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Marts 2018                                82. årgang

SÅ ER DER BANKO! Stationsvagt i marts: 
Spejderne
Husk at sørge for toiletpapir, 
køkkenruller, sæbe, opvaskemiddel, 
rene viskestykker og håndklæder, 
vask af de snavsede og dørkvask!

GRUPPERÅDSMØDE 
– nu med aftensmad!
Formand Henrik og 
tropsleder Rasmus 
havde lavet byg-selv 
flæskestegssandwiches 
med det hele

Husk, den store aften fredag den 9. 
marts på Randersgade Skole. Dørene 
åbner kl. 18.30 og spillet starter kl. 19.00. 
Tag kæresten/naboen/vennen/familien 
under armen og gå efter den store gevinst.
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– blev vanen tro indledt med fællessang (tak, 
Claus), og det lød godt, beretninger blev holdt, 
regnskaber blev godkendt, der blev klappet af 
valgte medlemmer til bestyrelse, råd og for-
ening, ideer blev lagt for dagen, der blev lyttet 
og stillet spørgsmål, og der blev spist under-
vejs, for formanden og tropslederen havde lavet 
dejlig aftensmad til os!

Et hyggeligt grupperådsmøde, 
den 22. februar
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Så gælder det marts; årets første forårs- 
måned, der dog lægger ud med hård 
frost. Ok, det er jo heller ikke rigtigt for-
år før 20/3, hvor vi har forårsjævndøgn.
Lad os se, hvordan det ser ud til den tid. 
I skrivende stund (20/2) er dagen tiltaget 
med 3 t. og 7 min., så dagens længde er 
på 9 t. og 57 min. Herligt!

Siden sidst skal nævnes, at Nytårsfro- 
kosten var yderst hyggelig; 23 deltagere, 
alle med baggrund i / eller tilknytning 
til GRY fra 50’erne, 60’erne og fremefter.

Turen til Walsteds Bådeværft på Thurø 
var også et dejligt tiltag i en ellers grå 
vintermåned.

Ellers er vi i gang på Chresten K. Ny 
bundstok og nyt mastespor skal udføres. 
Men med det vejr vi oplever lige nu, over- 
vejer vi at anskaffe en ny vejrstation/
vejrsten. Forslaget er hentet på Endelave.

Alt vel herfra, 
Søulk Jeppe

Torsdag 8. marts	 kl.	19.00.	KTS:	to	interessante/sjove	film	i	KAS	samt	oriente-
ring om 24 timers sejladser. Ingen tilmelding.

Fredag 9. marts BANKO-FESTSPIL på Randersgade Skole. Kom kl. 18.30. 
Spillene begynder kl. 19.00. Kan man ikke komme, så køb 
fjernstyrede lodder hos Nils Ole! 38 79 40 44.

Lørdag 17. marts Kl. 09.30 træf hos Træsejlerne i Holbæk. Man mødes ved 
beddingen. Carsten Hvid, skipper på Havhingsten, rebslager 
på Vikingeskibsmuseet og smakkejollesejler, er tovholder på 
rundvisningen. Kl. 11.30, færgen til Orø hvor Simon er tov-
holder med blandt andet frokost i klubhuset. Tilmelding til 
frokost nødvendig. Svar på mail traesejlere@gmail.com med 
antal eller kontakt Jeppe. Færge hjem kl. 13.55.

Lørdag 14. april Kl. 07.00 Søsætning. Alle både i vandet.

Ohøj         Søulke.

HAVNEFOGEDENS VEJRSTATION

Stenen hænger helt stille  . . . . Vindstille
Stenen kaster skygge . . . . . . . Solskin
Stenen er våd . . . . . . . . . . . . . . Regnvejr
Stenen kan ikke ses . . . . . . . . . Tåget
Stenen er hvid  . . . . . . . . . . . . . Snevejr
Stenen svinger og gynger . . . . Storm
Stenene er mørk . . . . . . . . . . . . Nat
Stenen er faldet ned  . . . . . . . . Jordskælv

Et hyggeligt grupperådsmøde, 
den 22. februar
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
 
Eeeen, toooo, tre……. og ja, - så blev det marts, og vi kan for alvor mærke, at 
vi går mod lysere tider. Det betyder, at vi nærmer os sejlsæsonen mere end vi 
lige er klar over. Så skal vi have gang i klargøringen af vores optimistjoller, så 
vi kan komme på vandet, når første mulighed er der. Det 
kræver en fornuftigt indsats af os alle sammen. Vi skal have 
slebet og lakeret vores ror og sværd, og jollerne skal vaskes, 
poleres og vokses. Det sidste med jollerne tager vi sammen 
med jer forældre, når vi skal mødes til vores 
"Ooptiforårsklargøringsdag med forældre". Det er som alle ved 
i år søndag d. 6. maj, hvor vi mødes i dejligt vejr og i 
fællesskab giver den ”en over nakken”. Denne dag er der god 
tradition for at vi når en masse, samtidig med at vi hygger og kommer 
hinanden lidt ved.  
Undervejs når vi mødes om onsdagen til forårsklargøring er det vigtigt, at I 
kommer i noget tøj der kan klare at blive beskidt. I kan eksempelvis ikke 
arbejde i jeres busseronner, - I må have noget andet med. Og husk at vi ofte 
arbejder udenfor, så det skal også kunne klare vejret på dagen. Hold øje med 
programmet, så I ved hvornår der skal arbejdstøj med. 

 
Men inden vi når så langt skal vi have afholdt vores årlige 

Bankospil. En hyggelig aften med masser af fine 
præmier og også vores underholdning til alle gæsterne. 
Her er vi godt i gang og vi skal finpudse det hele når vi 

skal mødes i Gry til vores Ooptiovernatningsweekend. 
Her mødes vi lørdag d. 3. marts og skal øve vores 

underholdning til den sidder ”lige i skabet”. Derudover skal vi hygge, have 
”liggende biograf” og kåret årets officielle ”Oopti-BOB-mester”. Når vi går 
hjem søndag er det hele på plads til den store aften til bankospillet d. 9. marts i 
Randersgade skole. Det er jo her I alle sammen skal tage hele familien med. 
Tag også gerne venner, naboer og andre interesserede med, - der er helt sikkert 
plads til alle. Jo flere vi er denne aften jo sjovere bliver det.  
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OPTI - SIDE 
 
I forbindelse med vores Bankospil har vi jo også gang i salg af 
vores lotteri. Her er der også gode præmier på spil. Vi håber, at 
I har fået solgt så mange som det har været muligt for jer. En 
af vores udsendte mødte rent faktisk en glad sælger på 
Bornholmerbåden i uge 7. Godt gået!!! Vi tror rent faktisk at 
han fik udsolgt af lodder på den tur. Under alle omstændig-
heder slutter salget af lodder onsdag d. 7. marts. Her skal I have 
alle pengene, solgte og usolgte lodder med til vores onsdagsmøde. Præmierne i 
lotteriet bliver trukket til Bankospillet d. 9. marts. 
 
Når bankospillet er overstået tager vi fat på resten af vores vinterprogram og 
ikke mindst skal vi igen i svømmehallen, som har været lidt på pause mens vi 

har trænet vores underholdning op til bankospillet. Rutsjebanen kalder 
og boblerne i ”det varme” skal nydes igen. Og som altid skal vi 

den sidste gang i svømmehallen prøve redningsveste af, så I 
ved hvordan det føles, hvis man er uheldig og ryger i vandet 

ved broen eller en under sejlads. Men den oplevelse kommer 
først i april. 

 
Mellem alle disse aktiviteter skal vi også huske at øve nogle 

af alle de færdigheder I skal bruge når vi skal på vandet igen. At sejle en båd 
kommer ikke helt af sig selv, så alt det med hvad tingene hedder på en 
optimistjolle, hvordan skal ror og sværd sidde, hvordan fortøjer man jollerne 
og meget mere, skal vi selvfølgelig også have styr på i den kommende tid. Det 
lyder af meget, men bare rolig. Vi har prøvet det før og inden I ved af det, så 
har I styr på alt det der er nødvendigt for at få de gode oplevelser og glade 
timer på vandet. 
             Førsteforårshilsner til alle, - vi ses til banko. 

          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 
MARTS : 
 
Lør d.   3 kl  14.00 -  Ooptiweekend på Stationen.  
Søn d.   4 kl. 13.00  Husk diverse weekendgrej: 

sovepose, tandbørste, evt. 
udklædning mm 

 
Ons d.  7 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med generalprøveunderhold-

 ningsøveaften. Sidste chance:  Mon I har øvet nok 
 hjemme? Der er kagedag til Ida &  
 Mads. 

 
Fre  d.  9 kl. 18.30  Bankospil på Randersgade skole. 
   Husk det I skal bruge til  
   underholningen og masser af højt 
   humør. Uniformen skal selvfølgelig også på denne 
   aften. Den giver i øvrigt gratis adgang.  
 
Ons d. 14 kl. 18.30 - 20.00 Så svømmer vi igen på Frederiksberg, - 

endelig! Hvor langt kan vi mon række 
hvis vi gør os umage?? 

   
Ons d. 21 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores 

forårsklargøring. Husk tøj der må blive lidt 
støvet. Der er kagedag til "CC" & Lucas. 

 
Ons d. 28 kl. 18.30 - 20.00 Vi plasker igen på Frederiksberg. Det  

bliver en af årets sidste gange i svømmehallen,  
- så nyd det.  

APRIL :  
 
Ons d.   4 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med forårsklargøring = arbejdstøj. 

SPEJDERE & JUNGMÆND
– går stille med dørene i dette nummer
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Kulde er et spørgsmål om vind
Vi fryser mere når det blæser og det føles faktisk værre i Danmark end i Grønland

Husk lodder
Måske er det for sent 
at minde om det, når 
du modtager Stan-
deren, men hvis ikke, 
så kan du liiige nå at 
sælge et par stykker 
mere inden lodtræk-
ningen til bankospillet 
den 9. marts.

Af Kaare Skovmand
Vi kender det allesammen. Et er, at det er 
koldt. Men det føles langt værre, når det er 
koldt og samtidig blæsende. Der er tale om 
mere end bare en fornemmelse, for vi står over 
for et særdeles velkendt og velbeskrevet meteo-
rologisk fænomen benævnt vindafkølingstempe-
raturen.

På DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, 
har man udarbejdet skalaer over denne vind/
kulde sammenhæng, der i fagsproget hedder 
chill-factor. Og det er et fænomen, det i højeste 
grad er værd at være opmærksom på i et land 
som Danmark, hvor blæst og kulde ofte går 
hånd i hånd. Ikke mindst på denne tid af året.

– Den ubehagelige effekt opstår, når der 
kommer kold luft på huden. Jo koldere påvirk-
ningen er, jo mere varme og energi afgiver 
kroppen. Når chill-factoren er tilstrækkeligt 
høj, opstår nemt forfrysninger, siger meteorolog 
Søren Brodersen, DMI.

Op til denne weekend har vi tydelgt set, 
hvad chill-factorens betyder. Fredag morgen i 
København var lufttemperaturen således på 
ca. -5 gr., og vinden blæste med 3-4 m i sekun-
det.	Ser	man	på	skemaet,	kan	man	aflæse	en	
chill-factor på mellem -10 og -13 gr. Så koldt 
føltes det altså på kroppen. DMI har en række 
tommelfingerbud	på	disse	vindafkølingstem-
peraturer, omsat til almindeligt sprog. Den 
nævnte	chill-factor	befinder	sig	en	gruppe,	om	
hvilken det hedder: ‘Ubehageligt og råkoldt 
på overskyede dage, i sol og vindstille ganske 
dejligt’.

Men lad os antage at det samme morgen – 
stadig ved -5 gr. – havde blæst med kulingstyr-
ke, altså 20 m i sekundet. Så ville chill-factoren 
have været -27 gr. Her er vi i en gruppe, hvor 
det hedder: ‘Ubehageligt koldt. Irritation ved 
vejrtrækning, og ubeskyttede dele vil få forfrys-
ninger inden for 5-15 minutter’. Men det kan 
gå langt værre. F.eks. vil de 20 m/s på en dag 
med 20 gr. frost give en chill-factor på -51 gr. 
Her snakker vi om en afkøling, der giver for-

frysninger af ubeskyttede legemsdele inden for 
30 sekunder. I denne ende af chill-skalaen vil 
termotøj eller polarpåklædning være på krævet 
ved mere end ca. fem minutters ophold uden-
dørs for at undgå forfrysninger.

Man forestiller sig, at vind/kulde effekten 
må være voldsom i f.eks. Grønland, men det er 
fatisk ikke så slemt, som man skulle tro, siger 
Søren Brodersen.

– Luften føles fugtigere i Syd-Danmark end i 
Grønland, og derfor er chill-factoren mere ube-
hagelig hos os.

En artikel, af ukendt dato men evig aktuel, sakset fra Politiken af Nils Ole:

Vindstyrke i
meter pr. sekund

20,5 -6 -15 -24 -37 -42 -47 -51 -65

18 -4 -12 -21 -33 -38 -43 -47 -60

15,5 -2 -9 -18 -29 -34 -39 -43 -55

13 0 -6 -15 -25 -30 -35 -39 -50

10 2 -3 -12 -21 -26 -31 -35 -45

7,5 4 0 -9 -17 -22 -27 -31 -40

5 6 2 -6 -13 -18 -23 -27 -35

2,5 8 4 -3 -9 -14 -19 -24 -30

0 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

CHILL-FACTOREN
Én ting er hvad termometret viser. Hvor koldt det føles af-
hænger tillige af vindstyrken. Er det f.eks. -5 gr. og blæser 
13 meter i sekundet, føles det som -25 gr.
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Gruppen består af  
tre afdelinger:
 
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 gaffelrigget 
Måge og en X-99. 
Til gruppen er desuden knyttet 
en gruppe Søulke, der sejler i 
den gaffelriggede Måge. 

Kontingent 
Ooptier: 300 kr. pr. kvartal
alle øvrige: 350 kr. pr. kvartal

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 
38 88 58 68/29 88 58 05 
tinaoghenrik@kabelnettet.dk 

Gruppestyrelsesformand
Henrik Holm
25 67 16 38 
henrikholms@me.com 

Gruppeleder           
Claus Laage-Thomsen 
35 42 11 03/24 46 98 54 
clt@parkmail.dk  

O-optiafdeling   
Hans Christian Koefoed 
36 49 08 49 
o-opti@gryspejderne.dk 

Spejderafdeling
Benjamin Hansen 
60 63 45 63
Rasmus Bæk
60 74 31 37
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Anna Thomsen
61 71 59 47
Frederik Schrøder Koefoed 
jm-lederne@gryspejderne.dk

Søulkene
Formand: Eskild Carlsen
28 44 40 22
Sekretær: Jeppe Lars Jepsen
30 27 56 65
jeppelarsjepsen@gmail.com

Gruppens kasserer 
Peter Sande Pedersen 
38 74 29 89/27 14 90 36 
sandesilba@gmail.com 

Bådfond: GRY-kasserer 
Laurits Hansen
36 26 95 03/60 88 55 33 
laurits.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 
Pia Santesson
61 16 53 66
pia@santesson.dk
   
Kartotek Standeren 
Hans Christian Koefoed 
36 49 08 49 
hc@koefoeds.dk  
  
Medlemsansvarlig 
Katja Kvaale
30 31 71 39
kkvaale@yahoo.dk  

Standeren
er Grys medlemsblad. 
Indlæg sendes til: 
standeren@gryspejderne.dk

Gruppens hjemmeside
www.gryspejderne.dk 

Facebook 
Søspejdertroppen ”Gry”

Københavns II. Søspejdertrop GRY
er en søgruppe under Det Danske Spejderkorps, Absalon Division. 
Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 39 20 62 81. 
I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år. GRY startede som  
en drengesejlerklub, ’Her er vi’, i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921. 


