
Jollen 
April - Juli 2022 

          77. årgang 

Så starter vi på forårsarbejdet og skal have klargjort bådene, så sejlsæsonen ¨kan 

starte lige først i maj. Hvad end man er søulv, junior eller søspejder, så er der nok at 

tage fat på og selvfølgelig skal alle tage deres del af arbejdet. 

Nu har vi lavet besnørringer og knob, øvet vigeregler og lanterner, leget, slebet og 

lakeret udstyr og meget andet, så nu er det netop, at vi skal se det gode ved at 

værre søspejder og skulle i gang med noget helt andet, når sejsæsonen starter.  

        

      Bjarne 



 

 

 

 

 

 

 

Så har vi købt en ny 

leder/senior båd ! 
 

Det er en Sunwind 27 fra 1986 

med en 10 hk indenbords 

dieselmotor. 

Den har 5 køjepladser og med lidt 

god vilje, kan der måske proppes 

en spejder eller 2 mere ned i 

kahytten. 

 

Båden skal bruges af de ældre 

spejdere og så skal den fungere som ledsagefartøj for vore svendborg seniorer. 

 

Da den er meget tryg og stabil, kan den også bruges til mindre ture for søulve og 

juniorer. 

 

Vi skal så have solgt 

Comeback som er 

en International 

806.  

Det er en meget 

hurtig og 

velsejlende båd, 

men lidt for ”vild” til 

de yngste sejlere og så er en båd med påhængsmotor ikke så god som hjælpefartøj 

for spejdernes både.   I kan se annoncen i Den blå Avis her : 

https://www.dba.dk/international-806-den-307/id-1088889120/ 

 

 



 

Vi har også købt en 

svendborg senior mere. 
Det betyder også, at vi skal af med en 

af vore gamle. 

Den er fra ca. 1984 og kommer fra 

Ålsgårde Søspejdere, der skifter til 

anden bådtype. Den hed Sælen der. 

Der er meget, der skal laves på den og 

vore både ser pænere ud, men den 

nyere end vore ældste både, og er 

bygget bedre.  

Vi mener derfor, at den er bedre at 

satse på i fremover. 

 

Vil du være med ? ? ? ? ? ? 
Kastrup Søspejder mangler ledere til vores juniorspejdere i 10-12 års alderen.  I 

sejlsæsonen sejler vi, når vejret er til det, og det er det næsten altid. Der sejles 

både i optimistjoller, kanoer og større både, så sejlerfaring er en fordel, men 

ellers håber vi, at du har mod på at deltage i noget øvelsessejlads med erfarne 

sejlere hos os. De fleste af juniorerne har været søulve, så de har allerede sejlet 

en del i optimistjolle og kano og trænger til flere udfordringer. Det vigtigste er lyst 

til at have med børn at gøre, og lyst til at lave spændende aktiviteter med dem, så 

spejdererfaring er en fordel. – Kontakt Allan tlf. 2534 2323     

 

 

 

 



 

 

Standerhejsning 

 

             Torsdag d. 5. maj kl., 18,30 
 

Så startes den nye sejlsæson og vi hejser 

søspejderstanderen 

 

Der vil også være dåb af de 2 nye både 

 

Vi håber, at se søulve, juniorer, søspejdere, forældre og venner til 

arrangementet. 

 

 

Der vil også være mulighed for en kop kaffe med brød, og hvis vejret er 

til det, kan der også blive mulighed for en lille sejltur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spejdernes Lejr (SL2022) fra 23. til 31. 
juli i Hedeland ved Roskilde. Det sker kun 
hvert 5. år.  
 
På sidste Spejdernes Lejr i 2017 var vi 14 
fra KASØ, der var med. Og det var en 
kæmpeoplevelse med deltagelse af ca. 
37.000 spejdere fra forskellige 
spejderkorps i Danmark og spejdere fra 
udlandet. I år regner de med 40.000 

spejdere deltager. Og I skal da være nogle af dem, ikke? 
 

Se mere om lejren på Facebook og her: 
 https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr 

 
Og hvis I ikke allerede er meldt til, så meld jer til via vores hjemmeside: 

www.kastrupsøspejder.dk. 
Sidste frist for ordinær tilmelding er 28. april. Men gør det gerne før, så vi kan få 

valgt de fedeste aktiviteter at deltage i på lejren. 
André og Henny er med på lejren som ledere 

 

 

 

Husk at få lodderne solgt og få afregnet – de er lettest at sælge i starten 

 

 

https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
www.kastrupsøspejder.dk


 

www.kastrupsøspejder.dk   

Adresseliste  

Gruppestyrelsesformand 
Peter Hoffmann Nielsen tlf. 4052 4551     phn1002@gmail.com 
Kasserer 
Poul-Henrik Appelqvist tlf. 4090 3374    kassereren.kaso@gmail.com 
 
Ledere ulve 
Martin André Christensen tlf. 2811 8430     libanonandre@hotmail.com    
Maibrit F. Hansen  tlf. 3036 8379     majbrit.fonnesbaek@gmail.com 
Jonas Vang Gregersen tlf. 3172 5922     jonasvang@gmail.com 
Henny Scheuerer   tlf. 2152 3715     hmgregersem@cheerful.com  
 
Ledere juniorer 
Allan Skov  tlf. 2534 2323     allanskov@cool.dk 
Rasmus Vedel  tlf. 3095 6535      rasmus@vedel.dk  
 
Ledere spejdere 
Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110     gerhard@tiwald.eu 
Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659     hygomgislason@gmail.com 
 
HUSK - Kontingentbetaling 300 kr. pr kvartal – Bedes tilmeldt til 

kortbetaling. Opkræves vis DDS’ medlemssystem. 

Venligst undgå Mastercard pga. af afgifterne Reg. nr. 1551 kontonr. 

0004132416    

Mobilepay 579014 

NB : Pas på – hos nogle ender vore mail-udsendelser i ”spam” 
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Først den rigtig gode nyhed. Vi har fået en ny ulveleder. Det er André, som er far til 
Annabell. Og André skal også med på SL2022. 
 
Nu har vi to onsdage været ude at besøge vores venskabsgruppe Lersøparkspejderne. 
Vi håber, I syntes, det var sjovt at møde andre spejdere – og tak til alle de forældre, 
som var søde at køre for os. Hvis vi får lov, skal vi have Lersøparkspejderne med til 
Søslag i Hvidovre den 10.-12. juni, men ellers inviterer vi dem ud en weekend eller 
nogle torsdage efter sommerferien. 

 
Vi havde også et vinterbadeprojekt, som vi 
udskød vi pga. Corona, men håber at nå det i 
april måned, hvis vi ikke når det i marts, hvor vi 
så låner Naturskolens mobile sauna, så vi kan 
prøve at vinterbade og komme i sauna. Vi har jo 
to piger, som er ved at tage plaskemærket: 
Bade en gang hver måned et helt år. Det har de 
klaret, når de også har badet i april. Måske er 
der andre af jer, som også har lyst til det? 

  
 

Og så er vi begyndt på Småbådsmærket, som vi fortsætter med 
i sejlsæsonen. Vi skal i april have klargjort optimistjoller og 
kanoer. De skal vaskes og poleres og efterses for skader på 
skrog, mast og sejl. Og en af torsdagene vil André, Annabells 
far, prøve at lære os noget sejlteori, så det bliver nemmere at 
sejle. 

 
Der er Pandaløb søndag den 24. april fra kl. 10-1530, som 
vi skal deltage i. Det er et løb, hvor vi mødes med de andre 
junior- og ulve/minispejdere på Amager nede på Kastrup 
Fort. Der er forskellige poster, som man går rundt til i sin 
bande. Og man får et mærke. Vi plejer også at vinde turnout 
– samarbejde, melder til og fra, kampråb osv. Der kommer 
snart invitationer ud til Pandaløb og Søslag. 
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10.-12. juni er der igen Søslag med en masse andre søspejdere i Hvidovre Havn, 
hvor der skal sejles i forskellige både, leges, hygges og findes nye venner. Sidste år 
var vi den største gruppe, der deltog. Vi skal sove i vores fine, næsten nye telte 
dernede. Og hvis I er mange, som melder jer til, får vi også brug for 
forældrehjælpere. Der skal være en voksen for hver 5. ulv. 
 
Den største begivenhed i år 
bliver Spejdernes Lejr 
(SL2022) fra 23. til 31. juli i 
Hedeland ved Roskilde. Det 
sker kun hvert 5. år. På sidste 
Spejdernes Lejr i 2017 var vi 
14 fra KASØ, der var med. Og 
det var en kæmpeoplevelse 
med deltagelse af ca. 37.000 
spejdere fra forskellige 
spejderkorps i Danmark og 
spejdere fra udlandet. I år 
regner de med 40.000 spejdere 
deltager. Og I skal da være en 
af dem, ikke? 
Se mere om lejren på Facebook og her: https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-
lejr 
Og hvis I ikke allerede er meldt til, så meld jer til via vores hjemmeside: 
www.kastrupsøspejder.dk.  
Sidste frist for ordinær tilmelding er 28. april. Men gør det gerne før, så vi kan få 
valgt de fedeste aktiviteter at deltage i på lejren.  
André og Henny er med på lejren som ledere 
 

 
LILLEBRORLODDER: Nogen har allerede solgt alle deres lillebrorlodder på 
under en uge, Fantastisk flot. Så vi håber, at I andre også får solgt jeres. Det er et 
rigtig godt tilskud til vores spejdergruppe. Vi får 15 kr. til gruppen pr. lod, dvs. 450 
kr. for en hel plade. Det er nemmere at sælge dem nu, mens ikke alle allerede har 
købt. 
 
 
 
 

https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
www.kastrupsøspejder.dk
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Ulvemøder: 
Torsdage kl. 18-20. Husk regntøj og varmt tøj, da vi altid er ude hele mødet. Og når 
vi begynder at sejle, er regnbukser endnu bedre. Der kommer tit vand i bunden af 
bådene. Tag også gerne badetøj med. 
 
Torsdag den 14. april har I påskeferie, og der er ikke noget møde. 
 
Torsdag den 5. maj har vi standerhejsning, nærmere info senere. 
 
Ture: 
 
Søndag den 24. april er der Pandaløb på Kastrup Fort. Vi mødes på 
Strandvejen uden for fortet kl. 0930 og er nok færdige kl. 1530. Det bliver Jonas og 
Majbrit, som står for det. 
 
Torsdag den 2. juni er der Skæg & Blålys fra kl. 18-20. Det foregår ved Amager 
Strandpark for enden af Øresundsvej. En masse spejdere fra hele Amager mødes, og 
der er forskellige poster, man kan prøve. 
 
Fredag den 10. til søndag den 12. juni er der Søslag, nærmere info senere. 
 
23.-31. juli er der SL2022, man kan være med på en hel eller en halv lejr. Se vores 
hjemmeside og meld jer til inden 28. april. 
 
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, Majbrit på 30368379 eller Jonas på 
31725922 
 

Korrekt påklædning: Uniform, dvs. mindst tørklæde, og tøj der 
passer til vejret!  
 
HUSK også at kigge på vores hjemmeside: 
www.kastrupsøspejder.dk – der står masser af informationer, og i 
kalenderen kan I se kommende arrangementer og møder.  
 
Og på jeres barns profil (https://medlem.dds.dk/web/login), kan I 
også se de mails, som vi sender, hvis I ikke kan finde dem andre 
steder. En del ender desværre i jeres spamfilter. 

 

Majbrit, Jonas og Henny 

www.kastrupsøspejder.dk%20
https://medlem.dds.dk/web/login


Søulve           Vinterbadning 31. marts                   
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Om tirsdagen er vi i fuld gang med at samle op på alle de mærker som vi 
ikke når i løbet af sommeren, fordi vi er ude på vandet. Derfor vil I se os 
kigge på stjerner, lave solure, binde knob, svinge økser, slibe knive og en 
masse andet sjovt.  
 

Det seneste store hit, som også hjælper med at 
finde vej, er geocaching (www.geocaching.com). Vi 
har derfor fundet en masse caches rundt omkring, 
og har også lavet vores egen Kastrup Søspejder-
cache. Den er så ny, at den i skrivende stund ikke er 
godkendt endnu, men når den bliver, så opfordrer vi 
til at I prøver om I kan finde den. I den ligger også 
en masse travelbugs, som man kan tage med og 
placere i andre caches. Vi glæder os til at følge deres 
rejse rundt i verden.  

 
Og så har vi lovet hinanden at 
vi skal til Saltholm, når bådene 
er kommet i vandet, for hvis 
man finder en cache derude, 
så kan man åbne en anden 
cache i havnen, hvor 
postbåden engang lagde til. 
Ungerne synes det er mega 
sjovt, og vi får samtidig puttet 
en masse stifinder evner ind i 
dem. Det er totalt win-win. Og 
sådan har vi tænkt os at 
fortsætte så snart bådene 
kommer i vandet en gang 
efter påske: Lær det hele på 
en sjov win-win-agtig måde, 
så vi kan få nogle af alle de 
gode mærker :-) 
 
 
 

http://www.geocaching.com/
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Vivi er desværre stoppet til spejder, og vi opfordrer derfor forældre, der vil 
lave noget sjovt sammen med deres børn, til at komme og være med til 
spejder. Du behøver ikke have anden erfaring, end at du synes det er sjovt 
at arbejde med børn. Resten skal vi nok lære dig. Tag fat i Allan, hvis du vil 
høre lidt mere.  
 
Nu hvor sommertiden er kommet med lysere aftener, er næste mål at få 
bådene i vandet, så vi for alvor kan komme ud i verden og opleve og lære 
en masse andre sjove ting. Vi glæder os! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 24. april er der Pandaløb på Kastrup Fort. Vi mødes med søulvene på 
Strandvejen uden for fortet kl. 0930 og er nok færdige kl. 1530.  
 
Fredag den 10. til søndag den 12. juni er der Søslag, nærmere info senere. 
 
23.-31. juli er der SL2022, Er der ikke nogen af jer, som vil med ?. 
 
 
 
Hilsen Allan og Rasmus 

 

 



Søspejdere !  12-17 år                                                 . 

April 

Torsdag  d. 7. kl. 18,30 til 20,30 : Forårsarbejde – Vi mødes ved bådene i den nye 

havn i Bås 1 – Husk arbejdstøj – der skal gøres rent og poleres  

Torsdag d. 14. : Intet møde - Påskeferie  

Torsdag  d. 21. kl. 18,30 til 20,30 : Forårsarbejde – Vi mødes ved bådene i den nye 

havn i Bås 1 – Husk arbejdstøj – vi ordner det sidste, så bådene er klar til 

søsætning 

Lørdag d. 23. kl. 10 : Vi maler bunde og gør det sidste klar – husk malertøj  -  

gammelt regntøj er godt . Vi mødes i den nye havn og slutter kl. 14. Husk også 

madpakke og noget at drikke. 

Søndag d. 24. kl. 10 : Vi søsætter bådene og sætter master på. I bedes være der 

lidt før – Kranen venter ikke !. Hav varmt tøj med – vi skal have sejlet bådene over 

i vores egen havn. Vi slutter i vores havn kl. 16. 

Torsdag  d. 28. kl. 18,30 til 20,30 : Vi rigger bådene til og bliver klar til sejlsæsonen 

Maj 

Torsdage  kl. 18,30 til 21 : Sejlaften 

Torsdag d. 5. kl. 18,30 : Standerhejsning 

Tirsdage  kl. 18,30 til 21 : Ekstra sejlads – Der holdes ikke 

møde ved dårligt vejr 

Juni 

Torsdage  kl. 18,30 til 21 : Sejlaften 

Tirsdage  kl. 18,30 til 21 : Ekstra sejlads – Der holdes ikke møde ved dårligt vejr 

Juli 

Sommerferie – vi starter igen i august sammen med skolerne d. 11. 

Vi prøver at lave nogle mindre improviserede ture i løbet af sommeren 
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Vi er godt i gang med Bådsmands- og navigatørmærket. Forhåbentlig kommer de 
fleste gennem det her i april – ellers går vi det igennem igen til 

næste vinter 

Skibskendermærket har vi måttet sætte i bero på 
grund af manglende tid – prøver igen næste 
vinter 

Forårsarbejdet 

For at kunne være med til at sejle, skal alle naturligvis være med og yde deres i 

forbindelse med klargøringen af bådene. Det drejer sig også om, at man sammen 

har opgaven at sørge for at patruljefartøjet er klargjort og bliver passet ordentligt 

og rengjort løbende gennem sejlsæsonen. Husk arbejdstøj ! 

 

Sejlaften torsdage 

Vi sejler fast hver torsdag, og hvis der er dårligt vejr, mødes vi alligevel og finder 

på noget andet. 

I må gerne melde afbud, hvis I ikke kan komme eller kommer lidt for sent. Der er 

jo ingen grund til, at vi venter med at tage ud at sejle, hvis I ikke kommer, 

Og hvis I ikke kommer alt for sent, kan vi normalt godt vente lidt hvis I giver 

besked på sms. 

Og så bedes I bruge uniform 
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Ekstra sejlads på tirsdage. 

Tirsdagssejladserne er for spejdere og ledere, der vil sejle noget mere og få noget 

intensiv træning til fartøjsførerprøverne. 

Der er for det meste mere mulighed for at få trænet noget ekstra hos lederne op til 

fartøjsførerprøverne, heriblandt også selvstændig sejlads. 

Hvis det ikke er sejlvejr på grund af vind eller regn, så aflyses sejladsen. Der holdes 

ikke spejdermøde i stedet.  Hvis I er i tvivl, så ring til lederne. 

 

Fartøjsførerprøverne 

I kan finde prøverne på vores hjemmeside –.  

 

Vi får arrangeret nogle en-dags og weekendture i løbet af maj-juli 

 

Så har vi fået lavet nye patruljer, som starter med klargøringen af bådene og 

fortsætter til efter sommerferien, hvor der er nogen, der skal på efterskole og 

andet, og hvor der samtidig rykker juniorer op 

 

 
 

At I er i patrulje sammen betyder, at I altid ved, hvilken båd I skal sejle i, og at I 

derfor kan begynde at rigge jeres faste båd, til så snart I kommer og ikke behøver at 

vente. 

Det er også jeres ansvar til sammen, at sikre at båden afrigges, rengøres og i det 

hele taget holdes pænt. 

I patruljen er det også det ældstes ansvar, at de yngre for lært det, der skal til , for 

selv at blive fartøjsfører. 

I skal sammen sikre, at alle komme til at styre lige meget og skiftevis får prøvet at 

sejle ind og ud af havnen osv. 

 

 



Fastelavn                                                .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinizuli-løbet i februar                        . 
 

Den sidste weekend i februar var syv af søspejderne 
afsted på Dinizuli i Hellebæk skov. 

Temaet for årets Dinizuli var jorden rundt på 80 
dage fordi det er det 80. gang løbet bliver afholdt 
  
Vi startede lørdag formiddag ved Hellebæk skole 
med et dags o-løb rundt i skoven  
Da vi kom tilbage fra dags o-løbet, havde ca. 2 timer 
til, at vi skulle af sted på posteløb og nat o-løb, så 
mens vi ventede, spillede vi nogle forskellige spil og fik noget aftensmad. 
 

Inden vi skulle afsted fik vi en stor 
gul ballon, som vi skulle have 
med ud på løbet, og den skulle 
laves til en luftballon, inden vi 
kom tilbage fra natløbet. Vi faret 
vildt en del gange under 
posteløbet, men det lykkedes os 
at finde alle poster udover en, da 
vi kom til starten til nat o-løbet, 
fik vi en kop kakao og nogen 
gifflar.  
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Da vi startede nat løbet, var vi kun tre 
tilbage fra patruljen. Nat o- løbet 
startede midt ude på en mark så der 
var cirka 2,5 kilometer hjem, og der var 
vi bare trætte. Da vi kom tilbage på 
skolen, byggede vi vores luftballon ud 
af nogle tændstikker og gaffatape. Efter 
vi havde afleveret vores luftballon, gik 
vi i seng og næste morgen skulle vi 
tidligt op og rydde op og spise 
morgenmad. Vi kom på en 19. plads ud 
24 patruljer, hvilket er meget godt for 
vores første adventure spejderløb.    

      Vitus 
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Vi ankommer til hytten og der er 
allerede mange spejdere. Der er 
ikke særlig meget soveplads og der 
sov 7 mennesker på et 
tremandsværelse og resten sov 
inder i den store sovesal der var helt 
proppet, og hele gulvet var fyldt med 
spejdere.  

 

Den første aften var der ingen 
aktiviteter, men vi brugte tiden på at 
lære nogle af de andre at kende og 
vi spillede Uno og vareulv. De viste 
sig at vi kunne genkende nogle af 
dem fra sidste gang, og de fik lov til 
at være med til at riste skumfiduser 
med os om aftenen. Derefter lagde 

vi os i seng så vi var udhvilede til næste 
dag, og alle aktiviteterne vi skulle lave 
den følgende dag. 

 

 Vi vågnede op, og spiste morgenmad, og 
Lea fik kun 3 mini skumfidusser i sin 
kakao fordi folk havde spist dem alle 
sammen. Da det blev tid til dagsløbet, 
blev vi blandet med de andre spejder på 
nogle nye hold. Hvor vi så skulle ud på 
alle mulige spændene, og lidt 
grænseoverskridende poster, blandt 
andet sodavandsposten hvor vi skulle 
spise tre kiks, bunde en halv liters 
hindbærbrus og så løbe frem og tilbage 
og Villum kastede op 5 gange, og der var 
tre fra Violas hold der kastede op.  
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Der var også melposten, hvor vi skulle 
putte hovedet ned i en spand med vand 
for at fiske et æble op ad den med 
munden, derefter skulle vi hen i en spand 
med mel og gøre det samme bare med en 
lakrids pibe derefter skulle vi løbe hen og 
tage en sømandshat på hvor der så blev 
taget et billede af os, som blev vist senere. 
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 Da vi var færdige med dagsløbet slappede vi 
lidt af, og så blev det tid til natteløbet. Vi tog 
en masse tøj på og fik uddelt en post at starte 
på.  

 

Til natteløbet var vi sammen med vores egen 
spejderpatrulje, og Fiona og Caroline fortalte 
om en tur de havde været på hvor de havde 
fået Dahl, men de syntes ikke at det smagte 
lækkert, så det blev det talt om meget den 
nat, og så mødte vi hende der havde lavet 
dahlen på en af posterne 

. Ordet Dahl blev sagt mange gange og råbt 
ud over søer. Da vi kom til 
førstehjælpsposten, skulle det forstille at en 
mand besvimede, og da vi så skulle lægge 
ham i aflåst sideleje kom Caroline til at træde 
på hans ben, og vi flækkede af grin samtidig 
med at vi skulle prøve at redde ham manden 

 

 



Ørholmturneringen i marts               .             

 

 Da vi kom hjem fra turen var det meget sent, og vi var lidt trætte da vi skulle 
spise morgenmad den næste morgen, men det var en mega fed tur, og det 
var mega hyggeligt at møde nogle andre spejdere.  

  
• Lea og Viola                   se resultaterne på de næste sider 

 

  

 



Turn out

Side 1

Turn out Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Total Placering

Søsælen (Gry) 75 60 70 35 75 70 45 430 11

Delfinen (Gry) 70 90 60 98 75 70 70 55 588 4

Havørnen (Gry) 80 70 100 90 60 80 85 75 640 3

Fenris Hvalpene 80 70 80 80 75 100 485 7

Piraten 90 30 75 70 60 70 50 445 9

Korsaren 50 40 85 80 60 65 380 14

Bukkaneren 70 30 40 80 70 60 17 50 417 13

Benny 50 50 75 70 45 290 15

Haakon 75 100 100 40 80 50 90 60 80 80 755 1

Jyderne 90 90 70 70 100 50 50 5 525 5

Wahanu 70 60 80 55 95 65 425 12

Havørnen (Fribyt) 70 30 20 78 85 40 50 65 438 10

Delfinen (fribyt) 60 75 70 100 68 65 55 493 6

Isbjørnen (fribyt) 70 100 25 100 80 70 72 60 90 667 2

Søbjørnen (Fribyt) 90 80 60 70 55 50 55 460 8



opgaver

Side 1

Opgaver Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 total

Søsælen (Gry) 65 50 60 70 80 65 57 447 6

Delfinen (Gry) 50 90 45 100 80 50 20 75 510 4

Havørnen (Gry) 50 70 95 95 80 50 85 62 587 3

Fenris Hvalpene 75 20 20 40 65 30 250 13

Piraten 100 70 40 40 75 80 20 45 470 5

Korsaren 30 70 90 70 30 55 5 350 12

Bukkaneren 65 40 35 50 70 50 50 360 11

Benny 80 40 60 80 70 65 395 8

Haakon 85 100 70 70 90 80 60 70 95 720 1

Jyderne 60 70 70 70 50 50 20 390 9

Wahanu 50 20 40 55 30 30 225 14

Havørnen (Fribyt) 60 95 35 80 90 40 50 60 510 4

Delfinen (fribyt) 65 75 50 40 68 60 65 423 7

Isbjørnen (fribyt) 60 100 70 95 80 30 72 50 100 657 2

Søbjørnen (Fribyt) 50 90 70 20 55 35 50 370 10



Turn out

Side 1

Turn out Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Total Placering

Søsælen (Gry) 75 60 70 35 75 70 45 430 11

Delfinen (Gry) 70 90 60 98 75 70 70 55 588 4

Havørnen (Gry) 80 70 100 90 60 80 85 75 640 3

Fenris Hvalpene 80 70 80 80 75 100 485 7

Piraten 90 30 75 70 60 70 50 445 9

Korsaren 50 40 85 80 60 65 380 14

Bukkaneren 70 30 40 80 70 60 17 50 417 13

Benny 50 50 75 70 45 290 15

Haakon 75 100 100 40 80 50 90 60 80 80 755 1

Jyderne 90 90 70 70 100 50 50 5 525 5

Wahanu 70 60 80 55 95 65 425 12

Havørnen (Fribyt) 70 30 20 78 85 40 50 65 438 10

Delfinen (fribyt) 60 75 70 100 68 65 55 493 6

Isbjørnen (fribyt) 70 100 25 100 80 70 72 60 90 667 2

Søbjørnen (Fribyt) 90 80 60 70 55 50 55 460 8


	point ørholm 2022.pdf
	point ørholm 2022
	point ørholm 2022 tourout


