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Vi sad 6 mand sammen i et lille hotelværelse i ldaho og fulgte Apollo
XI eventyret i fjernsynet, da en tydelig stemme tværs gennem verdensrummet bragte os en overraskende hilsen:
»Jeg vil gerne sende en hilsen til
alle mine spejderkammerater i den
syvende amerikanske korpslejr i
Farragut nationalparken i ldaho fra
os alle her i Apollo XI.«
Det kriblede i os af begejstring,
og den nåede sit højdepunkt, da
vore spejderkammerater Neil Armstreng og Edwin Aldrin som de
første mennesker spadserede rundt
på Månen og derved åbnede en ny
æra i opdagelsernes historie. Da
var vi stolte af at bære spejderuniformen og af, at det var vore spejderkammerater, der udførte
denne bedrift, og hvor bliver, set i
dette perspektiv, vore små grænsestridigheder her på jorden, der
drejer sig om nogle få ubetydelige
kvadratkilometre, latterlige og ligegyldige. Uanset hvordan Verdens
teknologiske fremtid vil forme sig ,
har Neil Armstrang og Edwin Aldrin
åbnet en ny dimension , rummets,
for menneskeheden og givet tilvæ relsen nye perspektiver. Men heltene fra Apollo XI er ikke supermænd, men ganske almindelige
mennesker, der blot er i besiddelse af en førsteklasses fysisk form ,
en god intelligens og teknisk viden
i forbindelse med en særdeles høj
moral og udpræget pligtfølelse. De
har vist sig som ægte spejdere.
Vi er dem taknemmelige, fordi de
har vist os, at spejderbevægelsens

Foto : N.A.S.A.

sande værdi ikke ligger i fortiden ,
men i de muligheder, der skaber
for fremtiden, ved at vise vejen ad
nye stier mod dens mål, der er at
hjælpe de unge til at udvikle sig
til ligevægtige, sunde og lykkelige
mennesker i en verden, der stadig
og hurtigt forandrer sig.
Tak, Neil og Edwin og alle l andre spejdere, fordi l på en så strålende måde har bevist, at støtte til
spejderbevægelsen er den bedste
investering i fremtiden , fordi den
satser på loyalitet, fremskridt, sundhed og lykke . Vi kan være stolte af
at være med hertil.
Laszlo Nagy
generalsekretær
Boy Scouts World Bureau
(Fra World Scouting,
oversat af Svend Ranvig)

-kloak-og
oplevet
og fortalt
af
8. Vesterbro
trop
idet
europæiske
naturfredningsår

Efter et ret grundigt forarbejde løb
6. Vesterbro trops Mølleåtur af stabelen fredag den 24. april. Forarbejdet bestod i at finde ud af,
hvordan man analyserer spildevand
samt at finde repræsentative steder af åsystemet til analyserne.

Noget om Mølleåen
Mølleåen er kun ca. 35 km lang,
men har alligevel altid været en af
landets mest betydningsfulde åer.
Fra Buresø løber åen i en tydelig
tunneldal og gennem mange søer,
hvoraf den største er Furesøen med
et areal på 9,5 km 2 og en maksimal
dybde på 37 m. Som de fleste floder og åer kan åen opdeles i et
øvre, mellemste og nedre løb. l det
øvre løb er faldet stort og strømmen kraftig. Det strækker sig fra
Buresø til Farum sø, mens det mellemste løb er området mellem søerne (fra Farum sø til Lyngby sø) ,
Endelig er der det nedre løb ud til
Øresund, som sluger åen ved
Strandmøllen. Her flyder åen dovent afsted, men faldet er alligevel
så stort, at man i århundreder har
kunnet udnytte åen i flere store fabriksanlæg ved at dæmme op. Her
grundlagdes nogle af de første
danske industrier og flere af dem
udnytter stadig åen.

fredet, og der er anlagt grønne
stier. Især områderne omkring søerne benyttes flittigt. Der ligger
roklubber, kanoklubber, lystfiskerforeninger og bådeudlejninger. Om
sommeren sejler der udflugtsbåde
mellem byerne, og i Bagsværd sø
er der regatta. Området besøges
desuden af folk som blot »går tur«,
af spejdere, orienteringsløbere og
fugleinteresserede. Der ligger flere
hoteller og kroer langs åen.

Spildevand
Området omkring åen er i de sidste årtier blevet tætbebygget Der
er både skabt beboelsesejendomme
og store industriområder. Alle steder fra kommer der spildevand, og
åen benyttes som en bekvem kloak.
De store spildevandsmængder har
totalt ændret åen. På dens nedre
løb er den nu en mørk, langsomtglidende og grumset vandmasse
omtrent uden liv. Selv Bagsværd
og Lyngby sø var en overgang ved
at blive kvalt i spildevand. Derfor
byggede man en kloakledning uden
om søerne og ud i Øresund, og
heri løber nu det værste spildevand. Denne kloakledning har udskudt disse søers død nogle år;
men skal søernes karakter bevares,
må der skabes anderledes effektive rensningsanlæg.

Udnyttelse af området
Mølleåområdet har fået stor betydning som rekreativt område. Mange af landskaberne langs åen er

Vores undersøgelse
På turen deltog 11 spejdere, 6
skovmænd og 2 ledere fordelt på
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4 hold. Vores undersøgelse bestod
først og fremmest i at foretage omfattende vandanalyser otte forskellige steder (se kortskitsen) . Derudover foretog vi nogle mindre undersøgelser af tilløb til åen . Hvert
hold var udstyret med et lille »laboratorium« . Dette samt udførlige
vejledninger tilbydes troppe og klaner, der er interesserede i forureningsanalyser (se sidst i artiklen) .
Foruden at foretage beskrivelse
af plante- og dyrelivet på de steder, hvor prøverne blev udtaget,
foretog vi en række fysiske og kemiske undersøgelser. Resultaterne
kan ses i måleskemaet

Hvad analyserne viser
Vandets klarhed giver et groft billede af, hvor forurenet vandet er,
idet spildevandsslam, bakteriekolonier o. l. umiddelbart kan ses. Endvidere kan vandets lugt ofte vise
om vandet er forurenet.
Vandets surhedsgrad (pH) og
temperatur kan let måles, og angiver om der kan trives dyreliv, eller
der er fare for bakterievækst.
De kemiske undersøgelser blev
foretaget på vand fra forskellig
dybde, optaget med en vandhenter. Ved at tilsætte forskellige kemikalier blev vandet undersøgt for:
hårdhed, sulfatindhold, hitratindhold, saltindhold, jernindhold,,phosphatindhold, permanganattal og affarvning af methylenblåt.
Almindeligvis vil phosphatindholdet, permanganattallet og affarvning af methylenblåt være af størst
betydning for bedømmelsen af et
vandløbs forurening .
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Permanganattallet angiver vandets indhold af organiske bestanddele, d. v. s. døde rester eller affaldsprodukter fra planter, dyr og
mennesker. Man kan ud fra dette
tal se hvor meget ilt, der skal bruges for at nedbryde de organiske
stoffer. Kender man vandets iltindhold, kan man altså afgøre, om der
vil foregå en almindelig nedbrydning eller om en egentlig forrådnelse vil indtræde. Et stort permanganattal viser, at vandløbet er
stærkt organisk forurenet.
Affarvning af melhylenblåt viser,
hvor lang tid vandets bakterier er
om at bruge den ilt, som findes i
vandet. Affarves prøven hurtigt,
skyldes det, at ilten hurtigt bliver
opbrugt, således at der ikke vil
være nok til nedbrydning af organiske bestanddele. Vandet vil derfor gå i forrådnelse . Prøven egner
sig især til at undersøge tilløbs
forurenende virkning.
Phosphat i vandet stammer fra
gødningsstoffer (udvasket af regnvand), sulfosæber samt kloaktilløb,
hvorfor phosphat i vandet viser, at
dette er forurenet. Phosphat virker

som gødning og næringssalt for alger og visse bakterier. Disse får så
gode vækstbetingelser, at de til~
sidst helt kvæler vandløbet. Herefter vil nedbrydning af vandets øvrige stoffer ske ved forrådnelse.
Fiskene dør - vandløbet ændrer
karakter og bliver til en stinkende
kloak, som det f . eks. er sket med .
Utterslev mose. Phosphatforureningen truer alle søer og åer i Danmark, idet phosphater ikke fjernes
af de nuværende renseanlæg.
Indhold af sulfat, nitrat og salt
(chlorid) viser, at vandet er forurenet af industri- eller husholdningsspildevand. Disse stoffer vil kunne
ændre dyrelivet og hermed hele
vandløbets karakter.
Hårdheden (indhold af calcium)
og indholdet af jern kan stamme
fra den jord, åen gennemskærer,
men ofte skyldes indholdet industrispildevand.

Konklusioner af undersøgelsen
Vores undersøgelse viste, at Mølleåen på sin vej fra Buresø til Øresund forurenes meget stærkt, såvel
af organiske bestanddele som af

Vandforureningen har efterhånden antaget så faretruende dimensioner, at den,
hvis der ikke øjeblikkelig skrides ind, vil ødelægge vort plante- og dyreliv fuldstændigt.

salte. Af måleskemaet ses, at den
organiske forurening er steget 50%
fra Buresø til Øresund . Phosphatforureningen er meget væsentl ig
ved udløb fra rensningsanlæg og i
søerne, og alt tyder på, at der sker
en phosphatophobning i søerne,
idet indholdet igen falder ved udløbene. Allerede højt oppe i det
øvre løb konstateres en salt-forurening , men åen bærer i øvrigt ikke
præg af industriforurening. Der ses
en tydelig temperaturstigning ved
udløb fra rensningsanlæg , hvilket
kan skyldes en øget biolog isk aktivitet.
Op til Store BP.dedag havde det
regnet en del , og sammen med
vinterens smeltevand bevirkede det
en fortynding af spildevandet. Dette i forbindelse med mulige be gynderfejl med analyserne bevirker, at resultaterne bør tages med
en smule forbehold . Alligevel mener vi, at det var sjovt og spændende at arbejde aktivt med forureningsproblemerne. Resultaterne
bevirker, at vi stadig vil arbejde
med emnet. Skulle andre have lyst,
kan 6. Vesterbro trop tilbyde interesserede at leje materiale til
vandundersøgelse. Et sæt består
af kemikalier, dråbetællere, indikatorpapir, termometer, flasker til
prøver, vandhenter samt en vejledning. Et sæt kan lejes i 10 dage for
20 kr. ved skriftlig henvendelse til
Ebbe Thomsen
Bentzensvej 7 kldr.
2000 København F.
Hilsen 6.Veste rbro trop
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NEJ .. ! Så ga lt ser det heldigvis ikke ud overalt - endnu - men som forureningen har taget far t, vil det ikke vare længe, før vi alle v il være omgivet af lossepladser og skra ld. Hvad gør din afdeling ved naturforureningen? Lad MAGASINET høre om jeres erfaringer . . .
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ne, Robert Madsen, og varer 2 uger
- fra 2. juledag til 9. januar. Der
bliver lejlighed til at træffe indiske
spejdere, besøge spedalskhedscentret, opholde sig ved kysten ,
hvor vandet ved nytårstide er 25°
varmt, og til en rejse gennem Indien , hvor spejderne bl. a. vil besøge
et af de store vildtreservater og fra
elefantryg se tigre og andre vilde
dyr!
Sikken en chance for den trop
eller flok , der får en spejder af
sted til Indien - han eller hun må

&millioner

Hvis l ser fjernsyn , hører rad io og
læser aviser, kan l ikke undgå at
vide, at der er masser af børn rundt
om i verden , der ikke har det nær
så godt, som l har.
Der er børn, der bliver syge, fordi de sulter, når der ikke er penge
til mad. Der er børn, der er syge,
fordi der ikke er penge til medicin
til dem. Og der er børn i krigshærgede områder, der simpelthen må
dø, fordi der ikke er nogen til at
tage sig af dem.
Selvfølgelig er der også forskel
på, hvordan børn har det her i Danmar, men mon ikke alle børn og
voksne i de fire danske spejderkorps har det så godt, at de gerne
vil hjælpe andre ved gennem deres
SPEJDERHJÆLP
i ugen 14.-20. september
at tage et ekstra nap eller bruge
deres fantasi og tjene nogle penge
til dette formål? De fleste penge
vil også i år gå til spedalskhedsar106

bejdet i Indien, hvor man for 20 kr.
om året pr. patient kan gennemføre
behandlingen . Der vil også blive
givet penge til børnearbejde på
Grønland og til forskellige andre
opgaver.
Og nu skal l høre om

DET STORE EVENTYR
En gammel spejder, der er meget
imponeret over spejdernes indsats
gennem Spejderhjælpen, har inviteret 20 danske spejdere til Ind ien,
for at de selv kan se det arbejde,
de har været med til at støtte.
Hvert korps vil udpege en ong
leder, men de 16 børn vil blive udtaget ved lodtrækning mellem de
ulve, blåmejser, grønsmutter, spej dere og seniorer, der indsender
deres spejderhjælpskort i rette tid
efter at have deltaget i Spejderhjælpen 1970.
Rejsen foregår under ledelse af
spejderchefen for KFUM-spejder-

kroner...

Siden spejderhjælpen blev startet i 1961 , er der indtjent over
5 millioner kroner.
Ved du egentlig ret meget om ,
hvad disse penge er blevet brugt
til??
De er i hvert fald ikke blevet
brugt til sodavand til de, der tæller
dem.
Måske så du udstillingen om
spejderhjælpen i Ny-Hedeby-lejren
1969?

Red barnet
har modtaget det største beløb ,
nemlig over 2 millioner kroner, og
som tidligere nævnt i dette blad er
disse penge gået til spedalshedsarbejdet i Syd-Indien . - l år vil vi
mere omtale andre projekter.
HongKong
Igennem Røde Kors er der ydet
hjælp til uddannelse af svært handicappede børn i Hong Kong . Børn

der på grund af krig eller sygdom
har mistet arme eller ben - eller
måske begge dele.
Grønland
Også vore hjemlige landsdele har
behov for hjælp. Til Grønland er
der i alt ydet omkr. 400.000 kr. til
uddannelse og boliger for børn og til børnehaver, så forældrene
kan gå på arbejde og tjene til mad
og klæder til familien.
Drengehjem i Nairobi
har modtaget over 300.000 kr. til
uddannelse af fattige drenge, der
ellers ikke havde haft anden mulighed - end for manges vedkommende at dø af sult og elendighed .
Vi vil lige tage et udpluk af listen
over mindre tilskud - og det er ofte ikke de mindst vigtige .
kr.

Til blinde børn i Thailand
Jordskælvsramte i Skoplje
Børnehave i lstanbul
Københavnske børns
ferieophold
Tuberkulosecenter i Byhayakirken i Tanzania
Til uddannelse af afrikanske
spedalske i Nigeria
Til skolehjem i Indien (OMS)
Nødvendig og påkrævet
lægehjælp til skolebørn i
Nigeria, givet gennem
Sudanmissionen
Abbe Pierres klunsere til
tørmælk til indiske børn
Ungdomscenter i Tanzania
Skolehjem i Arenna
Rajshighi hospital, Indien
Jeep til undervisningsarbejdet i Pakistan
Børnehave på Sicilien

51 .000
50.000
75.000
20.000
15.000
20.000
10.000

titler ud - det er lige så meget
at spedalske får en chance for at
overleve i det samfund, de bor i.
Vi kan lige aflægge et lille besøg på et af de steder, der har fået tilskud fra spejderhjælpen.
Rajadighi Hospital - Indien 1947 ...
Den danske læge Else Høilund ankom til Indien, og ret hurtigt startede hun med at behandle syge
ved køkkendøren .
Det blev held igvis muligt at bygge et lille >> sygehus« med nogle f å
senge og plads til folk på gulvene
også.
Der blev ikke ofret noget på
unødvendige ting , ford i det var der
ikke råd til - og det er der stadig
ikke råd til.
Endnu er der ikke indlagt vand
eller elektrisk lys, og der opereres
stadig i lys fra en petroleumslam-

pe, det er primitivt, men det fungerer. - Men det ville j o nok fungere
endnu bedre, hvis der blev råd ti l
rindende vand og el-lys.
DET KAN NYTTE, så sæt hjørnetanden i underlæben igen i år,
så vil der være lidt flere , der kan
få lidt af den overflod , som vi på
mange måder lever i her i landet.

5.000
50.000
20.000
15.000
20.000
20.000
87.000

Ja, det var blot et lille udsnit af
de over 130 forskellige tilskud , der
er ydet. Du vil se, at det ikke altid
er de helt store beløb, ofte nogle
få tusinde, men nogle tusinder, der
er faldet på et »tørt sted«, hvor de
virkelig kunne gøre gavn og afhjælpe et savn .
De er ikke gået til opbygning
af store institutioner, men ofte til
hjælp til allerede bestående institutioner eller som hjælp, der ydes
fra en jeep eller landrover, der kører fra landsby til landsby.
Det er ikke det, at vi bygger et
fint hus og sender folk med fine

DE PIK MAD l SPANDEN ...
- de overlevede - vil de r også blive mad ti l dem i morgen - og måske en uddannelse? DU kan hjælp e ved at give et ekstra n ap i spejderhjælpsugen!!!
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Redigeret af
LISE PEDERSEN

junglenyt
Mange, mange ulveflokke i hele
DanmJtrk har været pl sommerlejr,
og nogle af dem har skrevet og
fortalt om, hvad de har oplevet.

Snobrød~

stenalderløb
Den første dag havde vi stenalderløb. Vi skulle lave en bue og en pil
og en økse. Det var sjovt. Vi havde
også sporing og wood-craft i 6t.
Foruden det havde vi også kampen
om det skjulte guld i skoven.
Vi lavede mad på bål de sidste
to dage. Vi fik snobrød - de fleste
blev sorte, men smagte dejligt. Vi
fik også •arme riddere•. Til aften
fik vi pølser og kartoffelmos. Vi
hentede pølserne og lagde dem i
græsset, og sl begyndte vi at snitte pølsepinde. Da vi havde ristet
pølserne, fik vi kartoffelmos, men
næsten alle pølserne var landet i
bålet. Til dessert lavede vi stegte
bananer med mandariner i - det
var herligt( Næste dag fik vi en foliebakke, og i den skar vi kartofler
i stykker og lagde kødstykker og
agurkestykker. Der var også tomatstykker i. Det smagte også dejligt.
l vores pauser spillede vi mest
fodbold.
Ulvehilsen fra
Rann og Miko
2. Aalborghus
- og sl har Rann lavet denne tegning:
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Samme dag, vi fik ferie i skolen,
skulle vi på sommerlejr. Vi skulle
ned til vores dejlige hytte i Svenstrup. Vi tog med toget et stykke,
men vi skulle gå næsten lige sl
langt sådan føltes det da! Det var
nogle dejlige dage, men jeg vil
helst skrive om den sidste dag,
som jeg syntes var den bedste.
Vi stod op kl. 7, mere eller min·
dre søvnige. Sl blev vi vasket, og
det blev gjort meget grundigt, fordi vi gerne skulle se lidt pæne ud,
når vi skulle hjem. Efter morgenparade og morgenmad havde vi
holdarbejde, hvor vi gjorde rent og
vaskede op. Sl øvede vi sketehas
til Set. Hans-bllet om aftenen, hvor
vore forældre skulle komme og se
pl det og bagefter køre os hjem.
Derefter kom Hathi og sagde, at vi
skulle ind og spise. Vi skulle have
gullasch og til efterret: is med vaf·
ler og flødeboller. 3 skulle dele 1

liter isl Derefter middagshvil, men
vi hvilede nu ikke meget, for vi
spillede fodbold. Sl fik vi udleve·
ret en drage til hver bande, som vi
skulle sætte op. Vi havde selv la·
vet nogle drager et par dage før,
men de var gået i stykker. Nu fik vi
noget dejligt: 2 sodavand, 1 flødebolle og for 1 kr. slik, 2 forskellige
slags kager og • russere•. Nogle
undrer sig nok over, at vi fik alt
dette, men det var, fordi vores flok
havde solgt flest lodsedler i hele
divisionen.
Om aftenen kom forældrene, og
vi gik til lejrbll. Vi opførte sketehas o. m. a., og bagefter blev der
serveret kaffe, brød, sodavand og
pølser i hytten. Vi tog hjem, efterhånden som vore forældre var fær·
dige med at spise.
Det var alletiders sommerlejr.
Matkah
1. Hardaknud flok

IJ ulve-red.
JUNGLENYT har flet ny redaktør.
MAGASINET byder velkommen til
LISE PEDERSEN og håber, at l vil
være med til at gøre jobbet nemt
for Lise ved at skrive og fortælle
om jeres ture og møder. Lise er til
daglig flokleder i 2. Alborghus flok
og samtidig divisionsassistent for
ulvearbejdet i Limfjords division.
Som l kan se af de følgende sider er det en redaktør •med fut i•
vi har flet!
Knud
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l AALBORG har en hel masse spejdere - både gule, grønne og blå holdt et fælles Sankt Hans-bål med
både forældre og andre gæster. Det
skriver lkki om:
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lan du tegne en kanin!
Fat en blyant og prøv at gå frem
efter disse tegninger - det er slet
ikke så svært!
Når du bliver rigtig skrap til at

tegne, sender du måske en tegning til >>MAGASINET<<? - Husk!
Den skal være trukket op med
tusch eller spe.edmarker!

Sankt Hans aften 1970
Vi fik besked om at komme kvart i
syv, for vi skulle lige øve os på vore sketch . Den ene hed >>Løvetæmmer søges<<, og den anden hed
»Vægtløfteren<<. Storspejderne opførte også en sketch. Efter at vi var
færdige med at øve, gik vi ud på
pladsen, hvor tribunen stod (det vil
sige, at tribunen var bare en træplade med nogle træbukke under).
Det begyndte at regne, da forældrene kom, men det holdt snart op.
Vi satte os omkring bålet, og så
kom den første sketch, som var
meget sjov. Der var i alt ca. 10
sketch, og vi sang en fire-fem sange. Lidt før vi var færdige, begyndte det at øse ned, og der var mange, der ikke havde regntøj. Viceborgmester Erik Worm holdt båltalen, hvorefter vi sang >>Nu er jord
og himmel stille«, og så var klokken ca. 21.30.
lkki
Med ulvehilsen
Skipper Clement Flok

JUBILÆUMSAKTIVIT ETERNEl!

Fra 14. Odense Flok
skriver Bjørnene og Ulvene:
Fra 14. Odense Flok skriver »Bjørnene« og >>Ulvene<<:
Vi er 10 drenge i 14. Odense Flok
(en flok for fysisk handicappede
drenge), der har været på pinselejr i Østrehuse på Langeland. Lejren varede fra fredag aften til mandag aften, og vi havde det dejligt.
Mandag kl. 11 kom forældrene,
og de medbragte selv deres frokost, som de spiste, da de kom.
Kl. 13 blev vi anbragt to og to på
posterne til et løb, som vi selv havde lavet. Forældrene blev delt op
i 4 hold, som hver fik et bogstav,
og det hold, der hurtigst fandt ud
af en sang med det bogstav, de
fik, skulle begynde løbet. Løbet var

bygget op over en røverhistorie:
er nu nødlandet i den arabiske ørken, tvunget til at forlade maskinen
af en luftpirat For at finde vej til
vand, skulle de løse nogle opgaver.
På posterne skulle de bl. a. binde
knob, kende fodboldhold, lave dekorationer af skovens materialer o.
s.v. På post 10 var vandposten . Der
skulle forældrene to og to made
hinanden med vand på en teske og
med bind for øjnene. Vore forældre
syntes, det var mægtigt! Kl. 16 tog
de os ulve med hjem, og lejren var
slut!
Med ulvehilsen fra
»Bjørnene« og »Ulvene<<
14. Odense Flok

Har l i jeres flok prøvet at arbejde med jubilæumsaktiviteterne , som
blev tilsendt alle flokke, da ulvene
havde 50-års jubilæum i februar?
Hvis ikke, så prøv at spørge jeres
flokleder, hvad der er mulighed for
at lave- og hvis l allerede har været i gang, så skriv og fortæl >>Junglenyt<< lidt om det!

Løsning på opgaven på side 111 Kender du junglen:
A- 5
B- 3
c -1
D- 6
E-4
F-2

'
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Darzee fra Chr. 4. Flok fortæller om
en spændende travetur i St. Dyrehave:
Hillerød, den 19/4
Vi startede ca. 30 ulveunger en solfyldt morgen kl. ca. 9 for at komme
i træning til 30-km turen . Akka og
Bekko blev sendt til en bager efter
wienerbrød. Vi startede hen ad vejen i højt humør og travelyst Da vi
var kommet ind i skoven og skulle
gennem et ret mudret stykke, kunne
Hanne, vores FL, og Gitta, vores
FA, ikke komme over, fordi de kun
havde sko på. Vi andre havde skistøvler og gummistøvler på, så vi
kunne godt komme over. Længere
inde i skoven så vi et firben og et
utal af mariehøns. Vi så også, at
myrerne var ved at genopbygge
deres store tuer, som var blevet
ødelagt efter den hårde vinter. Lidt
efter fandt vi en dejlig lysning, og
der satte vi os på træstubbene og
spiste vores wienerbrød. Da vi var
færdige, drog vi videre. Pludselig
fandt jeg nogle bær, der lignede
ribs, og der var også kommet grønne bregner frem. Lidt senere stod
vi ved det 30-40 meter høje telegraftårn, som vi 30 ulve lige kunne
nå om . Nu skulle vi lege politi og
røvere. Vi delte os i 2 hold, og da
vi havde leget et stykke tid, hørte
vi nogen råbe om hjælp. Vi styrtede hen for at se, hvad der var i
vejen. Det var bare Akka og Gråbror, der havde forvildet sig over
på den anden side af en dyb bæk,
så vi måtte bygge en bro, så de
kunne komme over. Noget senere
opdagede jeg nogle røde æsker
nede i en grøft. Jeg sprang derned
og fandt til min store forbavselse,
at der lå nogle 9 mm messingpatroner fra Hærens Tekniske Korps.
Jeg kaldte på de andre, og vi tog
dem med hjem for at aflevere dem
til politiet.
Da vi var kommet ud på KøbenhavnsveL kørte en stor flyttevogn
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lige forbi os, og da den var en
halv snes meter foran os, tabte den
en meget flot spisebordsstol med
gult sæde på vejen. Vi spænede
hen og samlede den op. Den var

blevet skrammet og ødelagt, men
Gitta sagde, at vi skulle stille den
ved vejkanten.
Vi var hjemme ca. 12.30- jeg synes, det var en pragtfuld tur!

Lav et stykke legetøj
Find en stump bræt, ca. 10 mm
bredt, 13 mm tykt og ca. 10 cm
langt. Bor et 6 mm hul i midten af
pinden og et lille hul ca. 12 mm
fra hver ende. Tag et stykke snor
(f. eks. murersnor) ca. 30 cm langt,
og bind et slyngestik gennem hullet i midten af pinden, som vist på
tegningen. Anbring nu en lille gummiring (pakning til slangeforskruninger, fås hos enhver isenkræmmer) el. lign. på hver af de 2 ender
snor og fastgør disse ender i de 2
små huller - stadigvæk som vist på
tegningen.

Nu er dit »apparat« færdigt, og
du kan øve dig i at bruge det.
Det hele går ganske simpelt ud
på, at du skal flytte de to gummiringe, så de befinder sig på samme
del af snoren, u d e n at brække
pinden, binde snoren op, klippe
den over eller trække knuderne
gennem de små huller!
Gå bare i gang! Du kan garanteret få mange timer til at gå med at
»pusle«, og skulle det ikke lykkes
dig at klare opgaven, kan du finde
løsningen i næste nr. af »Junglenyt«.

Hvert dyr har et nummer og hver
tekst et bogstav. Hvilket nummer
og bogstav hører sammen?
Løsningen finder du på side 109.
Jens Bangs Flok har haft et skægt
ulvemøde - det skriver lbex om,
og Chui har tegnet:
Besøg på »Fulton«
Da vi kom ud til havnen, kom vi om
bord på skibet, som nogle børn
har repareret. Vi blev vist rundt af
skipperen, og da vi skulle ned i
lasten, lavede de en rutchebane,
som vi skulle kure ned ad. Da vi
var kommet på plads, begyndte
han at fortælle historier. Den, jeg
bedst kan huske, skriver jeg: Engang, da skipperen var blevet fanget af pirater, blev han kastet over

Har do ...

noget, du gerne vil fortælle,

bord. Der kom nogle hajer efter
ham, og til sidst kunne han mærke
deres åndedræt lige i nakken, og
så tænkte han, at nu var der kun
en mulighed tilbage, og så klatrede han op i et træ!
Bagefter fik vi sodavand og prøvede at komme op i en hejsestol!
Ib ex
Jens Bangs Flok
PS. Det kan være, at »Fulton<< kommer til jeres by - så prøv at spørge jeres FL, om l ikke må komme
om bord!

Vi har også modtaget et par beretninger om sjove ture og møder
rundt om i landet.
Jesper skriver:
Vi har en gang om året i vores division en tur, hvor alle banderne
besøger alle floklokalerne. l hvert
lokale laver vi forskellige ting, f.
eks. lavede vi varmebrikse, stegte
snobrød, brændte læder med en
varm nål, og i vores lokale var vi
på besøg hos indianerne. Vore ledere var klædt ud, og de spillede
indianermusik. Vi skulle støbe en
tin-amulet.
Det var en sjov tur!
Hilsen fra
Jesper
Mikkel Vibe Flok

noget, du vil spørge om,
noget, du er utilfreds med- eller
noget, du synes godt om,
noget, du er i tvivl om,
og som du gerne vil ha' svar på,
så skriv og spørg »Junglenyt<<!
Vi skal nok prøve at svare, så godt
vi nu kan!

l næste nummer ...
skal du høre om ulvenes jubilæumslejr
for BL og BA på Hylkedarn på Fyn ...
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Korpsrådsmødet l Arhus
Som det formentlig er dig bekendt , afholdtes den 19. april
ordinært korpsrådsmøde i Arhus .

Overskuddet t il Ove Holms
Fond blev lidt mindre end sidste gang , hvorimod de enkelte
afdelingers andel blev tilsvarende større . l alt blev der
solgt lodsedler for 476.500 kr.
Ganske pænt. Tak til alle , der
gjorde en god i ndsats.
Under mødet blev det også
omtalt, at der i øjeblikket arbejdes med planerne for et
3-korps børneblad, der forventes udsendt fra den 1. januar 1971. De 3 korps , der er
implicerede , er KFUK-spejderne. DDP og DDS .
pige- og
Et samarbejde
imeldrengespejderkorpsene
lem er allerede etableret flere
steder på lokalt plan .

Korpslotteriet var et af em ·
nerne , der blev behandlet.
Sydsjællands distrikt havde i år
påtaget sig den store og vanskelige administrative opgave .
det er at •køre• et sådant
lotteri.

Korpsledelsen og bestyrelsen
havde fremsat ændringsforslag
• Grundlov og
korpsets
til
love•.
Her er n og le af de vigtigste
ændringer :
Grundlov
§6
Spejdere . seniorer (skovmænd/
jungmænd og rovere) og le·
dere har samme lov. løfte og
valgsprog :

Velkommen i
Norge ....

1. SPEJDERLOVEN :
Den . der er medlem af spej dernes fællesskab, gør sit
bedste for :
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og
hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres mening og
finde sin egen.
2. SPEJDERLØFTET:
Når en dreng bl iver spejder.
skal han aflægge et spej·
derløfte, der lyder:
• Jeg lover at gøre mit bedste for at holde spejderlo·
ven -.
Såfremt en trop bruger et
fra dette løfte afvigende
løfte, skal der gives korp·
sets bestyrelse skriftlig med·
deleise herom. for at denne
kan tage sin bestemmelse
i henhold til § 12.
3. SPEJDERNES VALGSPROG
• Vær beredt•. (Uændret) .
§ 7 ORGANISATION
Korpset er et landsforbund af
grupper. bestående af ulveflokke . spejdertroppe og se·
niorafdelinger.

CORT ADBLERS TROP
BLEV &OAR ....
l sommeren 1920 kunne man i
Svinn i nge se nogle drenge i
korte bukser med hver sin stav
og en meget mærkel i g oppakning på ryggen begive sig ud
ad vejen. Det var spiren til
det, der i dag hedder Cort
Adelars trop . Stifteren . Johan
Johansen, fik man ikke lov at
beholde længe , idet han blev
dræbt under soldatertjeneste
i 1927. Derimod har vi nu i
snart 50 år haft glæde af hans
broder. Svend Age , som trops-
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leder. klanleder og kolonnechef. Navnet Cort Adaler er
meget nært kny1tet ti l Dragsholm (tidligere Adelersborg).
idet det var med tilladelse af
de~ nu afdøde lensbaron Zypthen-Adeler. at vi fik vort
tropsnavn .
indbydel·
. . . Således lød
sen til den 50 års jubilæumsfest . som Cort Adalers trop
holdt på Dragsholm Slot lørdag den 4. juli 1970.
Tillykke med de 50 år.

Fra 1. Brevik Speidergruppe
har vi modtaget:
l løpet av de siste årene har
vi to ganger lagt vår sommertur til Danmark. Sisie år deltokk vi også i Ny-Hedeby.
På disse turene har vi kommet i kontakt med en mengde
danske speidere, foruten vår
frendetropp Erik Menved i
Horsens , og vår store prektige
speidervenn Preben Rasmus·
sen også i Horsens. Det vi Ile
være hyggelig på denne måten å kunne sende en hilsen
til alle de vi har vært i kontakt med . • Også de som var
med å skape den kjempefine
Ny-Hedeby-leiren!
Ved siden av fast leir, reiste
vi rundt i Danmark pr. leiet
buss . For å få mest ut av ti·
den. og slippe å sette opp
telt (særlig da å ta ned våte
telt) kontaktet vi tropper på
forhånd og fikk lov til å overnatte i speiderhus . På den måten kom vi også i kontakt med
dansk speidermiljø, og fikk en
mengde ideer. Denne reisemåte anbefales.
Hermed stilles vårt speiderhus til disposisjon for danske
speidere. Ca. 100 m2 , vann .
toilet! , kjøkken , • men ingen
madrasser. Ingen avgift selvfølgelig. Enkeltspeidere bør ha
speiderpass . På gjensyn med
dansk speiding!
Adr. : 1. Brevik Tropp
»Borgen «,
Speiderstien .
3950 Brevik,
Norge.
Med speiderhilsene
1. Brevlk Tropp.

Jamboree
on the air ...
Vidste du
at seniorspejdere fra DDP for
første gang deltager som kursister på korpsets E-PRIMI ...
Om tilmelding: Se Jung- og
skovmandssiderne l

afvikles for 13. gang i weekenden den 17.-18. oktober.
Som tidl igere nævnt her i
bladet skal l indlede et samarbejde med en kortbølgeamatør og via hans station forsøge
at etablere kontakter med andre &Qejdere. idet formålet er ,
at l får
kendskab til elektronik
kendskab til kortbølgearbejde
mulighed for at lå kontakt

SAP
Denne forkortelse står for • Sammenslutningen af patruljeblade •,
en organisation , som

du også

kan blive medlem af, hvis du
og din patrulje har, eller tænker
på at udgive jeres eget patruljeblad.
Henvendelse kan ske til Spejdernes Magasin , der så vil formidle kontakten .
SAP udgiver SAAFPA, patruljebladssammenslutningens eget
medlemsblad , der nu udsendes
på 2. årgang!!

400 løsninger

Frie Fugles trop, København, deltog ogsd i Jamboree an the Air 1969 . ..

med andre spejdere i indog udland.
Begynd arbejdet straks efter
sommerferien, d .v.s . find frem
til jeres kortbølgeamatør og få
startet samarbejdet så hurtigt
som muligt, således at 1 kan
få planlagt JOTA weekenden
i god tid.
Dette samarbejde behøver
ikke blot at omfatte selve
JOTA, men der vil mange steder være interesse for lidt
mere viden om teknikken bag
det hele. Få derfor amatøren
ned i jeres lokale, og lad ham
orientere om .. mystikken bag
de korte bølger• . Og så er det
en god ide at træne i brug af
mikrofon . Vi skulle jo nødigt
sidde og være tavse, når vi
endelig har mulighed for at få
en sludder i æteren . Også her
kan amatøren hjælpe og give
gode råd .
Duelighedstegn i elektronik
findes stadig, og også her vil
en amatør kunne optræde som
instruktør og i øvrigt bringe
impulser udefra indenfor dette
store felt.
Under JOTA 1969 deltog 14
danske spejderstationer, og
dette antal skal selvfølgel i g
forøges i år, idet det jo bliver
mere interessant jo flere danske stationer, der er i luften .
Og så skal det bemærkes, at
over hele jorden deltog 4-5000
stationer med vel 50-60.000
spejdere bag mikrofon og højttaler.
Vi går nu snart Ind i det internationale år, og det vil være
en festlig optakt, hvis vi her
i Danmark kunne starte så
mange JOTA stationer, at der
af den vej kunne indledes et
utal af kontakter med udenlandske spejdere. Antallet af
JOTA deltagere over hele jor-

den fortæller lidt om de mange muligheder, der findes .
Mangler l oplysning om
JOTA - så ring eller skriv til
nedennævnte adresse, og der
tilsendes omgående lidt materiale om JOTA-stationens oprettelse og om afviklingen af
selve weekenden .
Arne F. Gotfredsen
Peder Lykkesvej 23, 1. sal
2300 København S
Tlf. (01) 55 98 65

Fra Prøver&
duelighedstegn

Næsten 400 fandt fejlene på
vor tegning på bagsiden af
MAGASINET's martsnr .
. Her er navnene på de hel dige vindere :
Frank Peter Pedersen ,
2. Odense flok
Kim Harder, Struer Sø-flok
Gorm Larsen , 6. Hvidovre
flok
Tak for den store interesse!

l'laskØDOSt skabte
venskabslørbildeIse!
Sådan lød overskriften l den
lokale prease, efter at vi her
l troppen havde det usandsynlige held, at en af vore
spejdere den 2. oktober 1989 -

umiddelbart efter den voldsomme efterårsatorm - fandt
en flaskepost fra en skotak
spejdertrop. Selvfølgelig studerede vi brevet ret Indgående,
og så meget fik vi da ud af
det, at brevet indeholdt en opfordring til finderen om at
kontakte troppen. Vi vejrede
straks nye jagtmarker, så allerede dagen efter aiaendte vi et

brev møjsommeligt forfattet på
engelak til 1st Hopeman Scout
Group, Morayshlre. 2 uger senere udløstea spændingen - et
brev fra 1st Hopeman troppen
dumpede ind af brevaprakken.

Lederen af troppen - arkltakten Ken Muir, anaet ved det
kongelige skotske whiskydestillationsfabrikker (·hm) for-

talte bl. a. om troppens arbejde og byens beliggenhed.
Samtidig tog han chancen og
lorealog en fællealejr her l
Danmark mellem de to troppe,
så vore planer om en lejrtur
til det skotske højland blev
under megen tænderagnlslen
udsat til 1971. Efter adskillige
brevvekslinger har vi nu endelig fået lejren her l Danmark
berammet til 1.-12. juli - dog
er der stadig lidt usikkerhed
med hensyn til lejrpladsens
beliggenhed. Af troppens 28
spejdere delteger 22 + 2 ledere, medens Ingen af afdelingens 38 ulveunger - eller
cubs, som de hedder - deltager. Hele turen med sightseeing, rejse og ophold glvea til
en favørpris af ca. 250 kr. FANTASTIKA.
Med spejderhilsen
Ole Grenlng
Harboere trop

... kaste med redningsreb
fra liggende stilling f

Patruljef
chancen.
Vinder af marts-nr.s patruljechancer blev :
Lama patruljen , Aztekerne ,
Holeby
Tanter patruljen , Kong Ring ,
Rødby
Hjorten , 1. Skagen
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PL-kursus i l-ferien
Sted: STEVNINGSHUS
Emne: HEDEBY-AKTIVITETER

Tidligere var det et tilbud for de få
- nu er det for alle aktive patruljeledere.
Tidligere var der kun en aktivitet nu er der mange.
Så nu må det også være noget
for dig. Tager du på PL-kursus, får
du en mægtig oplevelse, og du får
masser af gode ideer, som du kan
bruge i patruljen .
PL-kurserne er ikke blot stedet,
hvor man sidder og snakker om
sagerne - selvfølgelig gør vi også
det - men det er først og fremmest
stedet, hvor der sker noget.
Hvert kursus har sit speciale
(som du kan se her), men der bliver taget mange andre ting op.
Gammelkendte og nye - - men alt
ting , du har brug for som PL. Fælles for alle kurserne er praktiske
ideer til PM og PT, sang og spil,
handicraft og lejrsport Om aftenen
holdes der et patruljemøde, og der
bliver tid til instruktioner, diskussioner og hygge med PL fra hele
landet.
Det er kort sagt kurser med fart
og tempo, aktivitet og snak, sjov
og hygge og godt kammeratskab .
Er du tom for ideer, er der et af
emnerne, l vil tage op i patruljen ,
eller vil du blot have mere skub i
patruljen - - så er et PL-kursus lige noget for dig . Du er fyldt med
ideer, og du er fyldt med »Skønne
minder«, når du kommer hjem.

Der mangler stadig en del på husene i
byen , så vi bygger på dem og laver
desuden inventar til dem . løvrigt kan du
vælge mellem de mange vikingehånd værk : Pottemageri , l erbrænding , træskæring , vævning , tækning etc . Kursus afgift: 100 kr.

Sted: SYDFYN eller LIMFJORDEN
Emne : SØAKTIVITETER
Kurset er ikke kun for søspejdere. Vi
forsøger noget storskibssejlads , sejler
med joller, optimister og sej l dugsbåde
- og der er også muligheder på land ,
hvis du hellere vil det. Vejret betyder
meget for sejlmulighederne , men vi har
nok at lave endda : Der skal bygges bro
og andre store pionerarbejder. Kursus afgift: 100 kr.

Sted: GILLASTIG
Emne: VILDMARKSHEJK
Vi eksperimenterer med bygning af brvuakker, primitiv madlavning og overlevelsesteknik . Wood-craft , sporing og
kortlæsn ing hører også med. Kulmin ationen på kurset bliver en to -dages hejk
i det pragtfulde terræn på So deråsen
- - en rigtig primihejk , hvor vi ska l
prøve at »overleve« og opleve ! Kursu safgift: 100 kr.

Sted: RYEKOL
Emne: RIDNING
Selv om du aldrig har set en hest, er
det måske netop noget for dig . Du lærer at ride , og du prøver at omgås og
passe heste - - du ser nogle af de
mange muligheder, der er for at tage
ridning op i troppen eller patruljen . Af
praktiske grunde må vi desværre begrænse deltagerantallet, så det er med
at komme først. Kursusafg ift : 225 kr.

Sted : KULSØ
Emne: KULSØPIONERING
Uanset om du har prøvet træsamlinger
før , kan du væ're med fra starten . Hver
patrul j e indretter sin egen patrulje grund med små og store byggeri er. Desuden bygger vi broer over mosen , og
indgangsportalen skal rejses . Som en
specialitet har Kulsø den berømte pam hulehejk på søerne . Kursusafgift : 100 kr .

Vil DU være med i en af korpsets fem PL-troppe , så får du en brochure med nærmere oplysninger og tilmeldingsblanket af din TL (spørg efter den!) .
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den
praktiske
side
BrO( døs den
PODSJO

rigtigt!

Efterhånden er det ved at være alminde·
ligt, at skovmænd m. fl. har en poncho
med i bagagen , og dette mærkværdige
klædningsstykke har da også mange gode
egenskaber og anvendelsesmul i g heder.
Den er fin som vandtæt underlag og
glimrende som regnslag (med hætte) hvor
den beskytter både personen og udrust·
ningen , dog med en tilbøjelighed til at
slå ind om benene, så man bl iver ekstra
våd fra knæene og nedefter, og den er
også kendt som en god læskærm.
Hvad derimod ikke alle er klar over, er
at en poncho normalt er lavet til at knappe sammen med en eller to andre pon·
cho 'er for derefter at kunne anvendes som
små telte, og navnlig er man ikke klar
over, hvordan det skal gøres.
Vi har søgt efter de rette løsninger og
fundet efterfølgende resultat, som vi hermed gerne vil delagtiggøre andre i.
Ud over poncho'erne skal følgende materialer anvendes :
Teltstænger: (kæppe, mindst 3 cm tykke
og lidt længere end teltets højde).
Pløkke: (tilspidsede, friske ca . 25 cm
lange grene af en fingers tykkkelse) (skal
kunne gå gennem øjerne).
Barduner: (Sejlgarn af ca. 3 meters
længde) samt evt. grene, halm m. v. til
lukning af åbne gaviender.
Vi skal Indrømme, at resultatet sjældent
bliver så smukt som tegningerne viser,
ligesom vi må indrømme, at det har en
tilbøjelighed til at give kondensvand , men
vi finder dog, at det er den bedste form
for bivuak, der kan opstilles .
God fornøjelse.
1. Kong Skjolds skovmænd.

---

--~------

U.

.

)

1 poncho :
Fig. 1: Læskærm for 4 a 5 mand .
- 2: Aben soveplads for en mand .
- 3: Lukket soveplads for en mand.
2 poncho'er:
· Fig . 4: Taglukket soveplads med åbne gavle
og underlag til 2 mand.
- 5: Taglukket siddeplads for 4-5 mand ,
åbne gavle , ingen underlag .

b

3 poncho'er:
Fig . 6: Taglukket telt med underlag , åbne
gavle .
- 7: Taglukket telt med en lukket gavl.
Ingen underlag .
4 poncho'er:
.
Fig. 8: Tag- og gavllukket telt med underlag .
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Redigeret af
JØRN HElKEL VINTHER

Orientering- C-korps
senior o-løb
Ordet orientering anvendn l mange for·
akelllge betydninger, og opfattil helt for·
akelllgt l forekellige kredse l befolknln·

gen.
Ved •apejderorlenterlng• foretAl l al·
mindelighed, alt hvad der har med kort
og kompn at gøre fra skattejagter efter
primitive kortakltier til Indviklede navlga·
tlonaopgaver med alle mulige formør for
kortgNndlag.
Som led l den almindelige spejdereport
l naturen er ••pejderorlenterlng• en nød·
vendlghed, simpelt hen for at finde vej
l alle situationer.
Orlenterlngaldl'llt: O.leb
Fra at Vllre en udpræget nordlak ldratt
har orienteringaløb udviklet alg til en var·
denaldrat, med et Internationalt forbund,
der hvert andet lr arrangerer verdenameaterakaber.
Gennem mange lr var orienteringaløb
en akovaport, der tillod banelæggerne lidt
af hvert med hensyn til kort og banelæg·
nlng.
Orienteringaløb er l dag en ldrat med
veldefinerede regler for konkurrencer med
henlYn III terræn, kort og banelægnlng.
Dl111 regler er Internationale, og er til·
stræbt lige al klare, aom regler for andre
ldratakonkurrencer, f. eka. atletik og fod·
bold.
VI benævner det orlenterlngaldrat, og
det kald11 l daglig tale O.løb.
o-Jeb eom ~p~JderaktJyJtet
Som supplement til andre aktiviteter er
O.løb aærdelll velegnet l senior·, rover·
og akovmandaarbejdet. Blde tllrettelæg·
nlngen af O.løb og deltageleen aom oleber er velegnet apejdereport.
Det er Imidlertid vigtigt, at blde arran·
gør og deltager gør alg klart, hvordan O·
leb er efter moderne principper.
Hwad er o-løb?
Denne specielle skoveport kan opdeln l
tre hovedområder: Kort, banelægning og
konkurrence.
Orlenterlnpkortel
Som l al anden konkurrence er det et
ufravigeligt mll at opnl lige konkurrence-
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vllklr for alle deltagere. Det har. medfert,
at der Inden for de sidste tre-fire lr er
udviklet et korttegnlngsarbeJde, hVIs eneste formil er fremstilling af orlenterlngakort.
Alle orienteringakort tegnes l dag af olebeme aelv. Der er allerede tegnet okort over oa. 50 af de bedste danske
0-løbaomrlder l landel
Den foretNkne mlleatok er 1-20.000, og
O·kortene ligner Ikke de almindelige kort
fra Geodætlak Institut. aom spejderne nor·
malt anvender. Korttegnene er skabt alene
til O.kort. Det er en let foretlalig •abc•
Kortene er meget nøjagtige til formAlet,
og alle steder, hvor de har VIlret anvendt til O·løb, har det VIlret med etor
succes. (Korttegnlngen kan egal Vllrl en
fin apejderaport).
Moderne Hnelllgnlng
Det er klart, at de nye orienteringakort gi·
ver mange nye muligheder for baneleggeren, men de atliler til gengæld ogat
langt større krav, hvilket blandt andet her
medført, at banelæggerne - de gode • er
nødt til at felge udviklingen og uddanne
alg til at opfylde de krav, aom O·løb atll·
ler III banelægnlngen.
Krav til en orienteringaballe
Orienteringabanen akal Uge aom kortet
udformes al den giver lige konkurrencevilkAr for alle deltagere.
Ved vurderingen skal der blde tegea

hensyn til deltagemea evne til lit orientere, og derea evne til at løbe.
Under foNdsætning af, at elle leber Uge
godt • eller Uge ditligt • akal orienteringabanen opbyggee alledel, at konkurrencen Ikke afgør11 pl eller ved poaterne, men afger~~ møllem posterne pl løbernes evne til at orientere alg undervejs.
Delstrakkane akal give deltagerne lige
og n- muligheder for vejvalp. Der ml
alledes Ikke være forhindringer underveje aom Ikke fremgir af kortet (f. eka.
Indhegning eller tæt krat). Deletrakkane
ekal Vllre udformet alledes, at de nød·
vendiggør kortlæsning og orientering undervejs. Banen skal tUetræbe en prøve pl
Iøbemea evne til koncentration. Kompulet er et hjælpemiddel ved brug af kortet.
Lange kompeegange til udefineret mtl
p6 kortet kan alledes Ikke accepteres
under begrebet O.leb.

Konk--

pnnemfllrelø

o-løb er en konkurrence, hvor den enkelte
deltagar kamper aln egen kamp l naturen, vineler aejre og lider nederlag unelerveje - uden at der er tilskuere 00 uden
anden atette and eona evner og kamplyet
(det er da en udfordring).
o-løb gennemfilm ved at løbaren Indtegner poeterne pt det udleverede kort.
l terranet er poeterne markeret med red/
hvide flag. Poetarne skal opsøgea l fortaet ratkkeflllge pl korteet mulig tid. Vejvelgat mellem poeterne er frit, men man
skal pl alle poster foretege notering af

kontrol og fremvin dette ved mAlet aom
bevle pl gennemført løb.
4-Korpe Senior O.løb
For at give dig lejlighed til at prøve et
rigtigt O-løb arrangeres der 1 lighed med
sidste lr et aenlor O.løbamesterakah. l l•
vil stævnet blive holdt l fælleaekab med
de øvrige epejderkorpa.
Tid: Søndag den 'D. september 1970.
Sted: Hvalaøakoven, Sjælland.
Deltagere: SM/JM-R8-Iedere.
Kort: Nytegnede 1 :20.000 O-kort.
Startafglft: 10 kr.
Klaner: -18 år ca. 5 km

17-18 Ar ca. 7 km
19-20 lr ca. 9 km
21- lr ca. 11 km
Aben klasae 7 km (Oid boya)
Aben k l - 4 km (let bøg.)
Stævnet er lagt an pl, at deltagame mødea lørdag den æ. sept., selv sørger for
mad og overnatning (telt), me11s vi ørger
for prøvebane lørdag eftermiddag, fællea
hygge lørdag aften og O-løb søndag formiddag.
Indbydelser vil blive udsendt til alle afdelinger primo august.
Niels BrQhi/DOF
Tom Petersen/ODS

Dusk aeQionr belt• PBI•I i
efterånekspedition
ferien_p_å
l ØLBØJBUS

Den første danske • explorer belt•-ekspedltlon kommer til at gl til det akotake
højland.
Turen foregir under ledelse af DOS og
DOP og atlr Aben for piger og drenge
fra 18-80 lr.
VI flyver til Edinburgh, derfra pr. tog
00 bue til Blair Atholl , hvorfra holdene
(2 aller 3 personer) spredea pr. bil.
Holdene eøger derpl l løbet at 9-10
dage Ind til Pearth (omkring 100 km). Under denne lettere fjeldvandring og aenere
under de 3-4 dagea ophold l private hjem
l Pearth, er det bl. a. holdenes opgave
at fl uddybet kandekabel til livaformen l
det beaøgte omrlde. Der vil yderligere
blive an en-døga alm. turisttur til Edinburgh.
Under ekspeditioner førea logbog (Ikke
dagbog). For at fl lov til at bære •explorer belt• krævea, at holdene gennemfører
programmet l overenutemmelae med den
plan, Iedeiee og hold fastlægger.
Hold ml gerne beatl af begge køn. For
18-18 lrlge kratVaa, uanset holdsammensætnlngen, fol'llldrenø Ulladelø.
Prløn bliver højat eso kr., men vi hlber, at døn bliver ca. 100 kr. lavere.
Tilmelding af hold skal ske øneat den

1. december, nærmere herom vil fremkomme aenere.
For at deltagame kan blive godt rustet
til turen, vil der l fortret blive arrangeret
nogle weekends, hvor programmet, ud
over fastlæggelse af rute oo opgaver, bl.
a. vil Indeholde aelvforavar, førstehjælp
til fjelde og orientering til fjelds.

l efterårsferiens første 5 dage (fra den
18/10 til den 22/10) gennemføres E-PRIM!.
Kursus , der henvender sig til alle senio-

fleldvandrer·

rer (jung- og skovmænd/rovere) og ledere ,
som er fyldt 17, men endnu ikke 19 år,
afholdes på Jens Hvass divisionens nye

Instruktører fra Dansk Fjeldvandrerklub atholder l efterlret 1970 to grundkuraer l
fjeldvandrlng. Det ene holdes l samarbejde med Centerskolen l Søllerød, Vangeboled 7, 2&40 Holte (formentlig pl mandage). Det andet afvlklea pl tiradage (aften) pl Danmarks tekniske Højskole og
arrangeres af FOF i Lyngby.
Såfremt der bliver tilslutning nok, starter
kurserne i slutningen af september og varer l tre mlneder. Bopælskommune er underordnet, men minimumsalderen er 14 lr.
Yderligere oplysninger kan fla hos
Fjeldvandrerklubbens sekretær, Kiraten
Hansen, tlf. (01) 88 31 72, helst mellem 17
og 18.

center : KØLHØJHUS ved Mariager.
E-PRIMI er, som ethvert andet PRIMI-

kanas

kursus,

et

lejrkursus , hvor der i små-

grupper og større grupper (12 mand) arbejdes med spejder- og seniorstof. PRiMI
er en oplevelse af de helt store.
Sidste tilmelding : 19. september.
Benyt dig af PLAN 70.
Hvis din ansvarlige leder ikke er i. besiddelse af PLAN 70, kan den rekvireres
på korpskontoret, telefon (01) 31 36 66 .
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månedens
bedste
patruljetur
Jeg vil her følge Magasinets opfordring til at skrive om min bedste patruljetur. Det, jeg skriver om , kan
ikke ligefrem gennemføres af enhver patrulje. Det kræver, at man
ikke bor langt fra et meget særpræget og interessant landskab, hvor
man skal kunne få nogle dage til at
gå uden egentlig at foretage sig noget. Den lejr, jeg vil fortælle om , er,
hvad vi her i troppen kalder en driverlejr, d.v.s. i pinsen tager patruljerne derhen , hvor de vil, og ligger
et par dage og driver den af, trasker
rundt og kikker på landskabet, og
nyder solen , og det er derfor, det
helst skal være i et nyt, interessant
landskab , da man ikke udelukkende
kan drive den af i to dage i træk.
Vores pinselejr foregik på korpsets lejrplads i Gillastig, og for de,
der ikke kender Gillastig , kan jeg
fortælle , at det er en lejrplads i
Søderåsen - ikke mere end en kilometer fra en mægtig kløft, der hedder Skæralid , som er naturfredet.
Vi kørte hjemmefra ved 10-tiden
lørdag den 24. maj 1969 om formiddagen (d .v.s. fra Espergærde, red.)
mod Helsingør. På vejen opdagede
vi pludselig, at vi havde glemt dåseåbner, så vi måtte ind til en købmand. Videre gik turen over »Sundet« og ind i Sverige. Det var strående solskin, og lige uden for Helsingborg standsede vi og smed det
meste af tøjet. Ved et gods, der hedder »Gidsholm« , spiste vi vore klemmer i skyggen af nogle mægtige
træer. Ved 16-tiden nåede vi Gillastig , hvor vi fandt os en dejlig lejrplads. Efter at vi havde fået lavet os
noget aftensmad gik vi over til de
andre for at se, hvordan de havde
det. (De andre : TL + nogle af de
ulveunger, der snart skulle rykkes
op, og som lå ca. 4 km fra os, men
de var blevet kørt derop i bil) . På
vejen hjem gennem kløften for-
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svandt »Buro«. Vi ledte efter ham .
Til sidst kravlede vi op på kanten
af kløften , og pludsel ig kunne vi
høre ham råbe, og det lød så svagt,
at vi troede, der var sket ham noget.
Vi skyndte os afsted , men pludselig
så vi ham uskadt. Jeg åndede lettet
op og gav ham en ordentlig smøre
og sagde samtidig t il de andre, at
ingen måtte gå ned i kløften alene.
Vi stod op næste morgen kl. 8.
Vejret var super-skønt - det var for
øvrigt alle dagene. Hele formiddagen gik vi rundt på vores lejrplads
og brændte alt muligt med brændeglas. Maden lavede vi på tabletkoger. Om eftermiddagen gik vi ned
i kløften og vandrede langs vandløbet i bunden . Mange steder var
der en lille bro. Pludsel ig ville
Bjarne og »Buro« ikke med længere,
så Niels og jeg fortsatte alene, og
det fortrød vi sandelig ikke. Et sted ,
hvor elven løb over en lille mose,
kravlede vi op på en rullestensskrænt og nød udsigten. Det var
sådan , at man måtte trække vejret
dybt og sukke, så skønt var der. Vi
kunne næsten ikke få os selv t il at
kravle ned igen . Senere kravlede vi
op et andet sted , hvor vi virkelig
skulle vise vor bjergbestiger kunnen .
Meningen med den klatretur var, at
vi ville op på Kobberhatten - det
højstbeliggen de sted ved kløftens
rand. Da vi troede, vi var der, vendte
vi om og t raskede ned til søen, hvor
»Skæralid « ender og Søderåsen flader ud mod nord. Om aftenen var vi
på besøg hos •• de andre«.
Næste dag lå vi og læste knaldromaner. Senere lagde vi os ud i
det fri i vore soveposer. V i øvede os
i redningsrebka st således, at hve r
gang , vi ramte en, f ik han den ramtes plads og så fremdeles . Middagsmaden bestod af aspargessupp e.

Om efterm iddagen cyklede Bjarne ,
•• Bu ro << og j eg ned til Hjortesprin get, hvor vi mødte en gammel svensker. Herfra ville vi over på Kobberhatten , d . v. s. minus »Buro«, som
kørte hjem t il Niels, der ventede besøg . Da vi andre var nået et stykke
op mod Kobberhatten , f ik vi øje på
svenskeren , som endnu sad på
Hjortespringe t Så begyndte han at
sende semafor til os, men da semafor ikke var vor stærke side, kunne
vi ikke modtage. Jeg kan endnu den
dag i dag ærgre mig pver det. Inden vi kørte hjem, nød vi attensolens sidste stråler.
Næste morgen pakkede vi sammen og begav os på hjemvejen . Det
var begyndt at blæse og blive overskyet ; heldigvis havde vi medvind .
Hjemturen er ikke noget at fortælle
om , men vi var i hvert fald hjemme
ca. kl. 14.
PL Bo Richardt
Ørnen
Espergærde

Det var dejligt at få hul på »bylden«.
]eg siger tak til Bo . Det var just ikke
den mest anstrengende tur, men sådan
en tur trænger enhver patrulje til en
gang om året.
Det var og er ikke meningen, at
disse indlæg skal kommenteres, men
jeg kan ikke andet end studse over 2
ting, nemlig : DASEMAD ??, og at der
kun er nævnt 4 navne på jeres »udflu gter «, men efter et af billederne at
dømme, var der 8 spejdere på tur?
Det var virkelig hyggeligt at læse
om jeres tur i det helt naturskønne
landskab, og forhåbentlig tager flere
chancen op.
En velfortjent præmie vil blive tilsendt.
Hvad handler den næste tur mon
om her i spalten?
MINI

hvad
betyder
detY
Skulle du i MAGASINET støde på ord , som
du ikke umiddelbart forstår, kan nedenstående måske være til din hjælp.
administrative - forvaltningsmæssige
analysere - opløsning af et sammensat hele
i dets enkelte dele
chassis - en bils understel
cockpit- styrerum i både el. flyvemaskiner
dimension - udmåling , retning i hvilken
man måler noget
effektive- virksomme
etableret - grundlagt, fastsat, oprettet
handierafl- håndarbejde, håndværk (eng.)
investering - anbringelse af værdier
kondensvand - fortættet vanddamp
konklusion - logisk slutning
kulmination - højdepunkt
loyalitet- lovlydig , kammeratlig optræden
maksimal - størst mulig , som ikke kan være

Hvadenten I har valgt at bruge

ULVEHUE
BARET
SPEJDERHAT
til den nye uniform nu kan l få det hele, også de helt rigtige cowboybukser mrk.

- ligeså stærke som de bedste, og meget billigere:
»rigtige« cowboybukser, blånistrede 14 oz. kvalitet,
mrk. »SCOUT<<
62-64

66-68- 70

72 - 74 - 76 - 78

34,00

36,00

38,00

Fløjls-cowboybukser, mørkeblå, i vor sædvanlige extra
slidstærke fløjl, mrk. ••SCOUT<<
w-~-M-æ

~-m-n-~

~-~-~-~

53,00

60,00

70,00

- og tillejrbålet
FÆRØTRØJER
i de originale smukke gamle
mønstre fra ............... . kr.

98,50

G U IT AR
originale »MUSIMA<< fra ..... kr. 165,00

større

navigere - styre et skib
ordinært- ordentlig, sædvanlig , almindelig
perspektiver - fremtidsudsigt , gengivelse af
dybde i en tegning
PR- public relations , (eng.) en virksomhed ,
der arbejder på at skabe et godt (ell. dårligt) forhold til sit publikum
regatta - kaproning, kapsejlads
repræsentative - værdige , formfuldendte
æra - tidsregning , udgående fra en
bestemt begivenhed

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farlmagagade 38 • København K • Telt. PA 41128
Oden ae:
Nørregade 19

.Arhua C:
Frederiksgade 69

Aalborg:
Sorgergade 5

Telt. {09) 112418

Telt. (08) 13 3613

Telt. (OB) 1387 33
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Siden sidste nummer har vi modtaget følgende nye spejderaviser :
Bavnen, 5. Godthåb
Båt-båt, Hjalte, Roskilde
Skovgjaldet, 6. Hvidovre
Spejdere i Guldborg, udgivet af
samtlige spejderkorps i byen af
samme navn
Drogden , Nyboder

Det er nu over et år siden , at der sidst
stod noget om Sammenslutningen af Patruljeblade i Spejdernes Magasin , og der
er sikkert mange , som har taget dette
som et udtryk for, at SAP ikke længere
eks isterede. - SAP lever stadig (desværre
ikke i bedste velgående, og det er bl. a.,
fordi DIN patruljes blad ikke er tilsluttet
organisationen) og har i skrivende stund
11 medlemmer. Det er ikke mange , når
der engang har været det dobbelte. Desværre er medlemstallet dalet lige siden
SAP's start. Arsagen til dette er, at mange
patruljeblade • går ind •, som det hedder
i bladverdenen , når et blad ophører at
udkomme, den dag , patruljen skifter patruljeleder, fordi patruljen ikke i t ide fi k
uddannet en ny redaktør til bladet.
l det år, Magasinets læsere i kke har hørt
noget ti l SAP , er der sket en masse i
sammenslutningen . Den fik under NyHedeby lejren vedtaget love og SAP fik
en demokratisk opbygning , således at
dens ledelse, der består af en daglig leder, en kasserer samt en redaktør, valgtes
på god demokratisk vis blandt medlemmerne. Apropos redaktør. SAP startede
sidste efterår eget medlemsblad , SAAFPA.
Det mærkelige navn fremkommer ved, at
man tager de 2 første bogstaver i hver
af de tre ord i SAmmenslutningen AF
PAtruljeblade. Der blev også udgivet et
specielt nummer af • Mahlapanzi•, som
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Ravneskriget, 7. Odense
Trompeten , 3. Aben rå
Holger Danske, Holger Danskes
trop
Kudu-hornet, Kudu, Herlev
Alsgårde Spejderavis, Alsgårde Sø
Sveagris, Vigge, Roskilde
Bispeposten , Bispebjerg
Bøgebladet, Fruens Bøge,
6. Odense
Braminerhylet, 1. Skovlunde
Junglenyt, Pelsjægerne, Hasselager
Tam-tam , Korsør
SKM-information , Tomahawkerne,
2. Køge
Shawanoerne, Skovmændene,
6. Odense
HAPP, 2. Hellig Anders
Havørnen, Havørn patrulje,
5. Drammen Sjø

udelukkende beskæftigede sig med , hvorledes et patru ljeblad laves.
Patruljebladssendingerne (sendinger som
indeholder patruljeblade, der så sendes
rundt til de forskellige redaktører) er der
også kommet system i. Før i tiden modtog de 2 eller 3 første i rækken af red aktører patruljebladssendingen, hvorefter
den • forsvandt •, og ingen så mere til den .
Nu er der indført en kontrolordning, således at SAP 's leder hele tiden ved, hvor
bladsendingerne helt nøjagtigt befi nder
sig, og skulle nogen så • glemme• at
sende bladene videre til den næste i
rækken, så bl iver der • skubbet• alvorl igt
til ham l
Som du selv kan læse, er der al mulig
grund t i l, at l lader jeres patruljeblad
blive tilkny1tet SAP. Send derfor et eller
flere numre af jeres blad til Spejdernes
Magasin og mærk konvolutten SAP. Skriv
lige et par ord om, hvem der er bladets
redaktør og hvilken patrulje, der udgiver
det. Vi håber at modtage mange blade
i den kommende tid, for der må være
mere end 11 patruljer her i landet, som
har et patruljeblad .
SPECIELT TIL PL. og PA .: Hvad med at
foreslå jeres DAS , at der på divis ionens
PL.-PA.-stævne i efteråret gives et lille
kursus i , hvorledes man laver patruljeblad?
Med blad- og spejderh i lsen
Jens Andersen

Arets bedste spejderaviser
l december-nummeret bringer vi en
liste over de 10 bedste spejderaviser i følgende 3 grupper :
Spritduplikator-klassen
Stencilduplikator-klassen
Offset/bogtryk-klassen
Ved bedømmelsen vil der blive
taget hensyn til såvel det redaktionelle indhold som tilrettelægn ingen , udformning (lay-out) og trykning . Det er endvidere en betingelse for deltagelse, at MAGASINET
har modtaget de sidste 4 numre af
jeres spejderavis.
Sender l jævnligt jeres tropsblad ,
patruljeblad , gruppeavis eller lign .
til MAGASINETs redaktion???

Giv dem en fremtid ...
Nu skal du nok slippe for at høre ordene
mere lige nu - nu gælder det din egen ..
Hvis du vil vide mere om spedalskhed
vi l vi anbefale dig at købe dr. Johs. G.
Andersens bog om denne sygdom , som
15. mill. mennesker nu har en chance for
at overleve.
Restoplaget sælges for kr. 7,50 pr. stk.
Den kan besti lles hos N. A. Dam , Brombærgangen 1, 6600 Vejen eller ved henvendelse til Spejdernes Magasins redaktion , tlf. (03) 52 63 64.
ODS-håndbogen er kommet. DOS-håndbogen er en moderne håndbog for alle
korpsets ledere. Ringbindet gør det nemt
altid at holde sig a'jour med de ting , der
rører sig i korpset, og der er også mulighed for at indsætte andet efterhånden som
der bliver behov for det. 1. udgaven indeholder: Grundlov, love, korpsets organisation , administrative anliggender, uni formsreglement og adresselister.
Har du lyst til at læse oDDS-håndbogen•, kan du sikkert låne den hos din ansvarlige leder!!!
UD AT REJSE
- men hvordan?
De spørgsmål , der kan stilles i den forbindelse synes besvaret i en udmærket
pjece udarbejdet af FÆLLESRADET FOR
DANMARKS DRENGESPEJDERE', Postbox
44 , 1002 København K, hvorti l du i øvrigt
kan rette alle forespørgsler i internationale
anliggender Er du interesseret i at læse
pjecen, kan den rekvireres fra ovenstående adresse.

l NTERNATIONAL T
Redigeret af
GAMLE SØULK

HAR DU ANMELDT
DIG TIL
DEN 13.
VERDENSJAMBOREE
JAPAN 1971
Læste du omtalen af planerne for rejsen ti l
i maj-nummeret
af Spejdernes Magasin?
Læste du om de eventyrlige oplevelser,
du kommer ud for? Hvis du svarer ja , så
har du allerede meldt dig . Hvis ikke, så er
her en smule om alt det fantastiske , det danske jamboreehold kommer til at tage del i.
Med kæmpejet går turen en dag i juli til
Japans hovedstad Tokyo, der med sine 11
verdensjamboreen i Japan

millioner e r verdens største

by - supermo-

derne betonpaladser side om side med Østens ældgamle kultur, templer, skikke , klædedragter osv. En larmende heksekedel af
tudende bilhorn , tusinder af fodgængere ,
øredøvende beatmusik blandet med orientalske særprægede toner. Her skal vi qpholde os i 3 døgn og kikke nærmere på
det hele.
Så en fabelagtig køretur med verdens hurtigste tog , der kører ca. 250 km i timen til
Kyoto - en strækn ing omtrent som København- Stockholm , der køres på godt 2 timer!
Videre rundt i Japan , gamle interessante
byer, hypermoderne byer, ældgammelt landbrug på risterrasserne , nyeste teknik i skibsværfter - og så skal vi sammen med 20.000
spejderkammerater fra hele jorden samles
i Jamboreen ved foden af Japans hellige
bjerg , den eventyrlige vulkan Fujiama.

Korpsets første
kursusfartøj
•Hans Hartvig-Møller•, Det Danske Spejderkorps nye, store kursusfartøj, søsat fra
Jens Laursens Værft i Struer, navngivet
af fru Kirsten Lauritzen , datter af rektor
Hartvig-Møller, efter hvem fartøjet er opkaldt, har bestået de første prøver med
glans.
Det nye fartøj har allerede været med
på 5 arrangementer nu her først i juli
måned, hvor disse linier skrives, nemlig
først på prøvetur med de ledere , Skipperlaugel kaldet, der fremover skal tage vare
på fartøjet, virke som ansvarshavende og
førere af skibet . Prøveturen foregik under
ikke alt for gunstige vejrforhold, og det
viste sig , at fartøjet var endog meget sødygtigt, at det med lethed bar sine mange
sejl selv under •ret hårdt sejl pres , og at
den lille •knurrepotte• på 20 hestes kraft.
der er installeret under dørken i cockpit,
let kunne bestride de den pålagte opgaver.

Dernæst kørtes der på Limfjorden et søspecial-kursus med 6 kursister, 2 søspejdere og 4 landspejdere. Hos dem alle var
glæden over fartøjet helt overvældende og
kursusformen tilfredsstillende. Der er sået
frø i de folk til videre arbejde med søaktiviteter fremover.
Også ulveledere har smagt sølivets glæder ombord i •Hans Hartvig-Møller•, og
var under sejladsen næsten villige til at
lade den kommende optimistjollesejlads i
sti k ken for at fortsætte det påbegyndte
togt på kursusfartøjet Men først gjort interesseret i jollesejladsen var de næsten
ikke til at drive på land igen, og da holdet efter den lange weekend atter satte
foden på det store fartøjs dæk, var det
med den dystre tanke , at nu var herligheden slut og et par dejlige sejlerdage til
ende. Men vi trøstede dem. Der påtænkes planlagt et togt med skolefartøjet,
udelukkende for ulveledere, der allerede
har haft jollesejlads-kursus på programmet.
Endelig forlod • HHM• Limfjorden sidst
i juni for at begive sig den lange vej til
Svendborg , hvor først primifolk og dernæst Gilwellkursister skulle benytte sig af
at korpset nu endelig havde fået opfyldt
et stort ønske, at sejle i eget stort fartøj .
Og at fartøjet gjorde sig meget fordelagtigt bemærket under den lange sejlads
ned over Kattegat, skal vel kun tilføjes
for en fuldstændighads skyld .
Og så er planerne følgende fremover :
Ramme om centersejlads på Isefjorden
en uge i juli.
·
Moderskib for jollerne fra Alsgårde nedover til SØ-70.
Fuld og hel deltagelse i SØ-70 fra 30.
juli-6. august, og derefter ledsagefartøj for
joller til hovedstaden og Nordsjælland.
PR- og værftsophold i København fra
den 9. til den 14. august.

l 10 dage , fyldt med oplevelser, er vi i
denne kæmpelejr, hvor alle tungemål blandes , og du vil opdage , at ligegyldigt fra
hvilket land en spejder kommer, så er han
din ven , din spejderkammerat !
Men vi skal hjem igen. Fyldt til randen
med indtryk fra •alle tiders eventyrrejse«
starter vi jetten igen og ankommer ti l Danmark den 12. august - og så skal der fortælles!
Alt dette kan DU være med i! Meld dig
NU! Der er endnu nogle pladser i flyet
(men de slipper også op!) . HELE turen, alt

Derefter afsejling til Jylland med resterende sø-special-kursister, besøg l flere
Limfjords-havne, herunder repræsentation
i Alborg .
Og endelig, inden ophalingen for vinteren på Jens Laursens værft i Struer, PLkursus på Limfjorden .
Alt i alt en god udnyttelse af denne nyerhvervelse, der allerede nu i sit første
år har haft flere kursister til at smage
•Sø•, end man i mange år har kunnet
opvise på Sø-kurser.

incl ., koster 5000 ,- , mange penge , men rø-

rende billigt for det, du får for pengene.
Skynd dig - meld dig - du vil aldrig fortryde det, tværtimod .
På gensyn . . .
Leif Paltorp

»Han s Hartv ig-Møller« på prøvesejlads i pinsen 1970

Vi tror på fartøjet, og forventer også
fremover en vældig udnyttelse af dets muligheder.
Sklpperlauget.
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Balye onte
Med eneret for Spejdernes Magasin, bringer vi her den nervepirrende reportage fra Virum trops Ralley
Monte Cærre 1970. Følg med fra
første linie.
En stille dunst fra et fugtigt dørknald forkyndte, at Virum trops årlige Rallye Monte Cærre var begyndt.
Deltagerne var Team Vildkatte
i deres grønne »Snoopy Special«,
Team Bæver i deres »Biue Penta«
samt et team bestående af Odder
og Ræve, kaldet Team-Ræv-odder
i deres »Rolling Beercase«.
l en sky af sne og jord forsvandt
de 3 hold bag første bakketop. Efter turen gennem Frederiksdal skov
mødtes vi alle for at mindes sidste
års første uheld, som nær havde
kostet en ung kører livet, idet
»Odra special magical coffee engine<< overså Snoopy og kom til at
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køre den over. (Odra ect. vejede
ca. 'h ton fuldt lastet mod Snoopys 150 kg).
Kort efter forsvandt vi i hjulspin
mod Ll. Værløse. Efter at alle havde forsynet sig med slik og kaffe
og andre rare ting, bakkede vi ud
og satte næsen mod Ryget, hvor vi
skulle spise frokost.
En time senere kørte vi videre
mod Bastrup sø. På vejen kom vi
til en bilkirkegård, men da ingen af
bilerne kunne køre, gik vi videre.
Næste stop var ved søen, hvor en
afskrækkende specialetape ventede os. Vi skulle køre ca. 200 meter
slalom på en pløret mark, hvor
••maskinerne« sank i til hjulnavene.
Heldigvis kom alle levende igennem. (Vi havde ellers dårlige erfaringer med markerne deroppe, da
Oddernes kærre sidste år forliste i
et mudderhav ca. 500 m derfra den er aldrig set siden) . Derefter
kørte vi mod Oddernes patrulje-
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hytte. Vi begyndte straks at lave
mad, hvorefter vi hyggede os til kl.
22.
Vi stod op ved 9-tiden næste dag
og gik straks ud og trimmede »maskinerne«. Derefter spiste vi morgenmad og drak adskillige liter
sort kaffe. Efter morgenmad kørte
vi mod Brøde skov, hvor vi havde
en ny fartetape. 1000 meter våd og
fedtet skovvej skulle tilbagelægges
på tid. Bortset fra udskridninger i
svingene og hjulspin i hver vandpyt skete der ingen uheld. Oven på
anstrengelserne gjorde det godt
med en kop kaffe og noget smørrebrød.
Bagefter kørte vi til Blovstrød
via Allerød. På vejen mødte vi en
kontrolpost Han ville have os til at
skifte hjul, skønt det ingenlunde
var punkteret. På Allerød station
forsynede alle sig, og vi fik besørget vor nødtørft. Det var forresten
begyndt at sne temmelig kraftigt.
Næste kontrol var ved Blovstrød
kommunekontor, hvor vi blev sendt
videre til Damtofte. Det var ikke til
at se stierne, og vi fik brug for
træktovene og snekæderne.
Efter at have indtaget en lille lun
ret, begav vi os ud på natløbet Under vild snestorm lukkede vi op for
nefablænderne, og snart kunne
man fra hytten kun se lygterne i
det fjerne. Under mange vilde diskussioner navigerede vi os fremad
post for post gennem mørket. 2112

time senere rullede vi op foran
vort overnatningssted , en dejlig
hytte. Da vi havde gjort maskinerne klar t il næste dags strabadser,
begav vi os ind i hytten , hvor værten straks bød os på kaffe og kage.
Derefter gik vi i poserne.
Vi vågnede næste morgen i strålende solskin ved 9-tiden. Efter
morgenmaden startede første hold ,
Team Vildkatte. Snoopy Special
forsøgte at vinde tid ved at forcere et stengærde med det resultat,
at ratstammen rystede sig løs. De
blev tvunget til at gøre et mindre
holdt, for at holdets mekanikere
kunne udbedre skaderne. Team
Ræv-odder var ikke heldigere. Kort
efter starten gik er hul på bundkarret, og en hel flaske Irma Orangeade flød ud , og sneen farvedes
rød. Desuden for det ene hjul ud i
rabatten, og en grundig efterspænding blev foretaget.
En time senere stod alle ved dagens første specialetape. Vi skul le køre 900 meter ad en knoldet
skovvej belagt med 30 cm sne. Gigantmaskinerne kørte af sted en
efter en , mens mekanikerne klamrede sig til de skrøbelige, vaklende overbygninger på de spinkle
jernchassiser. Her fik rugbrødsmotorerne for alvor frit spil. Det meste
af banen bestod af skarpe sving
og bratte stigninger i en skøn bland ing . De to første hold klarede tu ren uden problemer ; det var ikke
just tilfældet for Blue Penta. Kærren vaklede af sted som en jolle i
en brandsto rm, eftersom hvad der
før havde været hjul, nu var en
sammenfiltret masse af metal og

stumper af sprængt gummi. De fik
dog hurtigt skiftet hjul og kunne
fortsætte turen . Derpå spiste vi
frokost.
Foran os havde vi nu en spadseretu r på 8-10 km og endnu en
specialetape. Vi klarede turen på
ca. 1'h time. På lsterødvejen måtte
Rolling Seercase foretage en hurtig opbremsning for at hindre en
parkeret vogn i at blive en skrotbunke moden til ophugn ing . En af
dommerkomiteen s vogne måtte give op på turen gennem Rude skov,
da sneen lå for højt. De 3 toptunede kærrer klarede imidlertid turen,
dog ikke uden diverse hjælpemidler.
Endelig nåede vi til løbets sidste
specialetape: bestigningen af Monte Ebberød , Rude skovs højeste
tue med sine 91 meter. Tuen var
aldeles uden stier og adskillige
hejsesystemer blev taget i brug .
Da første hold havde været et kvarter om at tilbagelægge de første
20 meter, blev det vedtaget, at vi

måtte lette vognene for overflødig
bagage . Da dette var foretaget,
kunne bjergbestigninge n foretages
på ca. 7 min. Deri var også indbefattet nedturen, nærmest i form af
et frit fald på 5-10 meter. Pesten af
løbet, ca. 4 km blev kørt for fulde
omdrejninger. Omkring halvvejs
blev vi stoppet af et stendige på
en meters højde. Vi bar kærren
over og kørte derefter hurtigt i mål.
Præmieuddelinge n
og
festen
blev holdt i et skur, kaldet Vidnesdam, til stor gene for beboerne i
den nærmeste omegn. Årets vinder
blev (til en forandring) Team Vildkatte, der fik den tvivlsomme ære
at føre det Gyldne kærrehjul hjem.
Som en stærk nr. 2 kom Rolling
Beercase. Kort efter midnat gik vi
i poserne, og Ralley Monte Cærre
var nu kun en begivenhed, vi kunne tænke tilbage på og fortælle om
i patruljerne
de næste generationer.
Bospog Step
Virum trop
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Boy Scouts World Bureau (drengespejdernes verdenskontorJ har taget nye
lokaler i brug på Rue du Pre-Jerome,
i Geneve i Schweiz. Bemærk World
Scout Badge på muren og den stærke
pejleantenne på taget.

1971 bliver INTERNATIONALT AR
for spejderkorpsene og Set. Georgs
Gilderne i Danmark - og allerede
nu begynder vi på forberedelserne.
l den forbindelse vil vi bede om din
hjælp.
Vi skal bruge nogle PLAKATER i
farver - sjove og spændende PLAKATER, som skal være sådan udformet, at alle spejdere straks får
lyst til at være med - og mange
andre med dem - og hvad kan vel
være mere rigtigt end at udskrive
en konkurrence om den bedste
PLAKAT.
Konkurrencen er, for at alle kan
deltage, opdelt i 3 aldersgrupper :
Gruppe A: 8-13 år
Gruppe B: 14-18 år .
Gruppe C: over 18 år
Deltagerbetingelser:
Alle medlemmer af pige- og drengespejderkorpsene kan deltage inden for de afstukne aldersgrupper.
Forslag, som på bagsiden skal
være forsynet med navn, adresse,
afdeling/gruppe, korps, samt alder
på indsenderen, skal afleveres til
din ansvarlige leder (FF/FL- TF/TL)
inden 25. oktober 1970.

Dr. Laszlo Nagy fremviser stolt det
World Scout Badge (verdensspejdermærke), som blev båret på den første
månevandring af Apollo XI-mandskabet.

Plakatens format : 42 x 55 cm (forslaget må ikke foldes, men skal
indsendes plant, eller endnu bedre
sammenrullet).
Tema for plakaten:
INTERNATIONALT SAMARBEJDE.
Resultatet af konkurrencen offentliggøres i vore blade først i
1971.
God arbejdslyst.
Præl)'lier:
1. præmie: 1 gavekort å kr. 250,- til
køb af varer i depotet.
2.-6. præmie: 5 gavekort å kr. 50,til køb af varer ·j depotet.

