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SKIBSSIDEN

Når dette læses er det nok gået op for de fleste, at sejlsæsonen er ovre for i år og vi 
derfor tager fat på de mere traditionelle spejderopgaver, såsom pionerarbejde, 
førstehjælp, navigation, orienteringsløb, tovværk m.m.. Alt sammen noget der er 
vigtigt for en søspejder afhængig af situationen. Først og fremmest bruger vi de lærte 
færdigheder i forbindelse med ture og andre aktiviteter, men også når man engang 
stopper som aktiv søspejder har spejderarbejdet relevans. Hvorfor skal man f.eks. 
kunne bygge et køkkenbord af rafter? Det skal den enkelte spejder heller ikke 
nødvendigvis kunne, det handler også om andet end det, nemlig kammeratskab og 
sammenhold. Kort fortalt er en trop opdelt i patruljer, altså små selvstændige enheder, 
som består af spejdere. Disse patruljer fungere uafhængigt af hinanden og har ansvar 
for deres ’’egen” ålborgjolle, telt, kærre, patruljelokale og ideelt set, helt uden voksen 
indblanding, fordi de store spejdere oplærer de små. Der er altid nogen der er gode til 
noget, mens andre er gode til noget andet. Det er det der gør patruljen stærk og det 
der gør noget så ubrugeligt som et køkkenbord af rafter relevant, fordi det er en fælles 
opgave og en del af en fælles oplevelse.

M.h.t. pionerarbejde kan jeg sige, at både Ternen og Delfinen fik meget ros ved årets 
Økseløb for netop denne disciplin, det blev bemærket, at der blev lavet så meget og 
alle hjalp til.

Sejlsæsonen har også budt på ekstra sejladser for nogle af spejderne med henblik på, 
at tage fartøjsførerprøven af 3. grad. Dette er lykkedes bedre end jeg havde troet og 
alle fem spejdere bestod prøven d. 12/10. De fem spejdere er: Frederik, Jonas, 
Magnus, Rasmus og Thomas. Tillykke.

Vi har også haft Frederik, Magnus, Rasmus og Thomas med på patruljeførerkursus på 
Øresund i efterårsferien. De meldinger jeg har fået er, at det forløb super godt og at 
der blev lært en masse. Desværre var det ikke muligt, at få et indlæg med i dette blad, 
da deadline næsten faldt sammen med deres hjemkomst fra kurset. Vi læser gerne om 
det i en eventuel senere udgave afVandposten.

Der har også været et natløb i oktober, hvor emnet var noget med nogle slemme 
slemme aliens der ville infiltrer Jordens befolkning. I første omgang må jeg henvise 
til skadestuens rapport for nærmere information eller måske til Magnus selv for de 
mere blodige og gruopvækkende detaljer. Det var vist noget med en trailer, en alien 
og en flink læge, der pustede på såret.

Storm.



Vinterprogram

November 2003

Tirsdag d. 4/11 kl. 1 9 -2 1  tropsmøde
Månedens emne: Pionerarbejde (gruppe 5 Set. Georgs gilderne)

Tirsdag d. 11/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 18/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 25/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 5/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 12/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 19/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 26/11 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)

December 2003

Tirsdag d. 2/12 kl. 19 -  21 tropsmøde
Månedens emne: Førstehjælp (gruppe 5 Set. Georgs gilderne)

Tirsdag d. 9/12 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 16/12 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 3/12 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 10/12 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)

Onsdag d. 17/12 kl. 18-21 julemøde

Januar 2004

kl. 19 -  21 tropsmødeTirsdag d. 6/1
Månedens emne: Orienteringsløb (Inger Hestbæk fra 0-63)

Tirsdag d. 13/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 20/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 27/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 7/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 14/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 21/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 28/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)

Lørdag d. 24/1 kl. 10 (start) tropstur til Dehnshytten
Søndag d. 25/1 kl. 16 (hjem) tropstur til Dehnshytten



Februar 2004

Onsdag d. 4/2 tropsmøde/forældre aften
Månedens emne: Vikingernes navigation og bådebygning (Poul Christensen)

Bådklargøring påbegyndes så småt.

Tirsdag d. 10/2 kl. 1 9 -2 1 patruljernøde (Ternen)
Tirsdag d. 17/2 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 24/1 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 4/2 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 11/2 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 18/2 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 25/2 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)

Marts 2004

Tirsdag d. 2/3 tropsmøde

Tirsdag d. 2/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 9/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 16/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 23/3 kl. 19 -21 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 30/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 10/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 17/3 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 24/3 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 31/3 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)

Bådklargøring til størstedelen af patruljemøderne.

Jollerne skal være slebet færdigt ved månedens udgang.

PAS PÅ!!!!!! WEEKENDARBEJDE KAN FOREKOMME



April 2004

Påske d. 8/4 -  12/4 bådklargøring (hver dag)

Tirsdag d. 6/4 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 13/4 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 20/4 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)
Tirsdag d. 27/4 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Ternen)

Onsdag d. 7/4 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 14/4 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 21/4 kl. 19 -21 patruljemøde (Delfinen)
Onsdag d. 28/4 kl. 1 9 -2 1 patruljemøde (Delfinen)

Lørdag d. 24/4 kl. 10 - ?? færdig med bundkit
Søndag d. 25/4 kl. 10 - ?? bundmaling påsmøres

Maj 2004

Lørdag d. 1/5 Divisionsturnering (evt. start fredag
Søndag d. 2/5 Divisionsturnering eftermiddag)

Tirsdag d. 4/5 kl. 19 -  21 både sættes i vandet

Lørdag d. 8/5 kl. 13 - ?? standerhejsning

Torsdag d. 20/5 kl. 9 -1 6 Kristi Flyvetur

Der vil blive mulighed for, at patruljerne i løbet af foråret kan komme ud og sejle med vikingeskib 
på Roskilde ijord. Sejladsen bliver en hverdags aften, men skal aftales nærmere med Poul 
Christensen.



SOMMERTOGT
2003.

I  Alborgjollerne: A 1 Magnus, Rasmus, Nick, Frederik, Jonas. 
A 79 Thomas, Jannick, Chuang, Mathias, Nicklas.

I  Vegaén Søren, Per.

S tart Lørdag d. 21-6-03. Vind: Fra vest 8-13 m.sek.
Vi kom a f sted fra  Vordingborg kl. 10.15 jollerne lænsede a f sted mod den lave a f 
Farø broerne kun fo r en fok. Det gik re t godt i betragtning a f sejlføringen.

Det var en nem tur og ankrene blev kastet kl. 12.15 i læ a f skallehoved på øst
siden a f Tærø.
Vi fik  hurtigt vores grej i land og sat te lte t op inden vi spiste vores medbragte 
frokost, der blev samlet en masse brænde, lavet latrin senere betegnet "pælen'' 
lavet køkkenbord og en god bålplads.
Søren og Per fik  lavet en bivauk a f en pressenning hvor vi sov.
Aftenens menu,Lammekølle I  flæskesteg med bagte kartofler og tomatsovs. 
Der var ingen i troppen som ikke kunne lide maden men en flæskesteg på 3 kg. 
fylder ikke meget i 10 sultne søspejdermaver.

Søndag 22-6
Morgenmad kl.07.30 Igen en flok meget sultne søspejdere det er enormt 
hvad 10 knægte kan sæ tte til livs. Morgenmenu, havregrød, 2pk toastbrød 
1/2 rugbrød lps. flutes derudover mælk( var i nattens løb blevet lysegrøn ) 
juice smøreost, drengene havde sovet godt i det store te lt  en tipi venligst 
udlånt a f Vilde Vulkaner.
Senere på formiddagen sejlads fo r dem der havde lyst 4  blev tilbage og 
plukkede hyldeblomster som Mathias stegte med pandekagedej, de gav en dejlig 
lind mave, så der var livlig tra fik  til "pælen" aftenens menu griliet medister 
bagte /  stegte kartofler og tomatsovs.

Mandag 23-6
En morgen med meget kraftig vind, e fte r  morgenmaden sejlede vi til 
Kalvehave med Vegaen, de der lommepenge var ved a t brænde ungernes tø j 
istykker ungerne opførte sig utroligt pænt hos købmanden, de er jo  ikke altid 
kedelige de kære unger.
Vi bragte vand med tilbage til øen hvor Per havde lavet aftensmad, pølser



spaghetti
og tomatsovs, det var jo  sankt hans aften.
Vi havde planlagt a t gå om på nordsiden a f øen fo r a t se bålet på Petersværft 
men der var så meget vind i tordenbygerne at vi måtte f ly tte  bådene om i læ 
igen.
Det blev en våd og blæsende nat.

Tirsdag 24-6
Det blæser stadig a f pommern til men regnen er stoppet.
E fte r morgen maden gik vi ud på vestsiden a f øen fo r a t se over på lilleø en 
rigtig
god tur vi mødte de vilde heste og senere de vilde køer drengene syntes det var 
spændende men ville gerne være på den rigtige side a f det vildthegn der er sat 
op.
Vel tilbage i lejren gjorde vi klar til aftensmaden der skulle steges i jordovn, 
fø rst grave hullet så fo re  det med sten så tænde e t kraftig t bål i hullet 
da bålet var næsten gået ud gravede vi giødet og nogle a f stenene op lagde 
vores 
ribbensstege der var pakket forsvarligt ind ned i hullet, varme sten og jord over 
og så ellers vente. 4  timer e fte r  var der mad.

Der er ingen tvivl om at fle re  a f drengene mente vi langt fra  var rigtig kloge. 
Lave mad i e t hul i jorden ?.
Drengene var lidt nervøse over vejret, vi skulle jo  sejle hjem dagen e fter.

Onsdag 25-6
Pakke lejren ned, alle arbejdede f litt ig t og underligt nok havde alle styr på 
deres
tø j næsten, der e r jo  altid e t par strømper og lidt undertøj som ingen ejer. 
Kl.11.10 var bådene pakket og vi sejlede hjemover, kryds i meget hård vind, vi 
spiste frokost i læ a f Farø, fle re  a f drengene var meget våde og måtte have 
tø rt
tø j på her, vi havde på det tidspunkt sejlet hårdt kryds i 2,5 time.
Jollerne blev trukket resten a f vejen hjem og vi ankom til Vordingborg kl.15.07

Det var en alletiders tur hvor drengene virkelig har hygget sig, desværre blev 
der ikke sejlet så meget pga. den hårde vind.
De fleste a f nætterne holdt drengene bådvagt 2 og 2 en turnus de selv passede 
og selv sørgede fo r at vække hinanden.

Med tak fo r e t godt sommertogt, i var en fornøjelse at være sammen med. 
Søren og Per.



Natsejlads

Deltagere: Jonas, Magnus, Rasmus, Thomas, Storm.

Vi mødtes på havnen tirsdag d. 19/8 kl. 19 til almindelig tropssejllads, dog med den 
forskel at os der er ved at øve til fartøjsfører sejlede sammen den aften. Det gjorde vi 
fordi vi skulle være i Præstø havn kl. 21.15 og derfor var nød til, at slutte tidligere 
end de andre.

Vi kørte i Storms bil og ankom til Præstø med 5 min. forsinkelse, fordi vi parkerede i 
den forkerte ende af havnen og måtte gå den lange vej til bro 2, hvor vi mødte Anders 
Fogtman og hans kone Rolle (det hedder hun faktisk). Det viste sig, at deres båd val
en STOR motorbåd spækket med udstyr. Inden afgang kl. 21.40 fik vi en rundvisning 
og lidt forklaring om motoren. På vej ud af Præstø fjord øvede vi os på skift i, at 
lægge kurser på søkortet. Imens fortalte Anders om sømærker og skibsbrudne, samt 
en masse omkring bådens udstyr: GPS, ekkolod, autopilot, kompas, samt kikkert med 
indbygget kompas. Allerede efter 20 min. sejlads blev Jonas så træt, at han bare måtte 
ned i den agterste køje og sove (sløvt). Rolle fortalte om de nedlagte fyr og at Præstø 
fjord derfor ikke var blevet nemmere, at sejle i om natten. Heldigvis havde vi både 
GPS og en kraftig projektør så vi i god tid kunne få øje på refleksmærkerne, der 
sidder på kostene. Kl. 22.10 vendte vi båden for, at sejle tilbage. På vej ind lavede vi 
en pejling til Stevns fyr, men havde desværre kun blinklysene fra den store antenne 
langt inde på land som andet pejlemærke, så det blev lidt mislykket. Til gengæld var 
der ingen problemer, da der blev serveret sodavand og slik. Hele vejen ind blev 
projektøren brugt flittigt og der var i det hele taget en hyggelig stemning, hvor vi bl.a. 
talte lidt om stjernebilleder fordi Rasmus fik øje på Karlsvognen. Vi lagde til ca. kl. 
22.40 samtidig med, at Jonas vågnede fra sit sommerhi (gab). Inden vi gik fra borde 
overrakte vi en flaske med noget te-ligende vand til Anders og Rolle, som tak for 
turen.

Bilturen hjem foregik i højt humør og det lykkedes os, at kører 2-3 km med 
bagklappen åben før Storm fattede hvad der foregik. Vi var nu også ret støjende og 
lavede jokes med filmen Blinkede lygter. ”go sovs” (kan ikke forklares, men skal 
opleves)

Thomas (Delfinen) og Magnus (Ternen)



Økseløb d. 6-7/9

Delfinen: Thomas, Jannick, Chuang, Mathias, Frederikke, Nicklas, Tobias. 
Ternen: Magnus, Frederik, Rasmus, Nick, Mikael, Jonas.

Begge patruljer mødtes ved søspejderhytten kl. 10.00, hvor vi pakkede bilerne med 
vores grej til turen. Vi skulle på vikingefærd til Vålse Vesterskov, hvortil vi ankom 
ca. kl. 11.00 og fik fortalt, at vi selv måtte bestemme, hvor vores lejrplads skulle 
være. Det med lejrpladsen var lidt kikset, fordi vi ikke rigtigt kunne blive enige om 
hvor teltet skulle stå og derfor rykkede det tre gange, indtil vi blev enige om bare, at 
lave lejrpladsen meget større. Vi gik straks ud for, at finde brænde, hvor Tobias og 
Chuang fandt en stor gren med et drageligende hoved. Dragen blev opsat ved 
indgangen til vores lejr og Nicklas lavede et øje til den ud af en æggeskal. Vi 
knoklede hele dagen med lejrarbejdet og blev til sidst klar til vores mad, som var 
revelsben og grønsager + en dessert af frugter. Lige inden vi spiste var der lejr- og 
madbedømmelse (det gik vist meget godt).

Mellem kl. 19.30 og 20.30 var der lejrbål med en eller anden papegøje sketch som 
underholdning, samt noget andet vi ikke rigtigt forstod. Til sidst skulle vi starte på 
natløbet, hvor der var en masse poster. Bl.a. noget med dyrespor (kunne alle 
sammen), samt ramme dåser med Thors hammer, slibe kniv og hugge en sukkerroe 
og reb over, et umuligt rune-digt, kaste med spyd (Chuang fik tre ud af fire), nogle 
stjernetegn, hvor vi dummede os lidt + nogle flere vi ikke lige kan huske. Nicklas 
sagde ’’alle kan lide os”, fordi hver gang vi kom til en post sagde folk ”der kommer 
søspejderne” og ”1 er mange”. Løbet sluttede med, at vi afleverede pointkortet og fik 
noget juice. Nicklas og Tobias sov udenfor i forteltet, fordi der ikke var plads til syv i 
teltet.

Om søndagen brød vi lejeren ned og skulle så bare vente på præmieoverrækkelsen, 
som endte med, at Shere Khan fra Sjølund blev nr. 1 med 124 point, Delfiner fra Set. 
Clemens blev nr. 2 med 117 point og nr. 3 blev Delfinen fra Kong Volmer Søtrop 
Med 114 point. Vi er bare gode og i øvrigt er det uretfærdigt, at landspejdere må 
bruge vores navn.

Thomas, Nicklas og Jannick



Sørøvertogt d. 20-21/9

Vega Å l Å 79

Jacob Magnus Thomas
Storm Rasmus Jannick

Jonas Chuang
Nick Nicklas

Vi mødtes på havnen kl. 10.00 og begyndte, at stuve og sætte sejl på jollerne. 
Samtidig skulle patruljerne skaffe lidt proviant, som var placeret ved de to indeste 
broer i Nordhavnen, (kort blev udleveret)

Meldingen lød: .dniW.rMretsemvoh lit tedrevelfa go tetgot lit tnaivorp fakS

Derefter løste spejderne en lille kode, hvor positionen til første mål var angivet 
(Trellegrundskosten).

Koden: - f i r  eog halvtr esg rader ogni og ha Ivtre sm inutte r og et se kund n or dl igbr edde

- e llev egr ader ogseks og halv tres mi nutte rogse kss ek under østlig l cengd e

Patruljerne lettede efterhånden som de blev klar. Dvs. Å 1 kl. 11.00, Å 79 kl. 11.25 
og til sidst Vegaen kl. 11.40. Vinden var svag østlig, hvilket betød, at 
Trellegrundskosten først blev nået af Å 1 kl. 12.40. Her skulle der fiskes en 
flaskepost op, som indeholdt et skattekort med besked om ,at næste mål var ’’havnen 
med de mange broer” ved den store hvide ’’fæstning” (Hjalet). Å 79 havde ikke 
forstået, at flaskeposten ved Trellegrundskosten var der for deres skyld, så fjolserne 
sejlede bare videre.
Strømmen var meget stærk og modgående, hvorfor ankomst til Hjalet først blev kl.
15.30 og det endda kun pga. at Vegaen tog jollerne på slæb det sidste stykke. Her bør 
det lige nævnes, at Å 1 faktisk var så tæt på målet, at Rasmus kunne se vores 
tropsstander på den ene bro. Men de andre overbeviste ham om, at der ikke var nogen 
havn til trods for, at der var hele fem broer og kun een kæmpestor hvid bygning på 
hele kyststrækningen. I stedet fandt de det logisk, at sejle mod Farø (øhh ?????). 
Konklusion: Fantasien har også i denne båd meget trange vilkår. Nå, men det 
lykkedes til sidst, at foretage en landgang på det rigtige sted og spejderne blev i den 
anledning budt velkommen af Morten og Kjeld Storm med en salut fra Mortens 
sortkrudts kanon og patruljen skulle herefter skyde til måls efter et par tegnede



sørøverskibe (dog kun med luftbøsser). Kl. 15.55 lagde jollerne fra land igen, men 
måtte hurtigt konstatere, at strømmen var for stærk og vinden for svag til at nå 
Petersværft i ordentlig tid. Ak og ve motoren blev startet igen og jollerne taget på 
slæb. Ankomst til Petersværft kl. 17.05.
Umiddelbart efter vores ankomst til Petersværft kom båden fra Tærø med en stor 
pram på slæb og skulle selvfølgelig have den ind, hvor jollerne lå. Efter en meget 
hurtig forhaling og nogle beroligende ord fik vi den meget vrede mand til, at indse at 
vores tilstedeværelse var efter aftale med Petersgårds godskontor. Tilberedningen af 
aftensmaden blev herefter hurtigt iværksat. MEN RISENE KUNNE IKKE FINDES. 
Heldigvis var Lars Erik lige i nærheden og kunne hurtigt omdirigeres og hjælpe med 
en lyntransport af Jacob til det strategiske sted hvor risene formodedes at befinde sig 
(Lars Erik var i bil og stedet var Storms bil på Nordhavnen..... hvis skyld mon det
var? hmm). Rasmus havde lavet bål og kogt vand, så han var lidt utilfreds med 
ventetiden, men den sammenkogte ret blev dog til sidst færdig og indtaget kl. 19.00. 
Mens vi spiste blev det bekendtgjort, at spejderne skulle sejle til Langebæk havn kl. 
20.00 i den videre jagt efter Wild Kennys skat. Altså i MØRKE. Det med sejlads i 
mørke var ikke rigtigt de ellers så seje søspejdere store nummer, så det blev til, at 
Lars Erik og Storm sejlede med. Jacob kørte med Kjeld Storm til Langebæk havn og 
gjorde klar til kompasgang efter den skjulte skat. Ålborgjollerne lettede kl. 20.05 i let 
østlig vind 3-4 m/sek. og en modstrøm der var knap så kraftig som tidligere på dagen, 
hvilket betød en forholdsvis let sejlads da vinden var ’’foran for tværs” hele vejen. 
Å 79 havde dog problemer med, at følge med pga. den langhårede ’’græsplæne” de 
har på deres bund. Undervejs blev der talt lidt om stjerner generelt og især om Mars, 
som stadig er tæt på Jorden og derfor meget synlig. Bedst som snakken gik, blev vi 
pludselig ’’beskudt” adskillige gange af Søren og Per der i ly af mørket havde padlet 
deres skydepramme tæt på Os. Magnus og Rasmus genkendte dem hurtigt, men 
besætningen i Å 79 var ikke klar over hvad der foregik, alligevel kom de uden panik 
frem til Langebæk havn i god behold, hvor skatten hurtigt blev fundet og spist. Kl. 
21.35 startede vi tilbageturen med slæk på skøderne og havde en fredelig tur lige 
indtil Å 1 besluttede sig til, at sejle ind i et bundgarn. Heldigvis sad de ikke fast og 
kunne hurtigt ro sig fri, dog med en del råben og efterfølgende heftig brug af deres 
medbragte 1000 W projektører. Vi i Å 79, der havde sejlet side om side med Å 1 
inden føromtalte bundgarn dukkede op, valgte at sejle over i stedet for, at lade os 
fange (mystisk). Jacob stod på molen ved Petersværft og legede fyrtårn med sin lygte, 
(han er jo også 2 meter høj) så vi nemt kunne finde vej det sidste stykke og ligge til 
kl. 22.30, hvorefter vi drak varm kakao og spiste Pers medbragte og hjemmelavede 
kage. Drengene var meget trætte og gik til køjs allerede kl. 23.00.

Vækkede spejderne allerede kl. 07.00 søndag morgen, men tog det stille og roligt 
med pakningen af soveposer og telte. Aftnen i forvejen havde Lars Erik hørt, at 
vejrudsigten for søndag var ændret fra ca. 6 m/sek vest til 11 m/sek vest, altså udsigt



til nogle friske kryds hjem. Kl. 08.30 ringede Søren og gjorde opmærksom på, at 
vejrudsigten sagde stormende kuling fra vest senere på dagen. Vinden var tiltagende, 
men endnu kun ca. 10 m/sek. og vi besluttede, at sejle til Vordingborg så hurtigt som 
muligt, hvorfor morgenmaden blev begrænset til nogle stykker franskbrød.
Ålborgjolierne stod på grund i havnen og måtte først slæbes fri inden de kunne stuves 
og rigges til. Sejlene blev dog kun gjort klar til, at blive sat, da vi besluttede, at tage 
jollerne på slæb med det samme, fordi vi efterhånden følte et vist tidspres, selvom 
vejret endnu var fint kl. 09.35. Derudover havde vi også bedre styr på jollerne i det 
smalle farvand frem til Farøbroen, som vi nåede kl. 10.50, efter en langsommelig 
affære med vind og strøm imod. Efter Farøbroen styrede vi lidt over mod Farø for, at 
få lidt bedre højde til Vordingborg, men selvom Vegaen satte fuldt storsejl og 
krydsfok holdt vi stadig gang i motoren og en slæbeline til jollerne, der kun havde 
fokken oppe. Med sejlenes hjælp og en opfriskende vind (12-14 m/sek.) kom vi nu 
noget hurtigere frem og omkring Vintersbøllebugten tog vinden yderligere til, så da 
vi nåede i havn kl. 11.55 kunne det for vores skyld godt begynde, at blæse rigtigt. 
Hvilket det også gjorde efter middag.

Efter at sejl og telte var hængt til tørre var der stemning for lidt pandekager, som blev 
bagt af Jannick, Magnus og Rasmus, mens Nick og Jonas spiste resterne af 
gårsdagens aftensmad. På et tidspunkt løb vi tør for mel og Chuang tog på et lille 
’’låne togt” til restaurant Snekken, hvor han udover mel også havde organiseret 
diverse udgaver af kinesiske retter (mums), så resten af dagen gik med indtagelse af 
disse + pandekagerne naturligvis. Det lille men udsøgte selskab blev opløst kl. 15.30.

Storm. •>



Sejltimer 2003 d. 10/5 -  25/10

Samlet antal timer 963.55

Magnus. M 94.20 (I) 44 ture
Thomas 76.20 (I) 38
Chuang 71.50 (I) 37
Nick 71.35 (I) 35
Rasmus 70.10 (I) 32
Nicklas 58.40 28
Jannick 54.05 25
Jonas 51.30 24
Storm 51.20 (XI) 35
Frederik 48.55 26
Mathias 42.45 22
Tobias 34.55 22
Jacob 34.50 14
Asger 30.30 6
Magnus. G 25.45 12
Esben 16.00 2
Mikael fra d. 29/7 14.40 13
Johannes 11.25 3
Ken 11.00 4
Søren 10.50 2
Per 10.00 1
Frederikke fra d. 27/8 7.45 8
Lars Erik fråd. 11/6 5.25 4

Gæster 59.20

Å 1 Havørnen
Å 66 Ternen
Å 79 Delfinen
Vega

81.25 41 ture
00.00 0 (på land)
107.45 54 ture
64.00 15 ture

Her er så sammentællingen af årets 
sejltimer og som det kan ses er der 
indsat en streg under Rasmus. 
Denne streg angiver hvilke spejdere 
der i år opnår, at få sejlsnoren, som 
er en lædersnor med et diamant 
knob og bæres om halsen sammen 
med tørklædet.

Sejlsnor med Diamantknob

Grænsen er i år sat til 70 timer og er 
et timetal der er variabel fra år til år. 
Ideen er, at man ved fuldt fremmøde 
til de programsatte møder burde 
opnår nok sejltimer, men da især 
sommertogtes timetal kan variere 
meget, er det som nævnt ikke 
nødvendigvis samme timetal hver 
o ar.

Romertallene i parentes efter 
timerne er et udtryk for hvor mange 
diamantknob der er på sejlsnoren.



Adresse | Postn r By | E-mailGruppestyrelse | Fornavn | Efternavn

Formand Per Roskvist 55344383 Nyrådsvej 17 4760 Vordingborg
Kasserer Susanne Thagaard 55341070 Algade 61b 2.sal 4760 Vordingborg
Søkyndig Søren Michelsen 55372160 Drosselvej 18 4760 Vordingborg

Helle Skovgaard 55370385 Bjørnevænget 31 4760 Vordingborg
Børge Frederiksen 55376233 Bjørnevænget 17 4760 Vordingborg inqefred(a)nvraad.net
Birgit Christensen 55342680 Ewaldsvej 5 4760 Vordingborg

Revisor Jensen | 55372923 | | Masnedøvej 26a | 4760 | Vordingborg |

Tropsledelse

Delfinen

Henrik Storm Jensen 55341480 61276217 Havrevænget 30 4760 Vorgingborg stormcffi.sol.dk
Lars Erik Bøgelund 54434427 20855538

Patruljefører Thomas S. Mejlsted 55370385 Bjørnevænget 31 4760 Vordingborg thomass<a>nvraad.net
Jannick Hansen 55341409 21267502 Orevej 183 4760 Vordingborg
Mathias Nørtoft Popp 55370338 Bjerremarksvej 35 4760 Vordingborg
Chuang Chung 55370574 Elmeallé 54 4760 Vordingborg
Tobias Petersen 55382770 Klarskovsvej 83 4760 Vordingborg
Nicklas Frederiksen 55373510 Nyrådsvej 11 4760 Vordingborg

Frederikke Røder 55372414 25142464 Søndertoften 29 4760 Vordingborg

Ternen

Patruljefører Magnus Michelsen 55372160 22213197 Drosselvej 18 4760 Vordingborg sunqam(a>solmail.dk
Frederik Bjanarson 55341070 Algade 61b 2. Sal 4760 Vordingborg
Jonas S. Christensen 55342680 25349866 Ewaldsvej 5 4760 Vordingborg moeiser(a)sol.dk

Rasmus Olsen 55344383 Nyrådsvej 17 4760 Vordingborg
Nick Chung 55346171 Elmeallé 54 4760 Vordingborg

Mikael Skamriis 54951818 20140818 Nyrådsvej 15 4760 Vordingborg

Søspejd. Venner |

Formand Torben Nielsen 55997404 Tågebyvej 6 4735 Mern
Kasserer Leif Nørskov 56725742 Strandvejen 80 4733 Tappernøje
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