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o 

FØRSTE KULSØBAD? 
På billedet ses spanterne til en 
Kulsøbåd. Det er Bellahøj. der har 
taget Hartvigs ide op og efterlyser 
andre, der har lyst til at deltage i 
dysten om det blå bånd (opfor
dringen stammer fra magasinets 
januar nummer) . 

Under bygningen er vi stødt på 
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visse vanskeligheder ; sætternissen 
har kaldt spanterne 3 gange 3 cm, 
disse skal være 3 gange 2 cm og 
skåret af knastfrit, ret asketræ. l 
styklisten over rør mangler 4 rør. 

Spantekisten skal skæres noget 
større , så afstandsstykkerne kan 
sømmes udefra og ind, så undgår 

man , at spanterne under opspæn
ding skyder listerne af. Endvidere 
tilrådes det, at man fremstiller 
kølskabelonen modsat, da det er 
nemmere at presse kølen ned i 
skabelonen. 

Hilsen. Gamle Spætte. 
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FLERE 
PATRULJEDUELIG
HEDSTEGN 

SPEJDERE! 
Otte nye patruljeduelighedstegn har set dagens 

lys. Det er nu 11/2 år siden, i præsenterede jer ' for 

de første 10, og nu føjer vi følgende til: 

arkæolog, civilbeskyttelse, fugleiagttager, humør

mærket, lokalhistoriker, orkestermærke, signalør 

og wood-craft. 

Der er altså nok at tage fat på for alle de man

ge levende patruljer rundt omkring i vort korps. 

Hvis l ikke allerede har prøvet at arbejde med et 

patruljeduelighedstegn, må l ved første patrulje

møde træffe en beslutning om at komme i gang 

med et af dem. l vil ikke fortryde det. Der er nem

lig masser af spændende stof i dem alle, og det 

vil være med til at ryste patruljens medlemmer ek

stra sammen. Altså i gang! 

l dette og de kommende numre af Spejdernes 

Magasin vil vi gennemgå de nye patruljeduelig

hedstegn, så l kan se, hvad der kræves af jer. 

Men allerede nu held og lykke i jeres patrulje med 

det gode arbejdsstof, de nye patruljedueligheds

tegn giver jer. 
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NYE 
PAT RU LJ E-
D U E L lo G H E D S· 
dfEGN 

Hvordan griber vi sagen an? 
Mon ikke der ltd over landet er en 
hel del levende patruljer, som vi l 
føle sig opflammet af, at der nu er 
kommet hele to patru ljedueligheds
tegn med emner inden for naturen? 
For en væsentlig del af den leven
de patruljes liv foregår jo ude i na
turen, og kun de sløveste padder 
(som jo ganske mangler i levende 
patruljer) vil kunne færdes i mark 
og skov uden at opdage, at naturen 
lever sit eget liv, som det nok er 
megen værd at kigge nærmere på. 
, Når l nu i patruljen er blevet 

nige om at gå ind for et af de to 
mærker, gælder det først og frem
mest om at finde et virkelig veleg
net område. Se jer godt for, inden l 
bestemmer jer, og sørg for at ind
hente tilladelse ti l den megen fær
den i området, når l har besluttet 
jer. Området bør ikke ligge for 
langt fra hvor l bor, og samtidig 
bør l nøje fastlægge fordelingen af 
opgaverne på patruljens medlem
mer, alt efter interesser og evne·r, 
så det - ligesom i de øvrige patrul
jeduelighedstegn virkel ig bl iver et 
samarbejde der præsteres - ellers 
vil det også være helt uoverkom
meligt at løse opgaverne. 

WOODCRAFT 
Punkt 1: Akvariedyr 
Hvis l aldrig før har prøvet at gå 
på jagt efter det mystiske liv, der 
skjuler sig på bunden af mosehul
let, har l noget til gode. Lav nogle 
net af en 2- 3 m lang stang med et 
stort øje af meget kraftigt ståltråd 
og en pose af ikke for tætvævet 
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INTRODUCERET VED TORBEN WOLFF 

WOODCRAFT 
stof. Når l fisker, skal l fortrinsvis 
holde jer til vegetationen og passe 
på ikke at gå for dybt, så l får hele 
posen fuld af mudder. Fangsten 
hældes op i flade hvide skåle (f. 
eks. fotobakker) eller tallerkner, så 
ses den lettest, og overføres sene
re til transportglassene. På auto
værksteder kan l sikkert få et gam
melt akkumulatorakvarium, hvis l 
ikke har råd til et rigtigt akvarium. 
Husk endelig godt med grønne 
planter til luftfornyelsen, og brug 
mosevand 

Den bedste bog til at bestemme 

dyrene er ~> Hvad finder jeg i sø og 
å« fra Politikens forlag (kan lånes 
på biblioteket, hvis l ikke har den) . 
l ~> Årets gang i naturen« er der og
så billeder af en hel del af mose
hullets beboere. 

Punkt 2: Frøæg 
Når l i jeres akvarium følger de 
sære forandringer, der på få uger 
sker under udviklingen fra gælle
åndende haletudser til lungeån
dende frøer, er det faktisk en gen
tagelse af det under, der udspille
de sig engang i en fjern jordperio
de, da havdyr kravlede på land, 
smed gællerne og blev til dyr med 
lunger. Det giver da et vist per
spektiv! 

Lad være at tage for stor en 
klump æg og husk at fylde akvariet 
med mosevand og mange vand
planter. Under æggenes og hale
tudsernes vækst bør l tegne mange 
skitser, helst hver dag, for at regi 
strere den forbløffende udvikling, 
der foregår. 

N.B.! Det er dyrplageri ikke at 
sætte småfrøer tilbage, hvor l tog 
æggene, så snart halen er svundet 
ind, og de små væsener er klar t il 
at gå på land . 

Punkt 3: Kviste 
For rigt ig at kunne kontrollere je
res bestemmelse af kvistene, bør l 
nummerere dem og lave en liste 
over dem. Det vil også være prak
tisk at have et dobbeltsæt af kviste, 
så den ene sættes i vand , den an
den ikke (for at kunne tjene til kon
trol) . 

4: Sporkasse 
Denne er udførligt omtalt i >> Spej
dernes Magasin«, 1967. Om frem
stilling af gipsspor kan l læse 
~> Den lille Spejderbog << (side 44) . 

Punkt 5: Skader i naturen 
For at sætte jer på sporet, skal jeg 
her opremse nogle af de alminde
ligste tankeløsheder eller direkte 
ødelæggelser, som desværre er 
dagligkost i skoven : Træde hegn 
ned (så vildtet får adgang til ny
plantningerne) , færdes i nyplant
ning (så de små nye træer ødelæg
ges) , gå på stendigerne (så stene 
triller ned) , sprede eller fjerne træ, 
brændestabler eller bunker med 
granrafter (de er et varelager, op
målt og klar til at sælge, at fjerne 
noget er tyveri), nedtræde grøfte
sider eller smide blade eller grene 
i grøfterne (så de ikke kan bort
lede vand, jorden bliver sumpet og 
træerne går ud) , fjerne nedfaldne 
grene i skovkanter (de holder på 
løvet, der hindrer skadelig udtør-



ring), plukke grene af unge træer 
(så de skamferes), skære i barken 
(så veddet indenfor misdannes, og 
værdien som gavntræ forringes), 
slå søm i levende træer (så maskin
saven på savværket springer og i 
værste fald dræber en eller flere 
arbejdere), tænde bål i skoven (så 
en skovbrand kan startes), efterla
de flasker i skoven (som dumme 
børn eller voksne senere smadrer, 
så de uforgængelige skår spredes, 
og et barn eller en hund eller ræv 
skærer sig på dem - i morgen el
ler om 100 år, og endelig at efter
lade madpapir, plasticposer og 
konservesdåser (ser skrækkeligt 
ud, og dåserne kan skære lige så 
slemt som glasskår). 

Punkt 6: Natursamlinger 
En god vejledning til presning af 
planter finder l i V. Abrahamsen : 
>>Herbariet« eller bogen »Natur
samleren« (kan lånes på bibliote
ket). Barksamlinger og dyremær
ket træ er beskrevet i »Årets gang 
i naturen«. 

Og hermed er startskuddet givet 
for alle de patruljer, der har mod 
på at tage fat på et af de to nye 
patruljeduelighedstegn om livet i 
Guds grønne natur. 

Selv om l ikke mener at kunne gå i gang med et af de her om

talte patruljeduelighedstegn, vil der i Torbens artikel være mange 

ideer at hente til spændende patruljeaktiviteter. 

.KRAVENE TIL DE NYE 
PAT RU LJEDU ELIGHEDSTEGN 

WOOD-CRAFT mindst et være et svovlaftryk taget i sne. 
Rapporten over dato, findested, findestedets 
art (granskov, strandbred, grøftekant o.lign.) 
samt skitser og fotografier indgår i samle· 
rapporten. 

5. Patruljen udarbejder over en periode på 
mindst fire måneder korte beskrivelser (led· 
saget af skitser og/eller fotografier) af ek
sempler på skader i naturen forårsaget af 
tankeløse børn og voksne i det under punkt 
1 nævnte område eller andetsteds. Der rede
gøres for, om skaderne har kunnet afhjælpes 
(f.eks. opretning af vildthegn, fjernelse af 
grene i grøfter, bortskaffelse af skov- og 
strandsvins glasskår og andre efterladenska
ber osv.). Rapporten indgår i samlerapporten. 

1. Patruljen udvælger et af TF godkendt 
område af passende størrelse (f.eks. et par 
hundrede meter på hver led) med vandhuller, 
varieret bevoksning og dyreliv. l det tidlige 
forår hjembringer patruljen dyr og planter 
fra et vandhul i området og anbringer efter 
hjemkomsten det hjembragte i et akvarium 
eller i en anden stor glasbeholder, der for· 
synes med låg af fint trådnet. l den følgende 
tid holdes dyrene under observation - f.eks. 
følges myggelarvers og vårfluelarvers udvik
ling, hvorefter det hele efter højst 3 ugers 
forlØb bringes tilbage igen. Der føres en 
samlerapport, hvortil hvert enkelt patrulje
medlem bidrager. Den skal indeholde beret
ninger, skitser og/eller fotografier og skal 
godkendes af TF. 

6. Patruljen fremstiller en samling beståen-
2. Samme forsøg gøres med en klump frø- de af: 
æg (husk rigeligt med grønne planter). 

3. Inden løvspring samles kviste fra mindst 
15 forskellige træer og buske i området, der 
bestemmes efter tavlen i .. Ar~ts gang i natu
ren« eller »Den lille spejderbog«. Kvistene 
anbringes i vand og stilles på et lunt og lyst 
sted. Efter udspringet kontrolleres den Iore
tagrie bestemmelse. Rapporten herover og 
over de forskellige væksters udspringstids
punkt indgår i den under pkt. 1 nævnte sam
lerapport. 

4. Patruljen skal fremstille en sporkasse. 
Med dette hjælpemiddel tilvejebringes en 
sporsamling af mindst 5 vildtlevende dyr 
samt hund og kat. Af sporaftrykkene skal 

a. 50 pressede vilde planter, indsamlet i det 
under pkt. 1 nævnte område. De skal illu
strere alle de i området fprekommende 
plantefund (sø eller mose, søbred, eng, 
krat, højskov osv.). Hver plante opsættes 
som nævnt under duelighedstegnet •Bota
niker« . 

b. Samling af bark fra mindst 15 træarter. 
Opsættes med navn og findested på træ
plade. 

c. Samling af dyremærket træ og dyrebe
handlede kogler. Opsættes med navn og 
findested på træplade. 

d. De under pkt. 4 nævnte sporaftryk. Sam
lingen skal godkendes af TF. 
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FugleiagHagelser 
Punkt 1: Fugleskjul 
For virkelig at komme fuglene på 
nært hold, er det nødvendigt at be
nytte en eller anden form for fugle
skjul. Det kan være et gammelt pa
truljetelt, grønt eller malet i de 
camouflagefarver, militæret bruger. 
Eller et hjemmelavet firkantet telt
skjul (se billedet). Det består af et 
stativ af fire overliggere og fire 
lodrette stænger, der er spidse for
neden og stikkes i jorden (i blæst 
kan de sikres med hjørnebarduner) . 

FUGLE· 
IAGTTAGER 

FUGLE
IAGTTAGER 

Stoffet er af svær plastic, sejldug 
eller sækkelærred, men så tætvæ
vet, at man ikke kan se igennem 
det (end ikke skygger) og tilpasset 
til at trækkes ud over stativet ; en 
indbøjet kant forneden sikres med 
sten, eller der bruges jordpløkke, 
og indkrybningshullet i det ene 
hjørne lukkes med tryklåse . Pas på, 
stoffet sidder stramt, så det ikke 
blafrer. Eller skjulet kan være tre
kantet ; de tre stænger samles for
oven med en besnøring eller en 
bolt, som vist på tegningen, og for-

1. Patruljen udvælger et af TF godkendt de under pkt. 1 nævnte week-end-ture) have 

omrlde med et rigt og varieret fugleliv (mo- oplevet fuglenes opvlgnen. Tidspunktet for 

ae med krst af pil eller el og med tilgræn- de enkelte fuglearters plbegyndelae af san

aende højskov, i alt et par hundrede meter gen anføres i samlerapporten. 

pl hver led). Her iagttager patruljen pl 3. Hvert patruljemedlem skal have fremstil
mindat tre ture, heraf mindst to week-end-

let mindst 1 redekasse. Redekaliørne skal 
ture, i forArets og forsommerens løb, fugle· 

omfatte flere typer og anbringes korrekt ef-
livet frs en eller flere skjulte standpladser. 

ter formAlet. De opbinde• forsvarligt efter 
Der udarbejdes herover en samlerapport 

indhentet tilladelse fra ejeren eller opsynet 
hvortil hvert enkelt patruljemedlem bidrager. 

(f.eks. skovfogeden) i det valgte omrlde. 
Den skal indeholde beretninger og skitser og/ 

eller fotografier og skal gøre rede for fugle· 4. Patruljen skal ved besøgene i omrldet 

nea art, udseende, tærden, dato og t idspunkt nøje have fulgt, om redekasserne er blevet 

for de enkelte iagttagelser samt en nærmere beboet , og gøre rede for iagttagelserne i 

karskteriat ik af den del af omrldet, hvor iagt- denne forbindelse - f .eks. hvor ofte forel

tageisen blev gjort. Samlerapporten godken- drene kommer flyvende med føde til ungerne 

des af TF. i de forskellige stadier af opvæksten. Dille 

iagttagelser indføres i samlerapporten. 
2. Patruljen skal ved hjælp af grammofon-

plader eller pl anden vis have lært at kende 5. Patruljens medlemmer skal hver især ha

mindst 8 spurvefugle pl stemmen (f.eks. ve fodret fugle mindst en vinter og al vidt 

musvit, solsort, sangdrossel, nattergal , have- muligt hver dag have ført en liste over de 

sanger, bogfinke og gulspurv). Patruljen skal besøgende fugle. Disse fortegnelser indglr i 

l løbet af foraommeren (eventuelt pl en af samlerapporten. 

66 

synes med tryklåse eller lynlås til · 
betjen ing, både ude- og indefra. 
Vigtigt turde det være at klippe 
nogle små udkigshuller til iagtta
gelse og til kameraet ; gør dem ik
ke for store, og forsyn udkigshul
lerne med moskitonet indvendigt. 

Brug jeres omtanke ved anbrin
gelsen af skjulet. Gælder det iagt
tagelse i almindelighed, kan det 
måske betale sig at lægge foder 
ud. Drejer det sig om redeiagtta
gelse, må l gå forsigtigt til værks 
for ikke at skræmme forældrene 
bort. Begynd med at opstille skjulet 
10--15 m fra reden , og flyt det så 
med nogle dages mellemrum nær
mere og nærmere, så fuglene når 
at vænne sig til skjulet. Tag hen
syn til solen, både ved iagttagelse 
og fotografering - anbring skjulet, 
så den vil bevæge sig bag det. Når 
l skal benytte skjulet, er det bedst 
at have en ekstra medhjælper med, 
som kan gå alene tilbage. Fugle 
kan nemlig ikke tælle og tror, at 
skjulet så er tomt! 

Og sidst, men i~ke mindst, må l 
kunne indrette jer behageligt i 
skjulet og eventuelt ·medbringe bå
de drikkelse og mad (i papir, der 
ikke støjer!) og måske en bog, for 
ventetiden kan blive lang, før der 
sker noget. Til gengæld kan jeg lo
ve jer nogle enestående oplevel
ser, når l har overstået begynder
vanskelighederne. 

Punkt 2: Fuglestemmer 
Disse læres bedst i naturen under 
vejledning af en, der allerede ken
der dem. Hvis en sådan person ik
ke kan fremtrylles, kan l lytte til 
grammofonplader, som de fleste 
steder vil kunne lånes eller høres 
på biblioteket eller evt. overspilles 
på bånd. En nem lille bog med be
skrivelser af stemmer er Sv. Kaul
berg : >>Lær fuglesangen at kende«. 

Punkt 3: Redekasser 
Alle hulbyggende fugle kan l med 
større eller mindre lethed få til at 
yngle i hjemmelavede kasser. Ved 
at variere redehullets størrelse kan 
l til en vis grad være herrer over, 
hvilke fugle der går i kassen. - Er 
det ca. 3 cm, bliver det nok mejser, 
4 cm velsagtens rødstjert, grå og 
broget fluesnapper eller skovspurv, 
og 5 cm sikkert stær. Svarende 
hertil er de indvendige mål 10--15 



cm i bredden og 20-30 cm i højden. 
Låget skal rage lidt ud over kas
sens 2 sider, helst beklædes med 
tagpap og naturligvis kunne lukkes 
op eller tages af. Ikke noget med 
en siddepind - den er kun til hjælp 

- for katte og andre fjender. 
Kassen opbindes - ingen søm i 

træerne! - ved hjælp af bag bræt
tet, der er 10-15 cm længere end 
kassen. Den anbringes på en træ
stamme i ca. 11h m højde, gerne i 
nærheden af buskads, med åbnin
gen mest muligt i læ (mod syd) og 
forsiden hældende lidt fremover for 
at undgå slagregn. Om efteråret 
nedtages kasserne for vinteren, el
ler det kontrolleres, om de stadig 
sidder godt fast. De renses for 
gammelt redemateriale, som kan 
rumme en utrolig masse utøj. Den 
særlige kassetype til træløbere er 
vist på tegningen. 

Punkt 4: 
lagttageiser ved redekasserne 
Lykkes det jer at få redekasserne 
beboet, er der god grund til at op
stille et skjul i nærheden, for en 
masse familieliv vil udspille sig 
deromkring : redemateriale bringes 
til (hvad består det af?), måske får 
l ceremonier forud for parringen 
at se, eller forsvar af kassen mod 
andre fugle af samme eller anden 
art, hannen bringer mad til de~ ru
gende hun og senere begge til de 

Opstilling af firkantet fotoskjul med hjørne
barduner (Ib Trap-Lind fol.) 

forslugne unger (hvor tit, hvad be
står føden af og ændres den med 
opvæksten?) . 

Punkt 5: Vinterfodring 
Foderpladsen skal ligge i læ, men 
dog så åbent, at fuglene har frit 
udsyn og gode flugtmuligheder -
ellers får l kun spurve til at kom
me. Det bedste foderbræt består 
af en plade på ca. 40 cm, gerne 
med en lav kant, og et let skrånen
de tag beklædt med tagpap og bå
ret af fire hjørnestøtter på 25-30 
cm længde. Huset sømmes oven 
på en solid pæl , der står solidt ned
gravet. 

Fuglene kan omstille sig til at 
æde så godt som alle madrester fra 
vores husholdning. Også de frø
blandinger, der kan købes, er for
trinlige, havregryn tiltrækker rød
hals og brunelle, og flagspætte, 
spættemejse og alle mejsearterne 
er helt hossede med oksetælle 
palmin eller stegefedt, f.eks. smel~ 
tet ned i en halv kokosnød. 
God fornøjelse! Torben Wolff. 

Fremragende billede af engpiber, der fodrer 
gøgeunge. Taget på 111> m afstand med tele 
og blitz fra fotoskjul (Ib Trap-Lind fol.) 

Broget fluesnapper ved sin redekase i udhu
let birkestamme. l næbbet tre larver og et 
stankelben (Torben Andersen fol.) 

Genem et gazenet kan man se fuglen, uden 
at den kan se iagttageren 

Camoufleret telt 

Transportabelt skjul 

Blåmejse ved sin redekasse med larve i næb
bet (Torben Andersen fol.) 
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De fleste af jer har på et eller an
det tidspunkt stiftet bekendtskab 
med en walkie-talkie . Nogle er 
endog i besiddelse af en sådan. 
Men lad os alligevel gøre det 
klart, hvad det er, vi taler om. 

En walkie-talkie er normalt op
bygget, som det ses på tegningen, 
lille og meget handy. Den består 
af, (1) Teleskopantenne, (2) Afbry
der og styreknap, (3) Taletast, (4) 
Kombineret mikrofon og telefon , 
(5) Sender- modtager, (6) Batteri
kasse. Dertil kan så komme diver
se raffinementer som, støjdæmper, 
tilslutning for øretelefon og kanal
vælger. Blandt disse må jeg adva
re mod brug af støjdæmpere, de 
fjerner normalt både støjen og 
det, man gerne skulle modtage, og 
så bruger de en masse strøm. 

Vedligeholdelse af stationen er 
et punkt, hvor der ikke må sløses. 
Batterikassen er et af de steder, 
hvor man skal være særlig vågen. 
Tag altid batterierne ud, når sta
tionen ikke er i brug; hvis de bli
ver siddende, risikerer man , at sy
ren løber ud, og stationen bliver 
ødelagt. De udtagne batterier bør 
opbevares køligt, helst i en dyb
fryser, så taber de mindst i effekt. 
Antennen skal holdes fri for rust, 
smør den ind i et tyndt lag olie. 
Selve stationen bør opbevares på 
et tørt og køligt sted, og aldrig i 
en plastpose el. lign., som holder 
på evt. fugt, så den ikke kan kom
me væk fra stationen. 

En walkie-talkie er ikke bereg
net til udveksling af lange filoso
fiske udredninger, hjemmeopgaver 
o. lign. Ifølge Post- og Telegraf
væsenets regulativer, må de kun 
bruges til udveksling af KORTE 
MEDDELELSER, endvidere slider 
det meget på batterierne, når sta
tionen sender. Derfor hurtigt væk 
fra frekvensen, aftal, hvornår l vil 
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HOLGER BØTTG ER SØRENSEN 

WALKI E TALK l E 

kalde igen, og sluk stationen. Det 
er et lille område, der er til rådig
hed, og der er mange om det. 
Husk også, at enhver, der har en 
modtager, der passer til de fre
kvense r, der bruges, kan høre alt, 
hvad der siges, derfor væk med 
det BLOMSTRENDE SPROG, man 
kan høre. Post- og Telegrafvæse
net lytter også, og de kan ikke li
de at høre for mange blomster, 
det kan blive en dyr spøg. Tænk, 
før l taler over en radio, og er der 

3 

4 

5 _____ 6. 



noget, l vil holde hemmeligt, så 
skal l ikke sige det over radioen; 
brug en kode, hvis det skal siges. 

Da en walkie-talkie kun er i be
siddelse af en meget ringe sende
effekt, og dermed kun har en kort 
rækkevidde, er der en del fakto
rer, man må tage hensyn til. For 
det første: brug batterier, der er 
helt i orden, aldrig halvgamle ned
slidte. Dernæst: søg så højt op 
som muligt, jo højere og f r iere 
stationen er placeret, jo bedre for
bindelse. Desværre er det ikke mu
ligt at give helt klare retningslinier 
for stationens placering. Det viser 
sig , at det, der er det ideelle den 
ene dag, slet ikke du'r den næste. 
Der er dog visse ting , der bør 
undgås, da de normalt virker for
styrrende eller dæmpende på ra
diobølgerne, det er : 

højspændingsledninger, 
bliktage, 
jernbeton bygninger, 
jernbanespor, 
stålbroer, 
trafikerede veje 
fabriksanlæg , 
større radioanlæg 
(fjernsynssender o. lign.) 

Endvidere kan skove, især gran-

REDIGERET AF JØRN HElKEL VINTHER 

Nå, det er det . du bruger antennen til! - Så 
kan jeg bedre forstå, du ikke svarer 

skove, virke dæmpende. Men det 
bedste råd , jeg kan give, er, prøv 
jer frem, så ved l, hvad l kan rette 
jer efter. 

Mange vil nu nok spørge: kan 
vi ikke selv bygge en walkie-tal
kie? Jo, det kan l nemt, men der 
er en lille hage ved det, for til ma
terialeudgifterne skal l lægge 250 
kr., som det koster pr. stk. at få 
den godkendt af Post- og Tele
grafvæsenet, og så skal man være 
meget sikker på den tekniske kva
litet, for der stilles meget store 
krav fra P. og T.s side. Der er dog 
den udvej at blive amatør. Er man 

i besiddelse af en radioamatør li
cens, åbner der sig en ny og stor 
verden inden for rad ioteknikken. 

Licensprøven omfatte r en prøve 
i radioteknik, samt en morseprøve 
med en hastighed af 60 tegn/bog
staver pr. minut. Skulle der være 
nogle, der har lyst til at prøve 
denne vej, kan jeg anbefale en 
bog udgivet af Eksperimenterende 
Danske Radio Amatører, den hed : 
der : >> Vejen til sendetilladelse«. 
Det er en let tilgængelig bog, der 
omhandler stoffet til licensprøven 
og de vigtigste regler for radio-
amatører. Vy73 Holger 
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PIONERLEJREN 
l NY HEDEBY l PINSEN 

Du burde nu kende planen for 
pionerlejren i Ny Hedeby, da din 
TF har fået hele programmet. Du 
kiggede sandsynligvis forgæves ef
ter den folder, der var omtalt i ja
nuar-nummeret. Den var ikke ble
vet ilagt, men du kan få den ved 
henvendelse til korpskontoret, og 
så selv orientere dig om de spæn
dende ting , der forestår. 

Hvorfor deltage i pinselejren? 
Der kan være forskellige grunde. 

Du kan komme af ren og skær 
nysgerrighed. Du kan komme, for
di du synes, det lyder som en god 
ide, men bedst vil det være, hvis 
du kommer for at undersøge, om 
det også var noget for patruljens 
sommerlejr. Du er s~lvfølgelig vel 
kommen til at tage patruljen med 
allerede i pinsen, for at l så i fæl 
lesskab kan afgøre, om sommer
lejren skal gå til Ny Hedeby. 

Hvordan kommer man til Ny He-

PINSELEJR l NY HEDEBY 

Jeg bestiller herved ........................ billetter 

fra .......... .................................................................................................................. til KLIPLEV. 

Pris kr ......... .... .. .......................... ... ......... er sendt til giro 2284, Korpskontoret, 

Frydendalsvej 32, 1809 København V. 

Vi/jeg ankommer ........................ dag den ........ .. ....... juni 

Vi/jeg rejser ........... dag den ................. juni 

D Vi/jeg provianterer selv 

D Vi/jeg ønsker proviant iflg. vedlagte bestilling 

Navn ......... ........ ....................................................................... .................................. ............... .............. . 

stilling ................................................................ (civil) 

adresse ............................................................................................................................................... . 

INDSENDES TIL KORPSKONTORET 

SENEST DEN 11. MAJ 1-
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deby?_ Der er selvfølgelig mange 
muligheder. De, der bor nærmest, 
kan gå eller cykle, medens l, der 
kommer langvejs fra, kan tage to
get. Oven i købet til en fordelag

tig pris. 
Du skal henvende dig til den 

nærmeste jernbanestation og få 
oplyst, hvad en enkeltbillet ti l 
Klip lev koster. Prisen ganger du 
du med to. Fra dette beløb træk
ker du 60 pct. og har den pris, bil-

letten koster. Eksempel: En enkelt
billet koster 40 kr. Du ganger 40 
med 2 = 80. Herfra trækker du 60 
pct. og finder ud af, at billetten 
koster 32 kr . 

Billetten skal bestilles på korps
kontoret senest den 15. maj, og 
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billetbestillingen gælder samtidig 
tilmeldelse til lejren, der holdes 
fra den 1.-5. juni. Samtidig med 
bestilling af billet indsender du på 
giro nr. 2284 det beløb, som billet
ten koster. 

Mad skal du have under lejren. 
Du kan selv sørge for din forplej
ning, men kan også bestille mad 
gennem korpset. Denne bestilling 
skal være afgivet senest den 28. 
maj og omfatter proviant til hele 
perioden, og det betales efter reg
ning. -

Du behøver ikke at melde dig 
for hele perioden, men kan nøjes 
med at deltage i et par dage. 

Hvad skal der laves i lejren? 

Vikingetiden var en øksekultur, 
hvor folkene havde opøvet stor 
oehændighed i betjening af dette 
redskab. Derfor vil forlejrene væ
re ••økselejre«, hvor du ikke alene 
får lejlighed til at arbejde med 
forskellige øksetyper - kopi af vi
kingernes - men du får også op
øvet færdighed i brugen af dette 
værktøj. 

Du får lejlighed til at medvirke 
ved bygning af de såkaldte bul
huse, hvoraf der skal bygges 13 -

nogle er allerede under bygn ing 
og vil være færdige i pinsen. 

Det er ikke almindelige grene, 
der skal arbejdes med, men der 
bliver tale om store egestammer, 
der skal hugges til, flækkes og 
rettes af. 

Der bliver meget arbejde, men 
de bllver alligevel en lejr med 
lej bål og tid t il samvær me kam
meraterne. Og for at det kal bli
ve en god lejr, har vi brug for dig 
og din opfindsomhed. - Ny Hede
by-projektet - hvor vi vil fo søge 
at genskabe vikingetidens hoved
stad - er et stort og spændende 
projekt, og det er et krævende 
projekt. 

k.ltså - tag teltet på nakken og 
vær med i alle tiders pinselejr. 

- ich-
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PATRULJEFARTØJ 
Som det sikkert vil være en del 
bekendt, arbejder man for tiden 
blandt søspejdere med tanken om 
et nyt og mere ,moderne patrulje
fartøj. Det er kommet så vidt, 
at skibsingeniør Bjørn Jensen fra 
Svendborg har lagt sidste hånd på 
tegninger til en >>Svendborgjolle«, 
hvortil vi her viser det første ud
kast. Det fartøj, man har vedtaget 
at bygge, er af næsten samme ud
seende, men forsynet med endnu et 
bord, der giver bedre plads under 
fordækket og ligesom lidt bedre 
rygstøtte i cockpit. 

Den skitserede bermudarig vil 
være lettere håndterlig end Ålborg
jollens kragerig , men det er værd 
at bemærke, at storsejlet kun er 
fæstnet ved masten og ved bom
nokken, så der bliver altså ikke 
tale om nogen hulkehl i bommen, 
ligesom der heller ikke vil blive 
påmonteret noget rebeapparat, idet 
man vil foretrække at lade rebnin
gen foregå ved hjælp af rebstjer
ter i storsejlet, altså den gode, 
gammeldags metode. De to lange 
kistebænke i cockpit vil blive del
vis fyldt op med flydemiddel, men 
der vil dog blive levnet så meget 
plads, at den agterste del af dem 
forsynes med oplukkeligt sæde, så 
der her bliver et rum til at stuve 
grej i. l agterdækket anbringes en 
lem, så man let og ubesværet kan 
komme til ankergrej og lign., der 
kan stuves ned bag det agterste skot. 

De to fartøjer, som man forelø
big har bevilliget midler til, vil blive 
bygget af Niels Juels søtrop og af 
Gry, begge steder under sagkyn
dig ledelse, og når disse fartøjer 
bliver færdige, vil der være mulig

hed for at lade dem afprøve bl.a. 
af deltagerne i vore kommende 
PRIMI-kurser, hvor disse fartøjer 
vil blive stillet til rådighed. 
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Og så snakker vi jo stort fartøj 
for tiden. Ikke til troppen, men til 
førertræningen, stedet, hvor de 
maritime traditioner skal gå hånd i 
hånd med det primitive spejderar
bejde. Også her er man nået til 
realitetsdrøftelser, så man forhå
bentlig kan præsentere dette nye 
skolefartøj ved sommerens kurser. 
Fartøjet vil finde anvendelse på al
le tre former for kursus, nemlig 
for PFere, for jungmænd og for 
TFere, og det sidstnævnte kursus 
er fastsat til afholdelse i Dehns
hytten ved Vordingborg i dagene 
16., 17. og 18. august med meget 
begrænset deltagerantal. Tilmel
ding til dette kursus kan ske alle
rede nu til korpskontoret, dog se
nest 1. april. For de andre kursers 
nest den 1. april. For de andre kur
sers vedkommende vil meddelelse 
fremkomme senere. 

SEA 68 
Sverige indbyder til international 
søspejder-regatta på Wassero 200 
km nord for Stockholm i dagene 
31. juli-8. august og derefter 3-8 
dages privat indkvartering i egnen 
omkring den svenske hovedstad. 
Prisen er 160,00 sv. kr. plus rejse 
til Stockholm, og tilmelding må 
ske omgående til Korpskontoret 
Det bliver den helt store oplevel
se. Og vi skal ikke selv medbringe 
både. 

FOR JUNGMÆND 
KL har vedtaget, at jungmænd 
fremtidig må bære det almindeli
ge søspejderfører-hattemærke, men 
med en mørkeblå eller sort kant
snor om pulden. 

ULVE-sejlads 
Vi vil give os til at arbejde med, 
at BF og BA kan komme til at sej
le optimistjoller i den kommende 
sommer. ULVE-ledelsen har billiget. 
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BLANDET 
P. g. a. alle de gode diagrammer 

der har været i Magasinet, vil jeg 

gerne komme med et par råd og 
advarsler. 

Lad mig begynde med rådene! 
For at husets frue ikke skal forgå 

af raseri, når indlodningen af de 
forskellige komponenter sker, bør 

man lave sig en holder til kolben, 
så man udgår mærker på møble

mentet. Den kan laves af låget til 
en konservesdåse, der bukkes og 

formes efter tegningen. Det må til
rådes først at banke mærkerne ef
ter dåseåbneren ud. Desuden skal 

bruges to skruer og en træplade. 
Derefter følgende advarsler: 

Transistorere, didaer osv. tåler 

ikke for stærk varme, hold derfor 
altid en fladtang mellem kompo
nenten og loddestedet, da man el

lers risikerer, at disse meget var
mefølsomme halvlederkomponenter 

>> futter af«. 
Elektrolytkondensatorer tåler kun 

jævnstrøm i en retning, kontolier 

derfor altid, om den er indsat rig
tig (den er mærket). Men det er 
såmænd ikke det værste! Der er 

nogle af dem, der har ...;.. til stel! 
Nedenunder ses forskellige sig

naturer for elektrolytter med ind

sat + og + . 
l' Savspor 

OPFINDER CD 
KWBBENQ 

AUTOMATISK DØR GONG-GO.,.NG TI L BUT l KS DØR 
o"' 

J7 • .a. 

Glo .ll. 

li j ~·' •'""' 
J., D . Æ. 

\l 

/T,~ ~ -he-1 .. 1 

.------rm,ffillJ!hl 

Indsendt af Tage Bay Petersen, Lindøvej ~· Bogense 

- bukkes helt o& 

'. 
"' ~ 

q v 

, - Bukkelinie 
kkee t om 

Desuden her et lille forslag til en nem skruetvinge til model

arbejde. 
- Savspor Materialer: En ståltrådsbøjle, der skæres i passende stumper, 

+ en bolt. Ståltråden svejses eller loddes på bolten. 

God arbejdslyst! 
Indsendt af: Niels Dreijer, Virum. 
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jungle 
nyt 

At gøre en lille ting for andre, 
uden at forlange 
noget til gengæld 

Mange af jer spørger sikkert, 
når nogen beder jer om nog~t : 
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Hvad får jeg for det? Ja, man-
ge voksne spørger i hvert til- ~~tt=;:, 
fælde sådan. Har man et arbej
de, er det jo også for at tjene 
nogle penge, som man kan leve 
af. Men der er t il hverdag man
ge t ing, vi kan hjælpe hinanden 
med uden at tjene penge. Du 
kan gå i byen for folk, der har 
travlt, eller som går dårligt, el
ler vaske op eller gøre noget, 
du er særlig dygtig til. Sagnet 
fortæller, at St. Georg slog en 
drage ihjel for at frelse en prin
sesse, og så red han bort uden 
at forlange noget for det. Det 
er grunden til , at spejdere har 
St. Gecrg som forbillede. 

REDIGERET AF KAREN HJORTH 

IAGTTAGER 
1. Have lavet 3 beretn inger, hver pl 

mindst 2 stilebogss ider, om 3 vildtle

vende dyr eller fugle, som du selv har 
iagttaget i naturen, 

2. kunne følge et spor pl 2 km lagt med 
afvekslende markering med farver eller 
lignende, 

3. kunnne baskrive at menneske og en 
stue efter 5 min. iagttagelse af hver, 

4. kunne genkende an person efter fyl
destgørende signalement, 

5. kunne huske 15 af 20 t ing aftør 500 m 
iagttagelsesgang. 

~ 
DYREVEN 
1. Have fordrat fugle i 2 vintarmlneder, 
2. have skrevet an liste over, hvor mange 

forskell ige fugle du har set pl fod· 
ringspladsen, 

3. have fundet en egerngnavet, en muse
gnavet og en spættebehandlet kogle, 

4. have fundet uglegylp og forevist det 

renset og opklæbet. 
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HVORFOR ER HAN FORBAVSET? 

Tak for turen, Akelal 

t Klip tegningen ud og lev den f•rdigl 
Indtegn i hejre side det, DU tror, han sar 
. . . og sand ras u ltatat til 

Fru Karan Hjorth 
Birkabakken 19 
Ullared 
pr. Hillared 

De morsomste tegninger vil blive vist 
i bladet, og da to badste vil blive pr•
miareda. 

'· .. 
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REDIGERET AF HENRY CHRISTENSEN 

CHINGACHGOOK 
Det er et nyt patruljeblad , som DELAWARE 

fra Peter Lassens trop har udgivet. De me
ner, det er det første i FARU M? Det første 

nummer lover godt for fremtiden . Der er le

deren, instruktionerne, historien med mora~ 

len og den spændende føljeton . 

• • • • • • ••••• 
UHU 
Det er lige t il at tude over, sagde stegepan

den og rød mede af skam, for så rusten var 
den, og så græd de al lesammen, både teltet , 

øksen, begge kogekarrene og signalhornet, 

ja, selv sleven var utrøstelig. 
Hvordan ser jeres materie l ud? 
Det var måske en god ide at gennemgå 

alt det forske l lige materiel nu mens der er 

tid ti l det, tag noget gamme lt tøj på, og mas 

så på med godt humør, det er dejligt , når 

foråret kommer, og dermed turenes tid, at alt 

l igger parat i fineste stand. 
Er di n pe rson l ige udrustning også i orden? 

- el lers v il jeg lige mi nde dig om vores 

depot. 
(Noniko) . 

• • • • • • ••••• 
••Spioner« vil forurene Fjerritslev vandværk 
De gule spejdere var i aftes på •spionjagt• i 

Fjerritslev. Under et tropsmøde indløb der 

meddelelse om, at flere spioner opholdt sig 

i byen , og hjemmeværnet havde ikke mulig

hed for at løse opgaven , hvorfor man bad 

spejderne om hjælp. 

Drengene fik besked om at skygge en 

skummel person fra rutebilstationen . Han 

kontaktede f lere af sine fæller på en række 

punkter i byen. 
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Spejderne fandt ud af, at •de fjendtlige 

elementer• ville samles ved byens vandtårn, 
og havde planer om at forurene vandværket. 

En af spionerne oplyste i dag , at han al

drig har fået så mange tærsk som i aftes , da 

spejderne delte øretæver ud. For at undgå 

gentagelser har han meldt sig ind i Set. 

Olav trop, og vil således i påkommende til
fælde komme på det stærkeste hold. 

• • • • • • ••••• 

A P R l L= Set. Georg 

7. AARHUS l KAMP! 
Maj 1900 - 217 dage efter at hollandske lå

gers havde indsluttet byen MAFEKING: 

Undsætningskolonner snoede sig gennem 
det uvejsomme terræn. Nu gjaldt det om at 

slå sig igennem; meddelelser, der var smug
let ud gennem boernes linier tydede på be

gyndende træthed hos byens forsvarere - og 

ængstelse for det stormangreb , boerne gen

nem længere tid havde gjort forberedelser 

til. 
Undsætningsmandskabet var fu lde af for

ventning - og betagede af øjeblikkets stor

hed! 
De havde Storbritanniens - og den halve 

verdens - bevågenhed! 

l week-enden 27.- 28 . j anuar havde 7. Aar
hus trop rustet sig til at genskabe dette histo-

riske øjeblik i området vest for Hadsten! 7. 

Aarhus - undsætningshæren - skyede ingen 

anstrengelser for at nå målet : befrielsen af 
Mafeking . For at spare tid blev der overnat

tet i bivuak, og selv da et raid fra de hol

landske laagers nedbrændte Headquarters -

og næsten ødelagde afdel ingens dokumenter 

- lod man sig ikke afskrække, men optog 

rekognosceringen af de fjendtlige sti llinger 

- hvilket varede næsten hele natten og slut

tede med march gennem den af de indfødte 

så frygtede »forheksede skov•, fyldt med ån-

der og spøgelser, mættet af ulykkeliges kla

gende skrig. 
Dagen derpå blev 7. Aarhus overfaldet af 

et pludseligt uvejr - men end ikke dette kun

ne opholde styrken : sammenbidt kæmpede 

den sig frem mod målet : MAFEKING , der da 

også efter en kort kamp blev indtaget. 

Bortset fra ubetydelige sår var det eneste 

alvorlige tab for undsætningshæren - 7. Aar

hus trop - en smadret oksekærre. 

Efter opfyldt mission lejrede styrken sig 
ved kogebålene og lod maverne vederfare 

deres ret. 



Således endte 7. Aarhus trops patrulje
fejde 1967/68 - på den i troppen historiske 
MANDFOLKETURI På denne tur tænktes der 
ikke på »Top Tyve• eller andre hit-lister! 
Fuldt og helt krævede strabadserne sin mand 
- og overvundet blev de: på ægte SPEJDER
MANER! Nemlig : lige på og hårdt!! 

• • • • • • ••••• 
o 

AH, 
MIN GAMLE SPEJDERHAT 
Der er buler, der er sving , der er historie 
ved den gamle bør, den er blevet rettet op , 
lakket og presset op mange gange, den hol
der stadig , det har ikke alene været min , 
men også min fars spejderhat . Den er 35 år 
gammel , så du kan regne ud , at den har væ
ret med til lidt af hvert, det har taget på den , 
men den er fuld af minder, og jeg ville nø
dig undvære den . 

Min far erhvervede den, da han fra ulve
unge rykkede op som lille spejder, den var i 
mange lejre med troppen , den var med i 
korpslejre , senere kom den med i førerflok
ken , der bl.a. ledede en tur, ja, en cykeltur 
fra Midtjylland til en tropslejr på Bornholm. 

Også med ulveungerne tog den mange og 
lange ture , og den var med til at starte en 
trop i Vestjylland. Den var på Gilwell-træ
ning. 

Jeg overtog hatten og startede med at tage 
i sommerlejr i Mols bjerge , så var vi i Rold 
skov , hvor den holdt til et voldsomt røverisk 
overfald , på primi i Assenbæk og på Thurø 
var den med, den har været på 45-60-80 og 
100 km vandring , på Rykol flere gange, og en 
dag i 10 graders frost havde vi to en fridag, 
vi startede over isen og byggede en bivuak , 
ejermanden var ikke rigtig glad ved at lade 
os overnatte i det fri , men vi slap begge fra 
det i god behold , og travede næste dag uden 
om fjorden til de hjemlige kødgryder. 

Godt at vi to også fik turen til Grønland i 
sommer, den blev uforglemmelig . Vi havde 
mange forberedelser, der var anstrengelserne 
værd . Det meste af et år gik med at løse 
opgaver. Jeg kigger på hatten en gang mere 
og det siger inden i mig , tænk at du gamle 
ven også var en »Katångut-hut• . Vi to er gla
de for den herlige oplevelse vi fik. Det spej
derkammeratskab, det førstehåndskendskab 
til forholdene og livet i Grønland, og så 
kendskabet til den grønlandske natur, den 
er imponerende! Stor og storslået i sit ende
løse øde! 

Hvad vi mere skal opleve er ikke nemt at 
vide, »det er som bekendt svært at spå, især 
om fremtiden•, men tak skal du have for her
ligt følgeskab! 

Bob. 

NU HAR DU FAET 

DEPOTETS nye 

FORARS KATALOG 
Læs det igennem sammen med patruljen og find ud 
af, hvad l skal have fornyet- eller hvad du selv mang
ler eller ønsker dig. 

EKSTRA TILBUD 

Parti så længe lager haves: 
D U N LO P håndboldstøvler-lette 
og stærke - til orientering og lejr. 
Nr. 33-36 ................. 14,50 
Nr. 37-47 ................ 19,50 

Spejder anorakker 
med småfejl eller fejlfarver 

saelges + 20°/o 

Store fløjlsknickers 
Blå eller khaki, str. 76-106, alle med feer, par 59,50 

For frimærkesamlere: 

SÆRSTEMPEL KUVERTER 
fra KATA N G U T ekspeditionen. Katalogpris kr.10,00. 

GRØNLANDSEKSPEDITIONEN DET DANSKE SPEJDERKORPS . ROVERARBEJDET 

Stk. kr. 3,50 

Gem kataloget - det er godt at ønske gaver efter! 

Det Danske Spejderkorps Depot 
Nørre Farimagagade 39 • København K • Telt. PA 41128 

Odense: 
Klostervej 19 

Telt. (09) 112418 

ArhuaC: 
Frederiksgade 69 
Telt. (06) 13 3613 

Aalborg: 
Borgergade 5 

Telt. (08) 13 87 33 

Depotet ør korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdølingør 
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NØDDE
KNÆKKEREN 
TRÆKNINGSLISTE 

Her er vinderne af de største præ
mier: 

1 præmie på kr. 200,-
Trine Ellitsgaard, Hummeltoftevej 

111, 2830 Virum . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 præmier på kr. 100,-
Kjeld Jensen, »Gæstgivergården«, 

3770 Allinge 
Kirsten Tinggaard, Hjallelsevej 41 , 

5000 Odense 
Thomas Filtenborg, Elmealle 17-21, 

2630 Tåstrup 
Ann-Lykke Hansen, Nylandsgård, 

9950 Læsø 
Dorthe Nesten, Østerhegn 65, 2880 

Bagsværd 
Lene Pedersen, Assentorp pr. 4295 

Stenlille 
Agnes Christensen, Sjellerupvej 8, 

6461 Guderup Al~ 

7 præmier på kr. 50,-
lnge-Lis Nielsen, Venneberg Meje

ri pr. 9800 Hjørring. 
Christian Valløe, Cedervænget 35, 

2830 Virum 
Arne Hansen, Træløsevej, 4171 

Glumsø . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alle ovenstående vindere samt de 
35 vindere af gavekort på 25 kr. og 
de 75 vindere af gavekort på 10 
kr. har allerede fået tilsendt deres 
præmier. 

o 

SA KOM PIONER 2 

Nu er den her. Og den er en flot 
makker til Pioner 1, der har ventet 
den med længsel. 

Skulle nogen være i tvivl, om 
den er værd at have, så se bare 
i de sidste par Magasiner : Bagsi
den af februarnummeret er fra den 
nye bog - med forslag til en for
hindringsbane, noget ud over det 
sædvanlige. 

Der er også anvisninger på, 
hvordan man kan lave sig et helt 
cirkus med karrusel , luftgynge og 
pariserhjul; der er noget så for
nemt som en elevator, og der er 
naturligvis også et par metoder til 
at komme over vandløb, hvad en
ten det nu sker med en baljefærge 
eller en bro. 

Men det er en PIONER 2! Man 
skal kunne sit stof for at bygge 
disse ting. 

Derfor er den første trediedel af 
bogen også om teknik, og til dem, 
der ikke har den, må man sige: få 

Fås i depotet 
Pris kr. 8,50 

Pioner 1 også, så grundlaget kom
mer i orden, inden l går i gang. 

Det forklares, hvordan man be
handler sit tovværk, så man får 
mest glæde af det, og der er et 
par vældig gode råd om transport 
og rejsning af lange og tunge raf
ter. Bare man kender teknikken, er 
det forbløffende, hvad man kan 
klare! 

Til træning på patruljemøderne 
er byggesæt stadig det helt rigti
ge, og der er et par ideeer særlig 
til dette formål. 

Det hele er en blanding af bil
leder og tekst, så hver gang, der 
forklares noget, kan man følge 
med på en tegning på siden over
for. 

Kort sagt : der er nok til mange 
møder, weekend-ture og sommer
lejre i den bog, og den er til både 
patruljer, skovmænd og førere. 

- Kan vi mon håbe på en til? 
LK 

Korpsets udmærkelsestegn for rask og modig optræden er tildelt 

spejder Jesper Hansen, Frie Fugle trop, som en anerkendelse fra 

korpset for hans indsats ved redning af en 13-årig pige fra druk

nedøden i Sundby svømmebad, og for hans hjælp ved en red

ningsaktion i Kl itmøller pr. Thisted sommer 1967. 



Ø riddere 

Hammershus trop 
SM Lars H. Larsen 

7. Aarhus trop 
PA Niels Hartvig Andersen 

1. Risskov trop 
Jørgen Celleberg 

Mac Doneli 
Willy Vingløv 

Heilstrop 
PF Christian Juhl 

Mac'erne 
Bo Rhein-Knudsen 
2. Østerbro. Ridder Roland 
SM Karsten Torp 

.spejdere 

Hammershus trop 
Peter Kromann 

Jørn Due 
Birger Jensen 
Lars H. Larsen 
Mogens Sp. Hansen 
Bent Christensen 

Mac'erne 
Bo Rhein-Knudsen 

Hejls trop 
PF Finn Mortensen 
PA Poul Pedersen 
PF Christian J uh l 
PA Torben Krag 
PF Asger Hansen 
PF Jens Juhl Christiansen 

Herlufholm trop 
PF Ole Hermansen 
PF Anders K . Jensen 
PA Christian Østergård 

2. Østerbro. Ridder Roland 
SM Karsten Torp 

Aalborghus trop 
PF Axel Forman 

Lorenz Tuxens trop 
PA Jørgen Lynn-Pedersen 

~væbnere 
Hejls trop 
PA Torben Krag 

Jørgen Hansen 

Gunner Christiansen 
Niels Damgård 

PA Freddy Christiansen 
PA Ingvardt Skafte Hansen 

Herlufsholm trop 
PF Ole Hermansen 

Chrislen Skeels trop 
PF Søren Stensbjerg 

1. Havnbjerg trop 
PF Søren Johansen 

1. Fredensborg trop 
PF Per Hansen 
PF Christian Sørensen 

7. Aarhus trop 
PA Henrik Lauritzen 

1. Risskov trop 
Jan Bønding 
Lars Abo 
Svend Erik Koll 

2. Østerbro. Ridder Roland 
SM Jørgen Bengtsen 

Lorenz Tuxens trop 
SM Claus Øhlenschlæger 
PF Niels Helmer Petersen 

.vandringer 

100 km 
Herlufholm trop 
SM Klaus H. Petersen 

Niels Ebbesens trop 
PF Tommy Sendal 
PA Knud Ross Jensen 

Jørgen Amstrup 

75 km 
Egetroppen 
PF Niels Udbye 
PA Ove Petersen 
SP Ole Petersen 
SP Niels Paulsen 

60 km 
Hejls trop 
PA Alfred Kyhl 

Jeppe Damgård 
Leif Skøtt 
Søren Hjort-Pedersen 
Per Jørgensen 

Finn Skøtt 
Hans Henrik Steffensen 

Hammershus trop 
Jørn Due 
Birger Jensen 
Lars H. Larsen 

Mogens Andersen 

Claus Nar trop 
PF Jens Dam 

1. Otterup trop 
Kurt Andersen 
Lars Jahger Petersen 
Jens Lars Jakobsen 

Appsi-Stammen 
PF Øyvind LUders 

Finn Jørgensen 
Carsten Petersen 

patrutie 
duelighedstegn 

Lerarbejde 

Viben 1. Hejls trop o ildbor 

Ole Wass trop 
SM Gert O. Jerrebo 

1. Risskov 
SM Karsten Dorph Jensen 

~ springende 
~ ulv 
Darzee fra 1. Bangsbo flok 

O alle17 

Mikro fra 1. Bangsbo flok 

-det begynder 
i DEPOTET ... 
Der finder du det rig· 
tige FISKEUDSTYR 

FISKESTANGSÆT 
komplet med hjul, 
line og blink .. 29,50 

FISKESTANG 
5X' • 2-delt .. 14,50 

D A M glasfiberstang 
i pose, 6'·9' fra 31,50 

PIRKESTANG 
5' ........ 16,50 

t l 

Fastspolehjul, DAIWA . 11,95 
Do.,lukketm.slirebremse 32,50 
ABU hjul fra ....... 51,00 

FANGSTNET 7,25 

Fangstkrog .. 22,50 

BLINK og SPINNERE 
5 stk. ass. i mappe . 9,50 
5 stk. ass. i æske. . 6,50 

BUNDSNØRE 

BLY. FLOD 

-de har 
det hele 
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Her er 
farve-vinderbillederne 
fra fotokonkurrencen 

Nr. 2 
Over Salten Lenøse 
Fot. E. Winther, Frederiksvarte 

Nr. 1 
PA opdageln l naturen 
Fot. Ann Grebow, S•borø 

Nej, dette billede er Ikke fre 
fotokonkurrencen, men det er da 
en meget god optakt til sejl· 
sasonen. 


