Sommerleir dag 4-5

Sist oppdatert torsdag 19. september 2013 11:08

Dag 4

Christiane la til kai igjen på Resö kl. 22:30 etter ca. 17 nautiske mil kun for seil. Vinden kom fra
sydvest og var veldig varierende. Vi kom opp i hele 5,5 knop denne dagen! Utover dagen stilnet
det helt og det hele endte med motor de siste timene inn til Resö via Havstenssund. Hermann
Franer la skuta pent til kai med god hjelp fra speiderne.

Middag ble laget av Terne og Måke. På menyen stod kylling og ris, men pga dårlig leting i
kjøleskapet ble ikke måltidet klart før 00:30. Tusen takk for dette, Andreas.... Det ble sen
middag med andre ord. Etter et godt måltid senket roen seg og folk hoppet etterhvert i køya.

Dag 5

Frokost på dekk i fantastisk sommervær. Knut tok et lite minikurs om flått og hva man skal gjøre
om man blir angrepet av dette "flåtte" dyret. Troppsledelsen tok en briefing med kartet før
avreise med småbåtene samt en gjennomgang av VHF-bruk. Båtene seilte pent fra kai og tok
etterhvert fatt på Kosterfjorden mens roverne på Christiane tok seg en joggetur på øya etterfulgt
av et bad. Friskt og deilig! Troppsledelsen og skipper Knut daffet ombord til klokken sneiet 1500
før vi tok trossene og satte kurs mot Norge og Tredalen.

Fryd og Loj la til kai på Tredalen ca. 18:00 mens Christiane kom ca. 19:30. Sluppen kom like
etter. Alle var glade og fornøyde etter en nok en flott og solrik dag til sjøs!

Det ble noe utforsking på Tredalen før nok en middag ventet. Taco på dekk etterfulgt av
dekkspyling ---> by Havørn.
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I køya ca. 2300 og ro ca 0000. Det tar ca. en time det der ....
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