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Hej VENNER og bidfgrer.

Som I ved holder vi Jubilrumsfest den.
12. juni 93 kl. 1 1.00 i Indelukket. Men
vi kan se pi tilmeldingslisten, at VEN'
NERNE svigter. Det kan nis endnu,
men skynd jer. Som I ved fra sidste
b lad ,  e r  der  t i lme ld ing  i  Motor -
bAdsklubben - og den er bindende.
Kom nu ud af start-hullerne, og fi jer

tilmeldt.

Festudvalget.
Husk, der er SANKT HANS FBST Pi
Sejsgrunden den. 23. juni kl. 20.00.
Adressen er Sejs Sgvej 23, Sejs

Der er bfll, gratis pplser, sodavand og
snobrld til bOrnene.

Det bliver muligt at kpbe
pllser som ristede P0lser
Fadol og sodavand.

Der vil vrre Fiskedam, Amerikansk
Lotteri, kammeratlig og hyggeligt sam-
vrr omkring bfllet.

Vel modt alle.

VENNER husk nu I er altid velkomne
til alle arrangementer i SMK's regi,
samt til at benytte klubhuset til selska-
ber og daglige bespg.

Til sidst det sure opst@d. De medlem-
mer af VENNERNE, som ikke har be-
talt kontingentet senest den 15. juni 93
- bliver slettet.

Pe VENNERNES vegne, HjOrli.

sflvel r6de
med brod.

Brosamarbejdet.
I  Foriret '93 er bro nr.23,26 og33 repareret.
Bro 23 (Paradiset) er helt ny. Borde og banke er nymalet, si pas godt pi dem.
Efter hvert besog ved broerne, HUSK DIT AFFALD.

Bil mi kun laves pE anviste pladser og det er ved bro nr. 23,33 og 52. Senere-
pi iret vil der b[vl sat koste bp pfl broerne nr. 23, 30, 33 og 36, til reng@ring af
fodtgj.

Opdager du problerner ved broerne, borde og ,ba1\e- -eller lygter - kontakt
venligst Knud, tlf. 86 84 7484, eller Erhardt, 86 84 5220.

Iflnskes en god sejl-srson af Brosamarbejdet.
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SMK r Nvt
Bide for folket oE tor bidfolket.

Fristen for indsendelse af sp6rgeske-
maet fra fdrste nummer af dette blad er
overstlet, og selv om vi ikke just er
druknet i post fortsatter vi ufortrpdent
lidt endnu. Sikkert er det, at ingen
(skriftligt) har givet til kende, at de
mener it et klub-blad er en "total-mis-
forstielse" - der er ikke engang nogen
der har bedt sig fritaget for at modtage
det fremover, s[ helt ved side af har vi
vidst ikke ramt, rart var det i alle
tilfalde for redaktione allerede to dage
efter bladet var "pA gaden", at modtage
den fgrste kupon med positive tilken-
degivelser.

endvidere rar t  a t  ogs i  Punktet
"Medlemmerne skriver" har fAet en hgj
vregtning, specielt fordi vi ogsi denne
gang harf&et indleg, og fordi flere har
iiu"t tit kende at de var interesserede i
ft.rk iu" indlag - HUSK DET NU!'
Hvad der faldt mindst i god jord har
varet "Minedens nase" og "Vi gratu-
lere", men da indlaggene hertil ogsi
skal komme fra laseme lpser dette sig
sikkert automatisk.

Al begyndelse er svrr - giges det, det
kan vfgodt skrive under p6. Dette num-
mer skulle have vrret krydret med lidt
illustrationer, det mislykkedes des-
v&ne, ligesom det humoristiske ind-
slag allerede er blevet bragt af en
kollega.

Nogle har udtrYkt at vi har brugt en
ked?[g skrift til bladnavnet pi fgrste
blad, 

-clerfor 
den nye skrifttype pa

bladet denne gang - har du en mening
bor du give den til kende, vi forsgger at

Som det fremgir af ovenstiende hed-
der bladet fortsat "SMK - Nyt", det var
faktisk det navn flest havde foresiiet,
si dommerkommiteen valgte at fas-
tholde navnet, og i stedet tildele den
udsatte pramie til et forslag der pas-
sende kunne anvendes som undertitel
til bladet. Premien der kan afhentes
ved  k luba r rangemen te t  -  "Mpd
bestyrelsen", der afholdes den 25. juni'
ellei efterfplgende i klubhuset, blev
vundet af medlem nr.2140141, Jorn
SprogP.

Hvad ang&r Onsker om bladets indhold,
blev den absolutte topscorer "Nyt for
soens folk", men ogsi her mi vi aP-
pelere til DIG, kommer du undervejs
med noget sprndende - gi' os et praj',
det kan vare en brochure, et avisudklip
eller blot et telefonnr, si skal vi forsgge
at lave en sprndende omtale. Det er I

gore flest mulige tilfreds.
Pi gensyn til august!
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cer under "faa medleiltil nrdleN".kao
aflcvers i -lnkscn" i kantiNn itrdal
indlev.r ingsfr isr i t r ,  og vi l  i l  v idt

nrlligt blivc bragt i fdslkonm€0de
nunrorr. For at blivc opbgel stal
irdhget v.re fo6ynet mcd 8vtr og
adfesse.
Redekionen er geme behjelpeliB ntd
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Kontinens Rbningstider.
I\Iondog 8.00 - 18.00 ([un h6ndemodder)
Tirsdog - s6ndo9 8.00 - 22.00.
Hakkenet lukker I time far lukketidl
Husk vores TR-S€LV-BORD hver lordog fro 12.00 -
14.00 til den fovoroble pris of 40,0O kr.
FROHOSTTILBUD - Plotte best6ende of 1 snitte m.
rcjq,1 engelsk bof o9 I stk. med brieost, HUN
60,00 kr.
TILBUD - BORN€M€NU . JUNI
1/4 kglling med pommes frites, 90,00 kr.
NY[.: fro l. juni hor vi dogens rn@nu hver dogt

Det Sker.
12. juni Jotun Marine Cup navigatio^nssejlads' -
is. juni Vdd"*"rsdag, Dannebiogsfesten med fanemarch, narmere herom i

Midtivllands Avis.'in 
.it"*ii* r]" 

"i 
tuoi" n oer uri"cr 

"fgro8 
fra vcsrc skolc n 18.30 ril Mui.h4 Kirk , hvor fa!.m. uko,mr u. l9.o).

18-19 juni River Boat sejlads.
Fliderisejler ud fredag kl. 19.00 lprdag kl' 19.00 og22'30.
Da mi vi-have biden pi vandet, det er btde et festligt 9q ljgul arrangement' -
tt j""t .; der, traditibnen tro, Sankt llans aften med bfll p& Sejsgrunden' F't

;;;;*;"i ro- SMK's stptteforening "VENNERNE" star som anang6r af.

Medlemmer af begge foreninger er meget velkommen'
25. juni traeffetidired bestfretsen, vi h6ber der kommer lidt flere end sidste
gang ( I person). MOd op hvis der er noget I vil sp0rge om.

Bestyrelsen har ordet.
Vedr. Sejsgrunden
Nogle hai Semerket at der er sat en kunstig ugle op. v1d Sejsgrunden, defte er

steli h&bet om at kunne holde migerne lidt pi afstand. Det siges allerede at have
hjulpet. Vi skal her g6re opmerksom p[, at jolleme pA grunden skal rengores,
og at der skal ryddes oP.

Vedr. grestepakker.
Gastefrakkeik* t gb"r i Indelukket, klubhuset. Det koster et depositum.p& 500
kr. foi medlemmer, til dakning af bl.a. n6gler. Hvis man ikke er medlem af
frihavnsordningen; + 200 kr. pr. uge.
Med Frihavnsordningen er det gratis.
Deposirum bliver tilbagebqtalt ved aflevering af gastepakke. .
Bide fra SMK, RB, SSk kan ikke benytte frihavnsordningen i samme klubbers
omride.
Oversigt over deltagerhavne i frihavnsordningen, findes ligeledes i klubhuset i
Indelukket.

Karl Bramsen
sekreter SMK.

Klub-/medlemsblade.

falsning - heftning - adressering
DET klares bedst og billigst

V. Carstens Bogbinderi ApS
Tlf. 86 288 288.

altid et tilbud fraru
KONGSHEDENS VVS
TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF.30 86 72 15

Side. :  2 Nr. l, l. lrgang. Juni 1993. Nr.2, l. tugang. Juni 1993. Side. :  l



"Siden Sidst"
Standerhejsning
Sondag den 25. april var der stander-
hejsning i Hubhuset med strilende sol-
skin, og ii:ke mindre end 160 af vore
medlemm:r var mgdt op. Det var virke-
lig flot. \ 'or formand, BennY Borke,
bgd velkonmen og gav en orientering
om de konmende affangementer' og
udtrykte e:rske om at vi mine se rigtig
mange til Je forskellige tiltag der bliver
her ilober af sommeren. Der blev ogs6
informere: omkring den nye tilbygning
til klubhuset, som nu er ved at v&re
ferdig - r'i ffrr nogle fine toilet, bad og
bruseforhcld. Et lange neret Onske. Til
slut udtr;'i:te formanden htbet om, at vi
igen i frr ville fi en god sommer, hvor
vi skal huske at bevare og skine den
dejlige na:ur vi har i og omkring Silke-
borg.
John Girsvig hejste standeren pi klub-
huset, der blev ribt hurra og den om-
delte sang blev afsunget. Til slut var
foreninger, uaditionen tro, vrrt ved en
forfrisknLrg.
Navigationssejlads
Sejladser, den 11. maj, er der ikke
meget at skrive om - der er alt for fi der
benytter sig af dette tilbud og der
oveivejes alvorligt at skere ned pi
disse arrargementer, hvis ikke der kan
blive stpne tilslutning. Vi hiber dog
stadig at kunne komme igang med det.
Falck demonstration
15. maj skulle der have veret Falck
demonstr:tion af brandslukningsma-
teriel. De:ine blev desvarre aflyst, idet
man ikke havde mandskab til ridighed
denne daio. Vi hiber meget at der sen-
ere pfl irei vil blive en ny nrulighed. Det

vil blive bekendtgjort si snart vi fir en
melding fra Falck.

Karl Bramsen, sekreter SMK.

Motorsejler-kapsejlads
L4rdalden 15. maj 1993
Motorsejler kapsejladsudvalget har
den 15. maj afholdt den forste, af vore
to kapsejladser i 1993
I strilende solskin og let vind blev der
dystet pi en trekantbane i Juls6, der
blev sejlet 3 sejladser.
Resultaterne blev fglgende

Klasse: LM 27 / LM 8l
l. premie Palle Christiansen i

2"  LM27
2 .p rnm ie .  SOren  Havskov  i

"Havskum" LM 81
3. prremie Leif G. Thggersen i "Banja

2 "  LM27
Klasse: 24
1. prcmie Johny Lauridsen i "JoGi"
2. prnmie Karlo Jespersen i "Frids"
3. premie J6rgen Holst i "MarY"
Klasse: Aben
1. premie Hans Jgrgen Gedsp i "Team

Gedsp"
2. prnmie Erhardt Wurtz i "Filimus"
3. praemie O. V. Mortensen i "Sg-vind"

Vi vil geme sige tak til fplgende fir-
maer og enkeltpersoner for gaver og
opbakning t i l  sej ladsen. Hancock
Skive, Ulla og Emil Klubhuset In-
delukket, Siim Bilelektro, Sejs Marine
Center, Hpkeren Sejs, Bilting, Special-
butikken, TOmmermester Kurt Brand-
strup.
Ogsfl en tak til dommerne fra Silkeborg
Sejlklub.

I
J

Medlernmerne har ordet:

Godt slmandsskab
I 6r der bflde River-boat og Regatta-

fest, og nflr jeg tenker tilbage Pi de
foregAende 6r, er der heldigvis hAde
mange gode og sjove oPlevelser, Her
tanker jeg blandt andet p[ den store
hjrlpsomhed, bidene imellem, som er
glundteggende for at selv si store ar-
rangementer gir godt.

- dog er der et Par
ville onske bedre.

som mange

Lad mig n&vne et Par eksemPler.
Ville det ikke vere en god id6, at man
ikke vzelger inderste plads, hvis man
skal tidlig hjem, da det bliver meget
kaotisk at forlade pladsen f@r alle andre
afsejler. Det si jeg et par eksempler pi
sidste 6r, og de kommentarer det med-
f4rte v ar ikke serlig kammeratlige.

Noget andet er, at n6r man ligger i
rrkke lrngere ude, skal man altid
kunne komme fri, dette medfprer dog
at din sidemand MA have si meget
tovvcrk ombord, at man kan ni biden
i anden position. Sidste 6.r oplevede jeg

s&danne tilfelde, og det er egentlig
synd - for det er afsejlende bide man
retter vreden imod, fordi kaden brydes
og ikke sidemanden som har sparet pi
sin fort6jningstov, som jo er en logisk
npdvendighed nflr vi ligger fortgjet pi
den mide.

Til slut vil jeg gerne opfordre til at vi
f6r en dialog igang, og her mAjeg bruge
den forslidte frase " Godt somand-
sskab". Med det trnlcer jeg ogsfl Pfl
regler og tradi t ioner pi  Si lkeborg

s6erne. For eksempel; kan man altid f&
lov at ligge til ved en anden bid, n6.r
den bliver fenderet ordentligt af ? - eller
kan man vise, at en anden bid ligefrem
er velkommen, og er den det - husker
man at vise dette - "b6de" p6 den ene
og den anden mAde.

Henry/Claudia.

Dur vi ikke til at navigere ?

Jeg har hgrt lidt skarpe kommentarer
fra 1992. Det drejer sig om SMK's
medlemmer, der ikke kan overholde
amtets fredningsbestemmelser.

De er flere gange set, ligge med
st&vnen inde i sivene, hvor det ikke er
tilladt. Hvad med at fa fat i folderen p6
Turistkontoret, og have den i blden. Si
ved I hvor I mi sejle, og husker det
miske.

Vi skal gerne vere pi s6eme mange
6r endnu, og medlemmer af SMK skal
foregi andre med et godt eksemPel.

Hiorli.

Radiolister !
- er i disse dage udsendt til de medlem-
mer der ikke fik betalt deres kontingent
i forbindelse med standerhejsningen.
Hjalp radioudvalget -  BETAL din
kontingent til tiden, d.v.s. inden 1. juii,
pA fremsendte girokort, lnsker du af en
eller anden grund ikke at v&re pi listen
lansere - si MELD FRA.
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En opskrift ! Fra medlem til
Millinger.

Hvem har ikke v&ret ved "Sav-
verket", Sliens@ en forirsdag i maj, og
oplevet de tusindvis ja op til millioner
af millinger som vandrer i bekken p[
denne tid af flret. Er man heldig, eller
er vejret til det, kan dette fantastiske
syn opleves endnu engang ca 1. mined
senere. Tidspunktet kan aldrig siges
helt precist, idet det afhanger meget af
vejret. I fu har det forste hold varet der
meget tidligt, men vi harjo ogs& haft et
heli utroligt dejligt varmt forir. Nir
man oplever den myriade af millinger,
sporger man sig selv-til hvilken nyne?.
Mange anvender Millingen som agn til
det tidlige forirsfiskeri, men det er fak-
tisk ogs& en dejlig spisefisk. Gad vide
hvor mange der har smagt denne de-
jlige fiskeret:

Millingerne skylles
vendes i mel, dryppes med citron
drysses med salt og peber
steges i olie pl panden eller friture
Serveres med nye kartofler eller br6d.

En let, hurtig og billig middag som
de fleste kan tilberede med "for hinden
vrrende midler,, ou rr.nV.roekomme

medlem"

Tages lille suk - suk - suk - suk -

Rundt ved broerne er opstillet affaldssekke, og de bruges heldigvis meget
flinigt af medlemmerne - nir en sek er fyldt til stop-market, er den til at flytte.
Fyldes den videre op og op og op,ja pr6v at forestiljer hvordan det er at skulle
transportere sidan en sak ?

Kan vi ikke give Tage en hlnd - og hver iser tage vort affald med ttjem, nir
vi moder en sak som er fyldt til stop-merket ?

Tak for oDmerksomheden ved
min 50 flrs fpdselsdag.

Henry.

Desvarre er der ikke kommet flere an-
noncer til "fra medlem til medlem",
men vi kunne mlske si agitere for hvad
SMK kan tilbyde.:
Er din stander market af tidens tand
kan du k6be en ny til30,00 kr.
Et flot blaserskjold (kan ogsfl anbringes
pA sejlervesten eller trpjen) koster kun
30,00 kr.
SMK-emblem til knaphul eller kasket
koster 20,00 kr.
og endelig, selvklebende markat til bil
- bid eller meget andet, kun 6,00 kr.
Alt kan kobes i klubhuset i indelukket!

Private annoncer under "Fra medlem til
medlem" koster kun 20,00 kr, hvis tek-
sten kan holdes under 20 ord!
Der kan optages Onsker om kpb, salg
og efterlysninger!
- og si er det MALRETTET!

Side . :6 Nr. 2, L irgang. Juni 1993. SIvIK-Nyt
SMK-Nyt Nr. 2, t. irgang. Juni 1993. Side . :7

ORDENSREGLER
for anvendelse af broerne tilhorende oSilkeborgsoernes Brosamarbejde"

1. Broerne anlabes med forsigtighed sl beskadigelser undgAes.

2. UndgA blokering af broen, anvend om fornodent agterfortojning.

3. Stojende og generende adfard ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har
pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.

4. Fiskeri fra broerne er ikke tilladt.

5. Forrettes nodlsrftpi arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.

6. Henkastning af alle former for affald ivand og pA land er ikks tilladt. 
.

7. Opsatte affaldsstativer MA anvendes, men er du for hjemadglende sl modtag
affald for at spare pl renovalionsordningen, der koster mange penge.

8. Der m6 ikke fjernes eller beskadiges buske, traer eller andet pa landomrlder.

9. Der mi IKKE afbrandes btl ved broerne, kun pi GODKENDTE bAlsteder.

10. Lengerevarende anlob, over et dogn (hvis ikke sarlige forhold gor sig gal-
dende), camping o.l. er ikke tilladt.

11. Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald hcrfra.

12. Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.

HUSKlll Det er ALLES pligt at medvirke til beskyttelse af vores s&rbare natur, at det gAr
ud over alle, hvis broomrlderne ligner en svinesti, at det gar ud over alte, hvis vi fratagos
retten til en bro og al det enkelte medlems adfard nemt kommer til at tegne HELE med-
lemsskaren.
Alle der er medlem af nedenstAende klubber, og som forer pigaldende klubstander, er
medlem af "Silkeborgssernes Brosamarbejde..

SILKEBORG MoroR&(DSKLUB

INDELUKKET

8600 SILKEBORG

TLF.86 82 61 79

RY &IDLAUG

RY MARINA

8680 RY

TLF.86 89 29 90

SILKEBORG SEJLKLUB

GL HATTEN/ES

8600 SILKEBORG

TLF.86 84 6:l Cf


