienning finge,en neo i-min tallerkenrbare fordi at jeg syntes
Irans flipper-kefir var u1ækker. For at gøre gengæld blev jeg
selvfølcelig nød ti1 at smaske hele min hånd ned i hans mad.
Efter maden satte jeg mig ti1 at skrive logbogrimens opvaske-
holdet vaskede op.Lidt efter kom Stonn og vi11e læse i oen,
men jeg skrev. Dajeg meget pænt forklarede ham at han måtte ven-
te tog han en kiks og tværede den ud i logbogen. (skandaie)rlag-
efter smuldrede han en i rnit hår.Jeg fulgte mig efterhånden
temlig forf\r1gt og besluttede at forsvarer mig selv og 1og bog
en.Dette resulterede i en crcmccamprsom forargede a1l_e også
troppens se je gutter (lqicirael)Da alt vore s tøj var indsmurt
i- creme glk vi op på vagkeriet og vaskede vores tø j.rrnens vi
ventede iæste vi et familiejourreai fra julen 86.

Al1e stod op cå. k1.g.30rhvor vi fik besked på at vi skulle
skynde os at spisc og stuve.Efter" to gangc proviantering og
eften vi havde f\rndet leverpostejen på bunden af sknaldcsæk-
kenrlcttede vi k1,11.50.Vinden v&r cEr g-10 m,/s .1ige ct veJr
tll at tage til Agcnsørmcn vejr.udsigten forudsagde tordcnbyger
Dcnfor blev må1et Knagenæs.på vejen sejlede vi ind i Fejø
fængehavn og spiste fnokost.Mens vi spistc friskode vinden
yderligere op, eå det tog kun en halv time at sejle dcrover.yi lagde ti1 k1.14.45.0m eftcn midagen kom den en kænape tor-
den byge.(eftcn vl havde slået telt op)Den varede 1-4 tlmer
med vind omkring 1|,-za m/e. Åftensmaden var jægergrydersomr
blcv lndtaget med stor. tilfr"edshed.r d.elfinens telt blev sup-
pen fortyndet med salte tårer for Bettina havde bcsluttet at
tage hjem for at ordne det sidste inden hendes Australicnstur.
Bettina blev hentet l-l.z1 . Bagefter gik vi i seng, men tor"dcn-
bygen vendte tilbage §.å mange 1å 1ænge vågne.
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Srod op kl.lrfordi vi skul-le bidligt afsted.)et lykkedes cgså
qt komme afsted en tiine før vi- p1ejede..]a vi var kl_ar tii at
lette sku11e storm og iienning lige tisse.De for begge afsted.
telvfø1geIig rnatte det gå galt.i{avnefoden stod og ordnede toi-
letter og hun blev ikke glad da de to begge bankede ind i hen-
de med J0 km. i timen. l-aktisk blev hun så sur at hun }.rkkede
toilettet så i{enning rnåtte gå ud ti1 rrfærge'rtoilettet. Afgang
k1.10.50 med kurs mod skælskør.D.v.s. først sejrede vi ud af
st4ldybet, vind 8-10 m/s. Efter Graaø blev bølgerne temlig store
7i besluttede at lave vcres frokost.Dette var Eva ikke så op-
mæbksom pårfordi hun havde travlt med at fotografere.Dette res-
ulterede i at der pludselig var en levcrpostejmad , som angreb
hende bagfra.l'lette grinede så meget at hun umiddel-bart lserefter
fik det dårligt.Bølgcrne var temlig storerså en de1 skiftede på
den sidste de1 af turen ansigtsfarve.Da vi. kunne se den sydlige
-Agersø så Eva pludselig i,iøns Klint ,hvilket egentligt var ret
goct klaret.i,ie11em Stigsnæs og Korsør l,øjece vinden en smule.
7i havde lidt problemer med at finde midtfarvandsafmærkningen
ud for Ko?sØ? indseJlningen.,/i korn i havn kr..15.0orog efter en
tlds søgen fandt vi 1 tel-tpladser inde hos fiskeren. Storm og
Iienning købte lidt ind og 4 piger gik ti1 vaskeriet.Mens Storm
sad og passede på risengrødenrkom han tj-1 at smide en bananskræl
i hovedet på mig. Fordi jeg smed" den tilbage "glcmte, han a1t om
risengrødenrog piudselig vaf bunden af gryden usynligrog det
blev den ved med at være.Fordi Jørgen og Asger sku11e hentes
kom Jørgens mor og far og hentede dem. De havde taget 1 lagkager
medrog en hel posc småkager med.Det redede jo storms uheld rneo.
maden en hel del.i(1. 21 tog Jøigen og !.sger hjem.Herefter gik
a1le ti1 po.

0m nattær f,ordnede det igenrog da der var meget kraftige vind-
stød stod Henning op og stramede bardunerrog ri.erfor blev han meg
et våd,P.g.a. den urolige nat sov a1le ti1 k1.9 enkelte endda
op ti1 9-3o.vi spiste og pakkede og gik lidt rundtrog fordi det
b1æste lidt meget og fordj- vi alle sammen var rneget trætte be-
sluttede vi at b1i're i -qkæIskør en dag. r/i oksede -lidt rr:ndtrog
skrev postkort.i{1.14 besluttede vi at spise frokostrmen næppe
var vi begyndt før KenS mor og far dukkede op.De havde taget t]..ø
cebo1ler, småkager og sodavand med, så de blev varmt modtaget. Tor-
skerognen blev hurtigt pakket vækrog vi satte os alle sammen ind

I
L

(

-,



L-

I ternens telt og spiste.Bagefter slappeCe aIle af.lienning stod
for altensmaden.Det v&r en eksotisk risret.Så aIle stod på skift
og'var ved at brække sig, selv I'iichael som ellers havde prØvet at
lave os om ti1 en helsekLub. ir,eldigvis smagte det godt, så alle ma

dspecialisterne blev tage grusornt ved næsen.Om aftenen slappede
vl af igen.

Å11e blev vækket kl.7 og de sædvanlige morgengøremå1 tog denne
morgen ikke så lang tid.)in eneste cer ikke var helt vågen var
l'iic.haelrhan beviste det ved et srride mit halstørklæde i havnen.
!,an på stoc at det var et uheld.(overlagt uheld.)vi lettede k1.
10'J0 med sydlj-g vind 8-10 m/s.Pb, vej ud af rencen sejlede ilen-
ning sit flag ind i en gvøn kostrså den knækkede.Herefter sejl-
ede Henning temlig stærkt ud af renden.Få Lgersø siden sejlede
vi ind under land for at slippe for de største bølger.undervejs
spiste vi rognguf, som faktisk bare er bIødt torskerogn.(,da jeg
kom hjem var jeg meget træt af torskerogn)Da der igen var varsl-
1et tordenbygerrsejlede vi kun til Agersørhvor vi ankom k1.14.
Vi fandt en markehvor der også stod nogle køer.0m eftermiddagen
gik vi tur på øen.Ti1 aften fik vi Henningd grøntss.gssuppe.
( Storm var trulevet degraderet ti1 grøntsagsudskærer).Umiddelbart
efter maden kom der en kalv 1øbende ind i ,lejrenr straks start-
ede et større rcdeo showrog Kenneth fangede den tiI sidst.

vi stod op k1.5ihvilket nok kom som et chok for nogle.vi let-
tede 8.40, vinden var sydlig 6-8 m/s.Vi blsv enige om at det
vil1e blive svært at holde Femø opperså vi satte kurs med Karre
bæksminde.Den dag fik vi ægrsom Henning liavde kogt i.-et lyst ø-
jeblik(en stor tak til }ienning fordl han reddede os alle fna at
dø af torskerogn)Da vi kom tiI Karrebæksminde havde vi heldigvis
medstrøm ind i havnen hvor vi lagde ti1 kl.1Z,4r.Lidt efter ro-
ede vi- ud igen og under broen, så vi kom ind i den anden havn.
vi fandt en teltplaos på en stejleplads.Da vi havde sl-ået telt
oprbesl-uttece pigerne at gå i vandet. rkke fordi det var særligtr
goit vefrrmen fordi cer var nogte rigtigt 1ækre bø1ger.Da det
var sidste dag udbetalte iienning a1le pengene fra banken.Da kar-
r"ebæksniinoe udelukkende består af ishuse og grillbarer fik a1le
hurtigt brugt der"es penge. (ikke fcrci det viiie have været et
prcbien et andet sted. )Cn aftenen fii,: vi ris og forårsrr:iier med
neget ketchup.
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vi fik et vide af bromancen at strømmen vendte k].? om morgenen,
så vi viIIe blive nød til at sejle inden kl-,Trderfor prøvede vi
at g4 tidligt i seng0

Næste morgen stod vi op k1.{rog laveoe en 1yn pakning.}a vi var
kcinnet under broen satte vi sejlrog sejlede stærkt derrrdaf.Att
gik goot selvom Ternen først forsøgte at sejle baglæns ud.r lø-
bet af morgenen blev det helt pænt vejrrog de fleste sov vist
på den tur.Da vi var ud for Ore f)rrrvar klokken kun1o.45rså vi
besl-uttede at sejle tii Gåbense for at spise frokost.Da vi sejl-
ede under Storstrønsbroenrnødte vi sØspejderne fra Holbæk.le var
på vej sjæ1iano rundt.ttfter d.have tirbragt ca.l tine i Gåben-
se se jleoe vi hjem. ,/i ankcrn hjerr-me kl-.13,31 ,ag fordi vi var så
tidligt hjeinrre var ingen af forældrene endnu. korunet.Sd jitid6n
blev for hele togtet ialt 3O timer og 40 min,

Tine ( logbogen )
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SØRØUERTOST D. 1-2. 0ktobe::.

Vi mødtes om formiddagen og fik gjort alt kla:: og,",så sejlede
vi el1ens afsted,Havørnen kom(som sædvanligrsagde sto::m) sidst
afsted og med fernen i spidsen sejlede vi til Bogørhvor vi
spiste frokost.storms taske var meget sårbar med sine seks .rå
ægrdette kunne §torm bevise ved at bruge tasken som hovedpude
(et tunt hoved der sidder på 8n...ø]rrjcæggene smadred, selvfø.ige-
lig.Efter vi havde gjort hvad vi kunne for at såre storm ti1
gri"nrsejlede vi videre ,denne gang til enden af vores rejse nem-
1ig Langø.Da vi havd.e slået telte oprhavde vi ca. en times tid
til at finde et dyr irder skulle nemlig holdes dyre-race.l{ette
og jeg forsøgte forgæves at find.e en frørvl søgte vi-dere og
fandt en bænkebidd.enrd.en døde desværre af iltmangel(eller sådan)
åoget)sa gilc jagten videne, jeg fo søgte at låne enhundrhvilket
kunne have givet .visse fordelermen jeg flk afslagrtil sidst
fandt vi en Ii11e bl11e. Ternen deltog med en eddenkoprog Hav-
ørnen med^ en Mega-?urbo bi11e.Nu til 1øbet;l}lavørnens lrtega-tu::bo
vandt helt klart, ?ernens,:,edderkop blev d.oppedrDelfinens bille
klarede sig pænt fien gennemførte ikke.storm og Tine lavede en
udsøgt supps(rrm)pa vi havde spist gik storm og Tinor.og Florten
et eller andet sted henrfor at plan1ægge et natløb,rmens sad
resten af os og hund"efrøsrmen vi havde det da meget hyggeligt.
Da §torm, Tine og Morten endelig kom tilb&g€r fik vi at vide at
vi skulle ro til PetersvænftrDet var ret fedtrfon vi van efter-
hånden blevet net kold"e.vi tog kun zbåde med.rog det tog eå,.3o
min. at ro der"hen. Deh første post var at finde en hemmeli-g
kode på e1Ier i en tændstlksæskerdenefter skulle vi find.e en
masse hernlige tegn på et kont.vl fortsatte ligeud og kom til
?ines postrhun havde nogle spørgsmål om stjerner og planeter,
dem klarede Mette og jeg rimeligt god.trmen ved den sidste post
var vi komplet umuligerden skulle man kaste et redningsreb ud
og raflme en pæ1.vi behøver vel ikke sige at Delfinen vandt.
Natten forløb ikke helt roligtrden var nogle snor:ke konkurren-

eerog indimellem .kunne man høne tænderiklaprer,Jeg stod op kI.g
men nogle af de andre sov ti1 kl,10(her skal ikke nævnes navne)
Efter en hur.tig morgerunad.rsejlede vi hjemad"vi seJlede ind til
Far:ø for at spise f::okostrmen da der ingen bro var blev vi nød
til- at vade i land.l'fichael gjorde sig eelv ti1 grin ved at prøve
at springe i land..Da vj. skulle afsted igen fik vi (delfinen) pro
blemerrfor" vi stod ret fast.Det hjalp først da Storm hoppede i
og skubbede.

Anna (delfinen)
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