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April 2017 / 81. årgang  

 

Årets Festlige banko 

Husk i april: 

17.4.: Søsætning 

Husk i maj: 

20.5.: Standerhejsning 
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STATIONSVAGT i april: Ooptierne 

”Stationsvagten” skal bla. sørge for toiletpapir, køkkenruller, sæbe, sulfo, rene 

viskestykker og håndklæder og vask af de snavsede og …….!  

Husk dørk-vask! – 1 gang månedligt. 
 

      
Leg og Luxusbrunch på Ørholm! 
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Kære spejdere 

Så kom vi så småt ind i foråret, og sejlsæsonen ligger og lurer i horisonten. Derved er 

det tid til den sidste klargøring af bådene, inden de skal ud på bølgen blå. Marts måned 

har været en begivenhedsrig måned fyldt med pandekager, turnering på Ørholm og 

Banko, hvor der blev samlet flotte præmier ind af spejderne på Østerbro. Vi har også 

været på værft, hvor bådene er blevet bundmalede og er kommet tilbage til deres rette 

element, nemlig bølgen blå. Vi mangler at installere vores spritnye smarte VHF’ere, 

men ellers er bådene snart sejlklare. Vi håber I hygger i patruljerne, og at Sigurd ikke 

bliver for satanistisk og at alle kyssene for ekstra søde Atlanta ikke bliver for meget.  

God vind og glæde hilsner  

Benjamin, Katrine Og Rasmus  

Husk sommertur: Fredag d.21/7 pakker vi bådene færdige. Lørdag d.22/7 sejler vi 

mod det uendelige univers. Hjemkomst finder sted lørdag d.5/8. 

 

 

Pandekager på en tirsdag!   

 

SPEJDERPROGRAM 

FOR APRIL 
 

Tirsdag d. 4.4.: Forårsklargøring :D 

 

Tirsdag d. 11.4: Gerne sidste forårs-

klargøring :D 

 

Tirsdag d.18.4: Dette skulle gerne 

være første sejlads 

 

Tirsdag d.25.4: Tirsdagssejlads 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så blev det april og nu er der for alvor ved at være saltvand i luften. Man kan 

lugte det. Om det så lige er fordi vi alle rigtigt gerne vil på havet i en fart er 

ikke godt at vide. Men vi kan vist alle mærke det….. Inden da skal vi dog lige 

have vores joller klar med alt hvad der dertil hører. Vi skal ar-

bejde os frem til at kunne sejle igen. De første vi tager fat på 

bliver slibning af vores ror og sværd. Der er nok at tage fat på, 

så alle skal tage godt fat, så vi kan komme på vandet så snart 

som muligt. Når de er slebet skal de have en omgang lak, så de 

kan klare en sæsons brug i vandet. 

Selve jollerne skal også have sin årlige klargøring. Det er no-

get med vask, polering og voks. Her har vi heldigvis en god 

lang tradition med at invitere jer forældre med til en effektiv 

og hyggelig arbejdsdag. Vejret har tradition for at være godt 

og vi når gerne det hele denne dag. Alle optimistjollerne og vores store både 

skal have en omgang. Der bliver nok at tage fat på og vi håber, at I alle kan 

lægge vejen forbi søndag d. 7. maj, hvor vi giver den gas. 

 

Forårsklargøring betyder jo at vi snart skal sejle. Det betyder også, at vi snart 

er færdige med vores ture i svømmehallen for denne gang. Slut april er sidste 

tur i svømmehallen, og det byder traditionen tro på at vi skal prøve rednings-

veste. Alle får lov til at ligge i vandet iført en redningsvest. Så ved I hvordan 

det er hvis I en dag skulle være uheldige at ryge i vandet 

under sejlads eller måske falder i fra broen.  

Når vi nu har fat i redningsveste skal vi lige huske al- le 

på, at når man har sejlet i Gry i en sæson skal man 

have sin egen redningsvest. Det er altså en af dem 

med krave. Redningsvesten skal være godkendt og 

skal passe både i vægt og i størrelse. Og så skal den 

selvfølgelig kunne bære de kilo man vejer. Har I 

spørgsmål om køb, så kom endelig og sig til. Vi hjæl-

per så godt vi kan. Har man en redningsvest i forvejen 

skal den lige tjekkes. Passer den stadigvæk eller er  
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OOPTI - SIDE 
man vokset fra den i størrelse. Virker alle snore og lynlåsen. Er der fejl 

og/eller mangler skal det repareres inden den kan bruges til sejlads. 

Er man vokset ud af den kan den sikkert sælges videre til en mindre Oopti der 

så kan få gavn af den. Spørg om onsdagen eller lav et opslag i Standeren. 

Ser vi lidt tilbage i kalenderen har vi lige haft vores årlige bankospil. Her var 

der ”gang i den” med masser af spil og rigtigt fin underholdning. I var rigtigt 

gode og det er helt sikkert at publikum havde det sjovt med jeres teaterstykke. 

Dejligt at I alle sammen var på pletten på dagen. Ikke 

mange har før mødt en vegetarhaj, en skør professor, fan-

tasifulde dyr og alle de andre der var med på scenen. Oop-

tierne der reddede det hele, har de fleste jo godt nok mødt 

før. Og har de ikke det er det i hvert fald deres egen skyld. 

Vi håber I alle sammen havde en god aften. Det foreløbige 

regnskab fortæller at vi har tjent gode penge denne aften, så til-

lykke til os alle sammen. 

Lidt fremme i kalenderen skal vi alle huske at sætte stort kryds ud for den 20. 

maj. Det er her vi holder vores ”Standerhejsning” – den officielle start på vo-

res sejlsæson. Det er en dag med mange forskellige aktiviteter, - både på land 

og på vandet. Der bliver mulighed for at vinde forskellige præmier undervejs, 

og mad og drikke kommer man heller ikke til at mangle. Dagen sluttes af med 

fælles grill og hyggeligt samvær. Vi håber at I alle sammen kommer og tager 

familien med. I marts er vi blevet en Oopti mere i flokken. Det er 

Frederik, som er startet hos os, og vi håber, at Frederik falder 

godt til hos os og får en masse gode oplevelser og rigeligt med 

saltvand i håret undervejs. Vi skal nok hjælpe til med det hele 

og byder stort velkommen til Frederik og familie. Til sidst 

skal vi lige huske alle på, at vi holder Ooptiligeførpåskefri 

onsdag før påsken. Mange er sikkert på vej af sted til en hyggelig påske. Vi 

foreslår, at I spiser lakridsæg til dessert denne dag og ellers hygger med fami-

lien. 

              Skipper Skræk Forårsklargøringshilsner til alle. 

            Nils Ole og H.C. 
    P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
APRIL : 

Ons d. 5 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde, hvor vi godt i gang 

med det praktiske arbejde med jol-

lerne, husk arbejdstøj. Der er ka-

gedag til Ida & Aleksander. 
 

Ons d.12 kl. 18.30 - 20.00 Påskeferiefriaftenmedfamilien. Det bliver helt vildt 

hyggeligt. Måske bliver der lakridsæg til dessert i 

dag?? God ferie. 

 

Ons d.19 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde – med almindeligt arb og lidt træning  

   - husk arbejdstøjet. 

   Der er kagedag til Sofie & ”CC”. 
 

Ons d.26 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE  

gang i denne sæson. Vi afprøver red-

ningsvest og fyrer den af i rutsjebanen. 

MAJ :  

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

Ons d. 3. kl. 18.00 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen af vores 

   joller mm. Arbejdstøj påkrævet.  

Kagedag: Hmmmmm måske :-o.  

 

Søn d. 7. kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.  

 

Lør d. 20.  Standerhejsning for alle,  

- den store festdag. 
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Ohøj Jungmænd! 

Nu er det rigtig blevet forår, og dagene bliver lysere og lysere. Dette betyder også at sejlsæsonen 

snart er over os – yaaay :D 

Men først skal vi jo lige sørge for, at bådene bliver tiptop klar til at komme i vandet, og så er det jo 

super nice, at de står ovre på værftet, hvor vi har fået lov til at låne deres maskiner og værktøj, hvil-

ket gør det meget lettere fx at bundslibe og polere. 

Det er vigtigt, at alle sørger for at komme til især forårsklargørings-dagene samt søsætningen af 

Chronic og Antares – og som altid, skal I huske at holde jer opdateret på vores FB-side, da det er her 

informationerne om hvornår, hvor og hvad vi skal lave, står! 

Sidste måned var vi hele 5 jungmænd afsted på årets Ørholmturnering, hvilket var en stor succes. Og 

de 4 friske drenge var da selvfølgelig helt cool med at være tovholdere for to poster, på det seriøse 

natløb, på trods af at det var deres første år som teamere – ”synes godt om"  

Søknus fra Sylle og Anna 
O – O – O  

 

Ohøj Søulke 

Forårsarbejdet er i fuld gang, i år skal kistebænke/tofter i Chr.K renoveres, dvs. udskiftes med nogle 

der fylder cockpittet i fuld længde. Når vi går og pusler med det dukker gamle minder frem.... 

”Vi er i foråret 1967. En beslutning blev taget. Chr.K skulle ikke søsættes. Konstruktionen (meget 

spinkel) taget i betragtning, samt mange års sejlads med utætheder i skrog og kahyt, gjorde at vi ved-

tog en behandling med polyester og glasfilt. Et kæmparbejde der tog året ud. Carsten Per Andersen, 

Kasper, Erik og undertegnede maste med polyestermåtte og slibning og polyestermåtte og slibning 

osv. osv. føj for et arbejde. Kahytten var skrottet, Ove Friis monterede nye sider og ruf, og Lars Borg 

stod for apteringen.  

Well, Well i forsommeren 1968 kunne vi stævne ud med en smukt istandsat Chresten K, og vi havde 

besluttet at deltage i HAS 'distancekapsejlads "Sjælland Rundt". Det var "in" dengang, og der var 

1600-1800 startende fartøjer. Vi syntes ville sejle båden til Helsingør torsdag aften, så vi var klar til 

start fredag kl. 20.00. Det gjorde vi og lakerede det sidste på apteringen på turen derop. 

Hvad skete? Vinden løjede og vi nåede Helsingør kl. 07.00 fredag morgen. Hu-Hej, hjem med toget 

for at hente proviant + personligt grej til turen. 

Fredag, fin start, besætning: Kasper, Lars ,Erik (det var før han kom til at hedde Sø) og undertegne-

de. Fuld fart på kryds mod Odden og mod Odden, og mod Odden,og ud på morgenen i noget kedelig 

sø. Pludselig kommer en mærkelig/forkert lyd; alle kigger op, hvad ser vi: Masten er knækket og 

hænger skråt ned til styrbord. 

OK. Rundt med skuden, tøjre bom, pik og sejl på bedste vis og så gik det østover. Vi kunne heldig-

vis sejle med den nødrig. Jeg husker at Erik gentagne gange spurgte "Klarer" vi pynten (Nakkeho-

ved)? Det gjorde vi, og vi klarede den hele vejen ned gennem Øresund og ind til den gamle Skude-

havn. Ok. Vi var gået ud af sejladsen, men Eriks medbragte "Franske bøffer" blev tilberedt i kabys-

sen, og fortæret i "Førermessen", som lederlokalet hed dengang, og hvis jeg husker rigtigt med et 

glas rødvin til. 

Der blev hurtigt købt en ny mast, en flagstang i fyr, som Preben Hessing pålimede små udligningsli-

ster så sallingshornet passede Chresten K var atter klar til at tørne ud.” 

Således husket af en gammel tropsleder. 

Alt vel herfra, vi ses, 

Søulkehilsen Jeppe. 

 

PS. Søsætning 17/4-17 kl. 07.00 
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Københavns II. Søspejdertrop "GRY" 
er en søgruppe under "Det Danske Spejderkorps", Absalon Division.  

Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 3920 6281.  

I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år.  GRY startede som en dren-

gesejlerklub "Her er vi" i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921  
 
Gruppen består af 3 afd.:  

O-optierne (8-12 år)  

holder møder hver onsdag og  

sejler i 12 Opti-joller  

samt 2 Flipperjoller mm. 

Spejderne (12-16 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i 4 Svendborgjoller. 

Jungmændene (16-23 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i to Drabant 24.  

Lederne sejler i en gaffel-  

rigget Måge og en X-99.  

Til gruppen er desuden knyttet  

en gruppe Søulke, der sej-  

ler i den gaffelriggede Måge.  

 

Kontingent  

Ooptier: 300,-/kvt,  

alle øvrige: 350,-/kvt  

VHF-kaldesignaler  

”Chip”: XPC 8435 

”Kiwi”: XPC 7341 

”Kaos”: XPC 7313 

”Ragnarok”: XPC 8436 

”Antares”: XPA 9423 

”Altair”: XPE 3147 

”Chresten K”: XPE 3148 

”Pollux” 

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 29885805  

tinaoghenrik@kabelnettet.dk  

 

Gruppestyrelses for-

mand:  

Henrik Holm 

2567 1638  

henrikholms@me.com   

Gruppeleder:             
Claus Laage-Thomsen 
35421103 / 2446 9854 
clt@parkmail.dk   

O-optiafdeling:              
Hans Christian Koefoed  
3649 0849  
o-opti@gryspejderne.dk  

Spejderafdeling:  

Benjamin Hansen  

60634563,  

Benjamin.hansen@gmail.com 

Kristine Mailling   

Jungmandsafdeling  

Sylvester Hoffmann Kock, 

53218780 

Thea Holm Kristiansen  

JM-lederne@gryspejderne.dk 

 

Søulkene 

Formand:  

Eskild Carlsen 

28444022 

Sekretær:  

Jeppe Lars Jepsen 

30275665 

jeppelarsjepsen@gmail.com 

Gruppens kasserer  

Peter Sande Pedersen  
3874 2989/2714 9036  
sandesil-
ba@gmail.com  

 
Bådfond: GRY-kasserer  
Laurits Hansen 
3626 9503/ 6088 5533 lau-
rits.hansen@privat.tdcadsl.dk 
 
Gruppens banknumre:  

 Gry:  Danske Bank  

                 1551 2077310 

Pladskonto Danske Bank 

1551 10218527  

 Bådfond:  Finansbanken  

  6610 2741030  
 
Skattefri støtte til Gry 
www.betternow.dk/gry 

"Standeren"s redaktion  

Marianne S. Sørensen  
4124 6954  
marianne@psf.nu     

Kartotek "Standeren"  

Hans Christian Koefoed  

3649 0849  

hc@koefoeds.dk     

"Medlemsansvarlig"  

Katja Kvaale 

3031 7139 

kkvaale@yahoo.dk   

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk  

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk    

 

Facebook:  

Søspejdertroppen ”Gry” 
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