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Skibssiden 
 
Siden sidste Vandpost er der sket en masse. Det seneste og vel også det absolut mest positive er, at 
vi har købt en ”ny” Ålborgjolle af søspejderne fra Ålborg, som er ved at skifte over til 
Svendborgjoller. Jollen er fra 1985 og kostede 35000 kr., hvilket var mere end vi havde i 
tropskassen. Heldigvis havde vores 
støtteforening Søspejdernes Venner pengene og 
var så venlige, at forære os jollen. Tak for 
hjælpen.  
 
Det er ikke kun det, at vi nu har fire Ålborgjoller 
igen, men i lige så høj grad baggrunden for 
købet. Sagen er, at der for øjeblikket er spejdere 
nok til fire patruljer og det er meget glædeligt og 
meget vigtigt for troppens fortsatte udvikling.  
 
M.h.t. udvikling, så føler jeg, at vi står med 
mulighed for noget der kan blive rigtigt godt, 
men det kræver handling og en stor indsats nu. 
Skal vi fortsætte med, at tømme tropskassen uden, at skaffe faste indtægtskilder? Skal vi fortsætte 
med, at sidde og vente på, at tingene går i stykker? Skal vi bruge bestyrelsesmøderne på de samme 
punkter gang på gang, fordi det der bliver talt om ikke føre til en klar beslutning om hvem der gør 
hvad og hvornår, med det resultat, at det ofte slet ikke bliver gjort? 
Eller skal vi forbedre forholdene for Jeres børn ved, at skabe økonomisk grundlag til nye og 
ordentlige sejl og andet nødvendigt grej? Få råd til udlandsrejser? Udvide hytten, så der er et 
patrulje rum til hver patrulje? Få råd til et velsejlende jungmandsfartøj? Bygge en smedje foran 
hytten? Få ny filebænk med tilhørende værktøj, så vi kan stille nogle meningsfyldte opgaver til 
spejderne? Få et nyt køkken? Sende spejderne på relevante og spændende kurser sammen med 
andre spejdere osv. osv. 
 
Jeg ved godt der er nogle langtidsprojekter imellem, men der er også min pointe. Det er nemlig 
bydende nødvendigt og langtfra umuligt, om end det tager lidt tid inden alle punkter er opfyldt, men 
hvis ikke vi sætter os målene og tør tænke større tanker, så sker der kun det der plejer og det er ikke 
tilstrækkeligt. Så vil den fremgang vi har haft de seneste 1½ år gå i stå og i løbet af det næste år vil 
fundamentet til troppens kommende ledere smuldre væk, fordi vi ikke vil kunne holde på de store 
spejdere.  
 
Penge alene gør det naturligvis ikke, vi må også i højere grad blive en rigtig spejder trop og ikke 
bare være en fritidsklub eller en slags pasningstilbud, for unge mennesker der føler det helt 
naturligt, at have alle goderne uden, at give noget tilbage til troppen.  
 
Men hvad er en rigtig spejdertrop i øvrigt? Den nuværende 1½ år gamle tropsledelse har et klart 
billede af en spejdertrop, men har vist aldrig rigtig fået kommunikeret vores mål og midler ud til 
alle. Vi overvejer i øjeblikket, at lave en lille velkomst folder til nye spejdere og deres forældre, 
hvor det kort og tydeligt forklares hvad vi tilbyder, men også forventer af vores spejdere. En klar 
arbejdsdeling mellem tropsledelsen og bestyrelsens pligter og ansvarsområder ville også være 
ønskelig. 



 
I mangel af eget materiale vil jeg give en forsmag på hvad tropsledelsen ønsker ved, at henvise til 

Grib Skov Trop, som pt. er Danmarks største og 
sandsynligvis mest velfungerende spejdertrop. 
Grib Skov Trop startede i 1987 i lånte lokaler og 
ca. 10 spejdere. Alligevel planlagde man 
bygningen af en 350 m2 stor bjælkehytte med 6 
patruljelokaler, tropslokale, leder rum, depot rum 
osv. I dag har de udover bjælkehytten to andre 
hytter og 180 spejdere. Alt sammen udført på 
frivillig basis af folk med samme klart defineret 
fælles mål. Det betyder naturligvis noget, at de er 
20-30 voksne ledere til det daglige 
spejderarbejde, men husk på hvor lederne 
kommer fra. De kommer fra troppen selv - og så 

er jeg tilbage til det jeg startede med angående udviklingen af Kong Volmer Søtrop. Læs venligst 
mere på www.gribskovtrop.dk som er en meget omfattende hjemmeside, der fortjener en 
nærlæsning, hvis man vil fornemme ånden i deres spejderarbejde.  
 
En velfungerende trop består af velfungerende patruljer, som formår at kombinerer sjov og hygge 
med nogle fornuftige og praktisk orienterede opgaver på møder og ture. Lad mig derfor opfordre til, 
at alle fire patruljer hver for sig planlægger og gennemfører en patrulje tur, gerne flere, samt et 
større projekt I kan arbejde med resten af sejlsæsonen, mens kælderen er ledig. Sagen er, at hvis I 
selv foretager nogle aktive valg, så er det også i høj grad Jer der bestemmer indholdet, hvilket altid 
er det sjoveste og mest tilfredsstillende. 
 
Desværre er vores økonomi nærmest katastrofal, idet tropskassen pt. kun indeholder ca. 900 kr. og 
regningerne til vores forsikringer lyder på ca. 9500 kr. Hvad gør vi? Jeg håber på, at der blandt 
forældrene er nogle gode ideer til hvordan vi tjener penge fremover. Hvis ikke vi får styr på 
økonomien står vi over for en fuldstændig lukning af Kong Volmer Søtrop. Forhåbentligt går det 
ikke så galt, men allerede nu er vi begrænset af vores dårlige økonomi, fordi vi ikke har råd til, at 
købe nødvendigt grej eller sende spejdere på nogle af Det Danske Spejderkorps kurser. Kurser som 
i øvrigt er alt for dyre, nemlig 1400 kr. for fem dage. Heldigvis har vi kontakt til De Gule Spejdere, 
hvor vi sandsynligvis kan få nogle få spejdere med på deres PL/PA kursus, som er væsentlig bedre 
og kun koster 75 kr. Læs mere om det inde i bladet. 
 
Inden jeg går helt i selvsving af fortvivlelse, så lad mig nævne noget positivt. Vi har fire fine 
Ålborgjoller, der døgnet rundt ligger klar til nogle friske søspejdere. Vi har masser af ture, at 
tilbyde. Så mange, at vi må undlade at deltage i det hele. Vi har spejdere nok og er en af Danmarks 
største og mest aktive søspejdertroppe. Vi er i fremgang, men troppen og tropsledelsen kan ikke 
gøre det alene. 
 
Til slut vil jeg gerne bede alle om, at reserverer lørdag eftermiddag og aften d. 13/8 – 05, hvor Kong 
Volmer Søtrop holder forældredag med grill og god mad.  
 
 
      God sommer 
      Storm 



Program 
 

 
 
Der sejles tropssejlads hver tirsdag kl. 19 – 21 (også i sommerferien, hvor vejret jo er bedst) 
 
 
Sommertogt  lørdag d. 30/7 – lørdag d. 6/8 
 
Forældredag/grill arr. lørdag d. 13/8 (nærmere information følger) 
 
Patruljefører kursus lørdag d. 20/8 – søndag d. 21/8 
 
Økseløb  lørdag d. 3/9 – søndag d. 4/9 
 
 
Læs venligst løbende programmet på vores hjemmeside som jævnligt bliver opdateret. 
www.dds.dk/svendgoenge/kongvilmersoetrop 
 
 
 

Orienteringsløb med O-63 i Viemose d. 16/1 - 2005 
 
Vi startede med at mødes ved tropshytten og så var det med at komme af sted. 
Storm lynede bare der ud af, mens vi andre blev lidt i tvivl om hvilken vej vi skulle køre, men fandt 
heldigvis ud af det. 
 
Da vi så kom derned … eller derhen, skulle vi finde ud af hvilke ruter vi skulle løbe, for der var 
flere forskellige farver, afhængig af sværhedsgraden, så hvis man tog den forkerte kunne man 
risikere at tage en som var dobbelt så svær.  
 
Det gik godt for mange af os, som bare kørte igennem, men der var også nogen som for vild og det 
tog sin tid. 
 
Når man var kommet i mål, skulle man jo skynde sig hen og få sin tid, men de var godt nok lidt 
forvirrede, fordi vi kom jo i flere gruppe og så hørte de næsten hele tiden ”vi er fra Kong Volmer 
Søtrop” men de fik da vores tid.  
 
En anden ting var at saftevandet var varmt, hvilket man finder lidt nyt i munden eller hvad. 
Da vi alle sammen eller næsten alle sammen var færdige, var der stadig nogle som endnu ikke var 
dukket op, men det var også fordi de havde taget den lange vej, så det kom til at tage sin tid. 
Efter et godt stykke tid kom der endelig nogen og det var Havørnen, de havde sådan set kæmpet sig 
igennem hvis man kan sige det på den måde, men der var stadig to tilbage og det var nogen fra 
”Delfinen” og ”Ternen”. Til sidst kom de endelig, oven i købet sammen og så var ventetiden 
overstået og så var det hjemad. 
 
Simon, Delfinen 



Sommertogt lørdag d. 30/7 – lørdag d. 6/8 
 

Gå ikke glip af årets helt store begivenhed og tilmeld dig til sommertogtet hurtigst muligt. Togtet 
vil formentligt gå mod øst og op gennem Bøgestrømmen, men vi tillader den luksus, at udnytte en 
eventuel gunstig vejrudsigt og østlig vind til en tur Smålandsfarvandet rundt. Altså i den stik 
modsatte retning. Vi mødes ved tropshytten kl. 9.00. 
 
Sommertogtet plejer, at være meget hyggeligt og sjovt, hvor vi sejler fra havn til havn og oplever de 
vidt forskellige miljøer der findes.  
 
Vi har beregnet en udgift for hver spejder på 50 kr. pr. dag til mad og drikke. Altså 400 kr. i alt. 
 
Tilmelding og betaling skal ske til Storm senest tirsdag d. 19/7. 
 
Vi beder altid spejderne om, at ringe hjem hver dag når vi er kommet i havn. Der er også mulighed 
for nærmere oplysninger ved, at kontakte vores søkyndige medlem af bestyrelsen på tlf. 55372160, 
som er togtes kontaktperson på land, hvortil vi ringer dagligt. 
 
Huskeliste: 

• Uniform + tørklæde 
• Søspejder busseronne som overtøj 
• Redningsvest 
• Regntøj 
• Gummistøvler 
• Hue, vanter og halstørklæde 
• Håndklæde 
• Tallerken og bestik 
• Viskestykke 
• Tandbørste, sæbe osv. 
• Sovepose 
• Luftmadras/termounderlag 
• Ekstra sæt tøj 
• Lygte 
• Tændstikker 
• Sygesikringsbevis 
• Lommepenge 

 
Bagagen pakkes i en køjesæk der er ca. 80 cm lang og 40 cm i diameter. Alternativt kan der bruges 
en slank sportstaske.  
 
Vigtigt: Sovepose, strømper, t-shirt osv. pakkes særskilt i små plastikposer. 
 
En lille skuldertaske er praktisk til madpakke, drikkelse, samt hue og vanter, da køjesækken bliver 
stuvet væk og ikke kan tages frem før vi når i havn. 
 
Hver patrulje medbringer telt, spade, økse, kogegrej, søkort og nødblus. 



Stabspatruljekursus lørdag d. 8/1 til søndag d. 9/1 2005 
 
Kurset startede kl. 10.00 nede ved søspejderhuset, hvor vi blev ført ind i tropslokalet. Der hvor 
kurset skulle foregå. Da så alle var ankommet og havde fundet sig en plads. Blev vi hilst 
velkommen af Jes, som var førstehjælpsinstruktør. Han fortalte lidt om hvor han arbejdede, og lidt 
om hvordan dagen skulle gå. 
 
Da han så havde talt færdig om sit erhverv, begyndte kurset. Kurset var selvfølgelig baseret på 
førstehjælp. Et punkt som vi søspejdere ikke altid lige har været så gode til. Og som vi også selv er 
lidt irriteret over. For førstehjælp er jo ikke kun noget vi skal kunne fordi der tit er førstehjælps 
poster med på spejderløbene. Det er også en væsentlig ting at kunne, især når man er ude at sejle. 
Det var også noget Jes fyrede af til at starte med. Kom med eksempler, hvor førstehjælp ville være 
en nødvendighed? 
 
Da han så spurte om der var nogen der vidste, hvad det første man gør når man kommer til en 
ulykke. Var der ingen der kunne svare rigtigt. ”Overblik” skrev han på tavlen. Hvad mente han med 
overblik? Det forklarede han gennem en masse eksempler. Fx en mand er blevet klemt mellem båd 
og bolværk, og som ligger og fylder rundt nede i vandet. Så er det man skal tage ”overblikket”, og 
det er mens man går der hen. Så skal man tænke, ”okay, der ligger en mand i vandet. Han er 
muligvis blevet klemt og er blevet bevidstløs. Og kan ikke komme op. Er der noget i nærheden der 
kan skade ham mere, kan jeg komme til skade? Er der nogle tilskuere som er overflødige, som skal 
gå væk, osv.?” Altså alt sådan noget. Og så går du faktisk glidende over i det næste punkt. ”Stands 
ulykken.” I denne situation er det bare, få ham op af vandet, men på den måde som du har overvejet 
i dit ”overblik”.  Man skal jo ikke bare vade hen til bolværket og prøve at tage ham op. For der er jo 
en risiko for at du også bliver klemt. Du skal gøre det på den måde du har tænkt over i 
”overblikket”. Da vi så havde forstået meningen med ”overblikket” og ”stands ulykken”. Gik han så 
videre til det næste punkt. ”Livreddende Førstehjælp”. Som det punkt man bedst skal kunne. Han 
bad en af os om at lægge sig ned på jorden, og spille bevidstløs. Og så for talte han, mens han 
demonstrerede på ham der lå ned, hvad man videre skulle gøre. Først skulle man tjekke om 
personen nu var bevidstløs, ved at ruske ham blidt. Som om man skal vække en der sover. Hvis han 
ikke reagere, må man give ham en let smertepåvirkning og det kan f.eks gøres ved at gnide sine 
knoer op og ned af ribbenene et par gange. Hvis han så ikke reagere på det må man konstatere at 
han er bevidstløs. Så skal man undersøge om han trækker vejret. Det gør man ved at lægge øret ned 
til munden, (for at høre) og man skal så langt ned med hovedet at kinden er helt tæt på næse og 
mund (for at føle). Og så skal  hovedet vende så du kan se ned på bryst kassen om den bevæger sig 
op og ned, samtidig med at du har en hånd på den, så du kan mærke det. Hvis han så heller ikke 
trækker vejret, må man prøve at lægge nakken tilbage, for at få tungen væk fra halsen og munden 
og på den måde skabe fri luftvej. Samtidig skal man lige tjekke om der er noget der spærrer hans 
luftvej, så som snot, eller et bolche. Er der det, må man lige fjerne det. Sker der heller ikke noget 
her, må man så gå videre med kunstigt åndedræt, som gøres på den måde at man stadig sørger for at 
holde nakken tilbage og så vælge enten at puste igennem, næsen eller munden. Jes foretrak nu at 
gøre det gennem næsen, for så for man ikke alt hans opkast op i munden, hvis man puster for meget 
luft ind. Men selvfølgelig skal man tage munden hvis næsen er stoppet. Men sådan man giver 
kunstigåndedræt igennem næsen, er ved at med en hånd at sørge for at munden er lukket, så luften 
ikke ryger ud der. Så tager man hovedet og dækker næsen til med munden, så begge næsebor er 
dækket til. Så kan du så begynde give kunstigt åndedræt. Men man skal ikke bare puste, man skal 
nærmest ånde luften ind og man må kun give så meget at brystkassen lige løfter sig. Det skal man så 
gøre et par gange, hvorefter man undersøger om han nu trækker vejret. Men man kan jo også 



risikere at næsen er tilstoppet, hvor man jo så må give det gennem munden. Den såkaldte ”mund til 
mund” metode.  
Hvis han så heller ikke reagere der, må man konstatere at han har hjertetrop og der er kun et middel 
mod det, og det er hjertemassage. Her skal man først tage tøjet, af ham for at kunne komme til, 
derefter skal man jo vide hvor på brystkassen man skal trykke. Det gør man ved at man tager 
lillefingeren placere den i navlen og kører den langsomt op af maven, til man kommer til det sted 
(Som man kan føle med fingeren), hvor ribbenene nærmest vokser sammen. Her ligger man så tre 
fingre fra lillefingeren og opefter, derefter en knytnæve, det er der man så skal trykke. Først 12-15 
tryk, i et rimeligt hurtigt tempo og man skal trykke en til to centimeter ned hver gang. Hvorefter 
man så giver ham et par pust, ind gennem næsen/ munden og så femten tryk igen. Sådan forsætter 
man indtil personen trækker vejret eller til ambulancen kommer (skal have en til at ringe 112 først) 
eller til man ikke kan mere.  
Hvis han så denne gang trækker vejret, skal han i aflåst sideleje og meningen med det er, at han 
ligger sådan at der er fri luftvej og at han ikke ligger og ruller rundt og forårsager flere skader på sig 
selv. 
Jes demonstrerede aflåst sideleje på Tobias ved, at sætter sig ved siden af han (den side man vil 
have ham til at lægge på). Først løfter man det nærmeste ben sådan at, det står i en trekant fra jorden 
af og så tager du og vælter han lidt til den modsatte side for at du kan lægge den arm der er nærmest 
dig ind under ryggen. Derefter tager du den arm der er længst væk, og tager den sådan at hånden 
rører den anden skulder. Nu skal man så bare vælte ham stille over på siden mod sig selv og man 
skal huske, at støtte hovedet hele tiden, så det ikke støder ind i noget og rammer jorden. Når han så 
er omme på siden, tager den hånd som du lagde og på skulderen og lægger under hovedet, som en 
støtte og dermed sikre frie luftveje. Armen der var under ryggen skal man have frem, så den støtter 
kroppen. Det gøres på den måde, at du tager fat i skulderen og hiver lidt op i den til armen er på 
plads og han ligger så i aflåst sidelege. Det skal man også ligge ham i, hvis han fra starten af trak 
vejret. Men bare var bevidstløs. 
Da Jes havde gennemgået det, skulle vi lige øve os på det, hvorefter der var frokostpause. Den 
benyttede vi (Jannick, Magnus, Rasmus, Nicklas, Tobias og jeg) ude på græsplænen, hvor der var 
en forfærdelig hård vind. Vi fandt en presenning, inde i kælderen. Hvor vi bandt noget tov fast i. 
Det var den perfekte drage i vinden. Da vi skulle afprøve den, var vi nød til, at være fire om at holde 
den og alligevel kunne vi ikke rigtigt holde den. Det 
havde vi det sjovt med en halv til en hel times tid. 
Hvorefter Jes kom tilbage fra frokost.  
Nu var det nok med alt det teori og tid til det 
praktiske. Jes havde taget sin kæreste Heidi med, 
som forsøgsperson. Jes og Heidi lavede så nogle 
situationer hvor førstehjælp, ville være en 
nødvendighed. Fx havde hun fået en bjælke over sig 
og havde brækket armen. Vi skulle først lave 
”overblik” hvad er der sket osv. og derefter standse 
ulykken ved at fjerne bjælken. Da personen var ved 
fuld bevidsthed, behøvede vi ikke at give livredende 
førstehjælp, men bare tilkalde en ambulance (112). 
Der skulle også sættes en slynge om armen, så hun kunne holde armen i ro, så skaden derved ikke 
ville blive støre. Det hører for resten under punktet ”almindelig førstehjælp”. Og så skulle der bare 
snakkes med hende (psykisk førstehjælp) så at hun kom til at tænke på noget andet og blev mere 
rolig. 



Sådan nogle eksempler kom der mange af og vi lærte noget af det under ”almindelig førstehjælp” 
som er et stort punkt. Lige fra et plaster på 
fingeren, og til et åbent benbrud.   
Det brugte vi meget af den kommende tid til, ca. 
kl. 17 stykker. En af de ting som var meget godt 
at kunne, var en ”top til tå” undersøgelse. Den 
består i at man undersøger en tilskadekommet 
person, hvor han er skadet henne. Den eneste 
betingelse er at personen skal være ved 
bevidsthed og så skal man altså bare klemme lidt 
overalt på hele kroppen, Start ved hovedet og så 
bare derned af. Hvis man så rammer et sted hvor 
personen er skadet, skal han/ hun nok reagere på 
smerten og man ved så hvor der er der noget i 
vejen. Efter en ekstra time, hvor Jes repeterede 

hele forløbet med endnu en ulykke, sagde vi pænt farvel til Jes og Heidi, som sagde at han ville 
komme tilbage en hel tilfældig dag for blandt andet, at se om vi nu kan huske det hele og for, at se 
om vi nu har fået lært fra os, så resten af patruljen også kan det samme som os. Så vi skal jo nok 
være forberedte. 
Nu var klokken så seks, hvor der så skulle laves aftensmad og dem der ikke lavede det gik lidt 
underfor og legede lidt med vores ”drage”. Da vi havde spist, var det planen, at vi skulle have været 
til Præstø for, at lave et eller andet sjovt der. Men da det var orkan den weekend, mente Storm, 
Frederik og Morten, at det var klogest, at blive i vores egen hytte natten over. Vi hyggede os 
gevaldigt og sov først meget sent. Næste morgen skulle der være ryddet op og morgenbordet skulle 
være dækket til kl. 08.00, hvor Storm og Frederik ville komme med morgenmaden. Det kunne godt 
være lidt svært for nogen, som først faldt i søvn omkring kl. 6. 
 
Thomas, Havørnen 
 
 
 

Bivuaktur til Troldebjergskoven 
d. 12/3 – 13/3 

 
Vi startede med at gå den lange tur på omkring 6 kilometer til vi nåede Troldeskoven. Da vi kom til 
lejren skulle vi lave en bivuak, som der skulle en hel masse gran grene på. Det tog os ca. hele dagen 
at få færdiggjort bivuaken og så skulle der spises mad mmhh. Det var lækre kartofler med ketchup, 
løg ringe og brun farin. Det smagte ikke særlig godt og på vores 5 grader varme gløder tog det os 
næsten 2 timer at lave det færdigt. Efter vi havde spist sad vi og hyggede lidt ved bålet, og så skulle 
vi på natløb, det startede med at vi skulle gå sammen med Rasmus hen til en hejs ved et træ, hvor 
der så blev spurgt hvem er den stærkeste, her der blev sagt chaung fra alle hjørner og så fik vi af 
vide, at nå så er det jo ham i skal løfte og som i ved det, er chaung er ikke verdens letteste person, så 
det var lidt af en udfordring og så fik vi en kold nattesøvn efter det kolde natløb. Efter den kolde nat 
gik vi de lange 6 kilometer hjem, men det var ikke så slemt for vi skulle hjem og have os en makrel 
mad. 
 
Nicklas, Delfinen 



 



 



 



 



 



Vidste du der var regler for søspejdernes flag ? 
 
 
Søspejderflaget er det danske 
orlogsflag med søspejderlogo i det 
øverste kvadrat 
 
Farven er dybrød – kaldet orlogsrød i 
modsætning til almindelig 
dannebrogsrød – med hvidt kors.  
 
Tilladelsen til eget flag fik søspejderne 
af Kong Frederik d. 9. i 1949 som tak 
for spejderens indsats under den 2. 
verdenskrig.  
 
Søspejderflaget må kun føres på 
søspejderfartøjer og ikke på land. 
 
Husk flaget er landets symbol og skal 
derfor altid behandles værdigt. 
 
Når flaget hejses, bør det sættes tæt ved 
flagknap eller blok. 
 
Når det hejses, kippes eller nedhales, 
må det ikke røre vandet eller dækket. 
 
Flaget bør altid være rent og helt; man 
bør aldrig hejse et iturevet, snavset 
eller falmet flag. 
 
Hejsning og nedhaling af flaget skal 
foregå i et roligt og værdigt tempo. 
 
Til søs kan flaget føres hele døgnet 
rundt. I havn eller til ankers følges de 
almindelige flagregler når fartøjet er 
bemandet.  
 
 

 
 
Man bør altid føre flag når man anløber 
eller afgår fra fremmede havn eller i 
udenlandsk farvand. 
 
Under sejlads kan flaget altid føres fra 
et flagspil agter, eller mere korrekt . 
 
- Enmastet fartøjer med bermudarig; 
fra agterkanten af storsejlets Flynder 
 
- Yawl eller ketch; fra mesantoppen, 
gerne på flagpind. 
 
- Gaffelrig eller luggerrig ; fra nokken 
af gaflen . 
 
- Sprydstagerig; fra nokken af den 
agterst sprydstage. (det gælder for Ålborgjoller) 

 
Når flaget føres under sejl, fra nokken 
eller fra agterkanten af flynder, sættes 
sejlet først. Derefter hejses flaget. Ved 
ankomst til havn følges samme 
procedure i omvendt orden. 
 
 
 
                  
          
              Storm. 



 
 
 


