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Maj 2018

Nu er alle både
i vandet :-)
Stationsvagt i maj:
Optierne
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller,
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

STANDERHEJSNING
Lørdag den 26. maj, en fest
for sejlsæsonstarten med forældresejlads,
flødebollekast, fællesskafning og flere
fornøjeligheder. Se den vedlagte invitation.
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Masterne blev sat på Svendborgjollerne i dejligt vejr.

Øvelse i svømning med tørdragt på.

MAJ + JUNI

OBS – troppens mødetider er fra nu og sejlsæsonen ud kl 18.00-21.00
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Tirsdag d. 1. maj

Arbejdernes kampdag, derfor INGEN spejder

Tirsdag d. 8. maj, kl. 18-21

Første tirsdagssejlads

Torsdag d. 10.-13. maj

“1. Sejlads” (forlænget weekendsejltur)

Tirsdag d. 15. maj, kl. 18-21

Vi sejler!

Tirsdag d. 22. maj, kl. 18-21

Vi sejler!

Lørdag d. 26. maj

Standerhejsning (I skal være der kl. 10)

Lørdag d. 26.-27. maj

Solotur for troppen, uden ledere

Tirsdag d. 29. maj, kl. 18-21

Vi sejler!

Tirsdag d. 5. juni, kl. 18-21

Vi sejler!
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april måned har vi arbejdet flittigt,
under større og mindre tidspres, for at
få bådene til at være tip-top-klar til at
komme i vandet, og I har været rigtig
gode! Flere har prøvet deres første kollektivuge, lært hvordan man rigger en
mast (korrekt) til, og mon ikke der også
er et par stykker, der er kommet hjem
med malingpletter på tøjet?

familie med ud at sejle og kaste med
flødeboller efter jeres ledere + efterfølgende solosejltur, har vi også en forlænget weekendsejltur i Kristihimmelfartsferien (10.-13. maj), for troppen og
jungmænd, som vi kalder for “1. sejlads”.
(Flere informationer kommer ud på mail
senere). Her mødes vi nok med nogle andre søspejdere fra Københavnsområdet,
og sejler og hygger med dem. Måske sejler vi til Sverige, hvem ved? Men I kan i
hvert fald glæde jer! :-D
De bedste, vådeste
og mest vindblæste hilsner,
Anna og de 3 B’er
Tre friske spejdere ror ud for at øve
tørdragtssvømning...

Nu kommer så den tid, som vi har gået
og ventet på hele vinteren – sejlsæsonen
er nemlig endelig over os, og jeres hårde
arbejde bliver belønnet med skumsprøjt
og hyggelige sejlture ;-).
Det betyder, at der fra nu af og frem til
skolernes sommerferie ikke står andet
på programmet, end at vi skal ud at sejle
så meget som overhovedet muligt.
Derfor skal I også lade jeres sejltøj og
redningsveste blive liggende nede i
GRY i jeres patruljelokale, sådan at I
er sikre på aldrig at kunne glemme det.
HUSK at skrive tydeligt navn i ALT
personligt grej!
Foruden vores festlige Standerhejsning (lørdag d. 26. maj) hvor I selvfølgelig alle sammen skal tage hele jeres

... nu i mørke.
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OPTI - SIDE
Hej Ooptier.
Så blev det endelig maj og vi skal heldigvis på vandet til en masse sejlads
inden længe. Sejlsæsonen er lige foran os og bare venter på at
blive brugt for fuld drøn. Lige inden vi kommer der til, skal
vi dog lige have klaret et par praktiske ting. Vi er friske til
at tage fat på klargøringen af vores optimistjoller, - altså
selve jollerne. De skal først have en omgang med vand og
sæbe og skal så have den traditionelle omgang polish og
voks. Så bliver de klar til endnu en sæson på vandet. Alt dette
klarer vi på vores Ooptimedforældreklargøringsdag søndag d. 6.
maj. Det er traditionelt en rigtig god dag med stort fremmøde. Ooptier og
forældre har en god dag sammen med masser af aktivitet omkring jollerne.
Husk madpakke og arbejdstøjet, masser af energi og godt humør denne dag, der bliver brug for det hele.
Ud over det skal om ondagen have gjort vores lak-arbejde færdigt. I er godt i
gang med sliberiet og snart er vi klar til at lakere både ror og sværd. Når vi
skal lakere bliver det lidt på skift. 4-5 stykker skal lakere og resten tager fat på
de sidste forberedelser med alt det andet I skal kunne før vi skal på vandet. Der
er jo nogle nye der ikke har sejlet med os før og de skal være helt klar til livet
på vandet. De sidste knob skal trænes på plads og hvad de forskellige ting og
sager hedder på optimistjollen skal lige friskes op. På den måde bliver alt klar
til det som det hele handler om: at komme på vandet og sejle.
Når vi så skal ud at sejle skal vi lige have det sidste på
plads med "Sejler-dress" og skiftetøj. "Sejler-dress" Hvad er så det? Jo, det er såmænd vores Busseronne og
vores tørklæde. Det skal vi alle sammen have på når vi
skal ud at sejle, når man er Søspejder i Gry. De nyeste
Ooptier kan dog godt klare sig med et tørklæde til at
starte med. Men husk det nu hver gang. Har man det ikke
med er det ikke sikkert, at man kan få lov til at sejle den dag.
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OPTI - SIDE
Når vi så sejler er det vigtigt også at have et sæt skiftetøj at
tage på hvis uheldet er ud og man bliver våd undervejs. Det
er ikke rart at skulle tage hjem i vådt tøj. Find et sæt tøj I
kan have liggende i Optirummet, - så glemmer I det ikke fra
gang til gang. I får navn på en hylde, så I altid nemt kan
finde jeres tøj hvis det skal bruges.
Den egentlige officielle start på sejlsæsonen er vores årlige
"Standerhejsning". Dagen hvor vi alle mødes for at festligholde starten på
sejlsæsonen. En dag med officielle taler og en masse aktiviteter: Sejlads,
skydning, flødebollekast og meget andet. Dagen slutter af med
festlig "fællesskafning" med fælles salatbord og medbragt kød
eller andet til grillen. Tjek indbydelsen til selve dagen som
kommer med denne Stander.
Til sidst skal vi lige huske alle på, at vi med indgang til Maj måned går over til
vores ”Sommermødetid”. Det betyder, at vi nu skal til at møde kl. 18.00, men
vi slutter stadigvæk kl. 20.00, som vi plejer. På den måde får vi en halv time
mere til arbejdet og ikke mindst til sejlads når vi ”går på vandet”.
En lille ”sommerhilsen”: Vi skal nu til at have besked fra jer alle sammen om I
kommer med på årets sommertur i uge 31. Smid en mail eller sig til om
onsdagen.

De bedste sejlsæsonsstarts-søspejderhilsner til alle
med ønsket om en fantastisk sejlsæson.
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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MAJ :

Oopti-PROGRAM
** OBS - NY TID **

** OBS - NY TID **

Ons d. 2 kl.18.00 - 20.00 Arbejdsdag med optimistjollerne, - husk
arbejdstøjet og masser af
energi.
Søn d. 6 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre.
Husk madpakken, højt humør,
energi og arbejdstøjet.
Ons d. 9 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler videre med det vi
mangler med at gøre klar til sejlads. Arbejde med
ror og sværd, samt træning af diverse til sejlads.
Ons d. 16 kl.18.00 - 20.00 De sidste ting skal gøres færdig, og mon ikke det
bliver i dag at vi bliver færdige.
Ons d. 23 kl.18.00 - 20.00 Sidste onsdag før Standerhejsningen. Som altid gør
vi klar til den, inde og ude, oppe og nede og sejler hvis der ellers er tid til det!
Lør d. 26 kl. 12.30 - ?

Årets STANDERHEJSNING i Gry.
Husk flot uniform, blå bukser og masser af
energi. Se i øvrigt speciel indbydelse.

Ons d. 30 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT!! Alle
husker uniform og redningsvest. Ingen sejlads uden
uniform. Ellers ingen specielle opgaver i dag,
Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og ……
sejle!!

Juni :

Ons d. 6 kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til jo mere får I sejlet.
Skal vi tage tid i dag??
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Ohøj

Søulke.

”Kom maj du søde milde. Gør skoven
atter grøn, og havet atter varmt!” Sidste
linje var vist en søspejdertilsnigelse.
Chresten K. er søsat 14/4-18, sammen
med alle andre både på pladsen. Alt ok
her. Nyt mastespor samt bundstok
er monteret. Det skal afprøves med en
prøvesætning af masten. Vi tænker det
passer, ;-)!
Sidste nyt om ulkeaktivitet til søs
Hjemsejlads af Phao’s nyindkøbte
Folkebåd, FD 614, Jil, fra Juelsminde
til Hundested!
16/4 Tilrigning i Juelsminde.
17/4 Letning kl. ca. 10.00 mod Røsnæs.
SW 3-5, solskin. Vind s-sw. 72 grader, 31 sml. ca. 8 tim < 4 knob.
18/4 Lettet kl. 9.00 mod Odden Havn,
vind s-sw, 27 sml. > ca. 7 tim. > 4
knob.
19/4 Lettet fra Odden Havn kl. 11.00.
Vindstille, motorsejlads 1/2 time;
køle af 1/2 time osv.
Ud for Nyrup Bugt, svag til let
vind, derefter på små fine kryds
mod Hundested.
Ankomst Hundested, ca. 17.30,
sml. 18.
Besætning, skipper: Phao, gaster: Lars
Borg og undertegnede. Og hold da lige
op, hvor var vi trætte, da vi ankom til
Hundested. Vandtemperatur ca. 3-3,5
grader.
God sommervind til alle,
Vi ses, Søulk Jeppe.

VIGTIGE DATOER
Første Kts. sejlads Middelgrundtsfortet Rundt.
26/5
STANDERHEJSNING, alle
møder op med masser af penge
på lommen!! Det skal være sjovt
og med indtægt for GRY.
11-12/8 KTS+TS. ”Kapsejlads” for sjov;
Tuborg Havn-Helsingør.
17-19/8 Søulke-træf på Als, hos Kirsten
og Arne.
10/5

Sidste hånd
på fribordet.

N

OHØJ
JUNGMÆND!

u skal vi ud og sejle!
Vi mødes alle tirsdage,
og husk Standerhejsningen
lørdag den 26. maj!
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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.

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

Bådfond: GRY-kasserer
Laurits Hansen
36 26 95 03/60 88 55 33
laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk

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

Gruppens banknumre
Gry:
Danske Bank
1551 2077310
Pladskonto: Danske Bank
1551 10218527
Bådfond:
Finansbanken
6610 2741030

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

Spejderafdeling
Rasmus Bæk
60 74 31 37
Anna Thomsen
61 71 59 47
troppen@gryspejderne.dk
Jungmandsafdeling
Frederik Schrøder Koefoed
61 10 23 68
Arthur Diness
Jonathan I Dali
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

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”

