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De nationale tropper har holdt den
årlige admiralmaQøvre
•

•

\

Her ses nogle af d e Ivrige "kam1lha11er" fra de to Jlartler, da der
l1oldtes vand1>oscl<rlg på E llcor c.
Der var krig på Elleore forleden. De 11ationalc trOJlper holdt
den årlige admlralmanovre u11der ledelse af rorkel1ertl1gen (lektor
Hans Neerbek) og generalkrlgslnspel<tøren (lærer O. Sllau, KUdegArd Gymnasium).

Rødt og blåt parti kæmpede pA.
livet løs med den særlige Elleoreammunitlon: poser
fyldt med
•
vand. De røde var l defensiven på
Elleorc, mens de blA. forsøgte at
erobre øen, og kampen stod eftermiddagen Igennem om Frederiksfortet, en stor sten på spidsen af
Elleore.

Kongen tilstede
Ved hjælp af radiotelefon var
styrkerne i forbindelse med broen
pA "Løvejagten", hvor tropperne
ogøA blev bespist under våbenøtlløtand. Mens kampene rasede
til. lands og til vands, ankom rigets konge, Erik den Storartede
(major Erik Neerbek) for at inspicere sammen med en del udenlanclake krigskorrespondenter.
Om dagens kampe kan løvrigt
medflclea, at til trods for de rødee
tapre forsøg på at holde fjenden
fra øen, tykkedes det de blå at
foretage landgang. Så tndstlllede
man kampen et par timer, Til ære
for den gæstende monark og hane
følge bl_øv der udspillet en kamp
mellem de to partier l landets
nationalsport, krackct. Det foreAr me<.J en bold, der vejer godt
0 kf· Etter et par rungene Eli~
n ombord pA "Løvejagten"
dtage et beskedent måltid

inden aftenens afgørende slag.
Her lykkedes det de røde styrker
at få drevet fjenden bort fra øen.
Elleorel<rigerne file den dig
yderligere træning i at kæmpe
med va ndfyldte poser, for selvom
nabolandet Danmark er Elleore
venligt slemt, må man holde al
forsvar ved ,lige.
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Slaaet ef I

•

lufd 11ang.
'

Der bruges vandfyldte papirsposer som v6ben. I baggrunden lcongeslclbet
· med dets skilderhus, der har en ganske bestemt anvendelse.
•

