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"Nodreb"
Det drejer sig om Sejsgrunden.
Medlemmerne er ikke flinke til at
holde orden, nflr de bruger grun-
den. Bilstedet bliver brugt som
affaldssted for tomme gldflser og
andet ikke brendbart affald,
brrendestumper og klodser, stum-
per af pele ligger og flyder omk-
ring stedet - RYD OP.

Bordene pi grunden bliver brugt
til at satte grillen pi, si disse
bliver brendt. Dette er ikke men-
ingen. Stearinlys skal heller ikke
veltes ud over bordet, tank pfl
dem der skal ordne bordene, men
det kan jo vere at du kommer og
hjrelper med at skrabe og slibe.

Det cementr4r der stflr ved det
lille bord, skal ikke bruges til at
putte Oldiser, plastikkrus, skral
og andet skidt ned i, dertil har vi
skraldeposerne, r4ret et beregnet
til at saffe grillen pi, og n6r du
bruger skralleposerne si smid
det ikke ved siden af, husk der er
andre der skal samle det op og det

Det store cementr@r ved huset er
kun beregnet til afbrendte kul og
ikke andet.

Angiende de lgsgiende hunde, sA
samler de ikke deres efterladen-
skab op efter sig. Er det medlem-
mer der har haft deres hund med,
sA ved de jo godt at der er skovl,
rive og kost til det oppe i huset.
Du har fiet nogle til rummet.Pr4v
at sli gr&s, og sfl fi trasko og
bukser spr6jtet til, si er man ikke
religios i dette ojeblik.

Nir man ser toiletrummene si er
disse i en fin orden, si nAr det kan
lade sig ggre hvorfor si ikke ogsfi
resten af grunden.

Der er nu sat en flaskekontainer
op ved skraldeposerne, brug den
til alle former for flasker men
smid dem ikke ned. Husk der er
altid en, der skal samle skirene
oP' 

Rich. Jensen.

Les i nEste nummer - referat fra
" Vennernes" jubileumsdag

SMK NW
Bfu@ rertuUcd @g tur b6dmomd"

Hvor er moralen henne ?
Til dette nummer af SMK Nyt, har vi modtaget ikke mindre end 4
harmfulde indlag fra medlemmer som er blevet bestjilet. Vi har af
pladshensyn valgt kun at bringe et af dem, idet essensen i dem er
meget enslydende. Men hvor er det lavt. De tyverier vi har h/rt om,
er givetvis alle begiet af andre som fardes sammen med os p& s6en.
Eksempelvis, og det man mAske harmes mest over, et tyveri af 6
stanger engangs-krus, stjAlet fra vaerkstedet i klubben. Vi ved jo alle
at det kun er medlemmer som har n@gle dertil.
At Ulla og Emil yder en ekstra indsats til gavn for os alle (st/rre
overskud i kantinen), ved at selge AI & Vand i forbindelse med
"Hede rytmer" og derfor investerer i engangs emballage, som bliver
stjfllet og dermed ogsfl overskuddet, er simpelthen for d6rligt. Jeg vil
pfl det kraftigste anbefale at vedkommende leverer det stjllne tilbage,
og alle andre medlemmer til at holde gje med om der er et medlem
som har meget emballage af den nevnte type.

Af 6vrige stjilne ting fra bflde,
kan neevnes; fiskegrej, kikkert,
hgjttalere, vin, 0l og fortgjnin-
ger. Husk at de fleste forsikring-
sselskaber gratis udleverer et
miniset til merkning. Det er trist
at det er n@dvendigt - men g0r
det.

Kantinen tilbyder i forbindelsb
med drets regatta.
Regatta-platte til kun 80,00 kr.
bestiende af:
Sild & carrysalat
Fiskefilet & remulade
Skinke & Italiensk salat
1 lille Morbradblf a'la creme
Rejer og ost.

Bestil denne dejlig platte i klub-
huset.

er der ikke me
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Bestyrelsen har ordet.
Nyt f raSMK.
Vi gAr nu ind i feriemineden og derfor sker der ikke de store ting rent
klubmressigt, men det er jo hojsasson for alle sejlere' nogle !T pa
havet, andre hygger sig i hjemlige farvande, men falles for alle, er
jo det, at vi haber pf, godt vejr, for de der tager pi havet er det klogt-at 

hfrre godt efter vejrudsigten, man skal aldrig tage chancer' tag
hellere en dag mere i havn.
sMK har haft en snak med silkeborg Kommune om forhojelse af
lejeafgiften for bidpladser i Indelukket, Kommunens udspil var1o'
d forhljelse pi 25Vo, det kunne vi naturligvis ikke acceptere, vi har
rettet en henvendelse til borgmester JOrn Wurtz, og fremsendt vore
synspunkter, vi mener ikke man kan forhpje med mere end pris-
tilsreguleringen, det ligger der en skriftlig aftale om. I skrivende
stund, ved vi ikke hvad det ender med, men medlemmerne vil
naturligvis blive orienteret si snart vi har en afldaring.
Pn bidpladserne i indelukket er der nu ved hver bfrdplads, sat skilte
op, so; markerer om pladsen er benyttet af egen bed, henholdsvis
r4dt og gr4ft. Nir man sejler ud, og er vek i langere tid, skal man
vende det grpnne skilt ud og skrive hvornir man forventer at v&re
hjemme, pladsen kan si benyttes af bflde der gerne vil ligge til et
stykke tid. En god ordning som bliver benyttet i mange havne.
Husk der kan kpbes dieselolie i Indelukket ved tanken, Ulla og Emil
stir for salget, du fflr ngglen og kan selv tanke, og betaler si i
klubhuset, en god og nem ordning som vi hflber mange vil bruge.
For sidste gang smibidene pi Sejsgrunden skal renggres. Husk det

5"t o,U 4A nauet al u,itt i /alal dafre ltlad, a> dz wry toi'l-
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Bet to? /3a4jo, |p4n@ttl Sl4K.

Hontinen.
Hver lordog tilbydet vi......
€ngelsk bsf mod lo9, surt og hvide kortofler til kun kr.
55,00.
- eller gsrvor hgggelige g6rdhove etbesag
Der er opstillet grilhvor du selv st@ger ditkod.

TILBUD: - oes6 hverdoge.
900 9r. steok, solot & flutes
pris kr. 50,00
9 Fronkfurter & brsd
pris kr. 35,00

nu.
Hermed en god sommer Onsker
vi alle vore medlemmer, med
venlig hilsen

Karl Bramsen, sekret&r.

Det er med sorg, vi mt meddele, at et
af klubbens me?lemmer, Lars LYsdal
(Lasse), er afgiet ved dpden 14. juni
1993.

Vi Onsker hermed at udtrykke et ",Eret
vagre Lasse's minde".
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"Siden Sidst".
SANKT HANS g.A.I-Br gg
Denne aften blev, for de langt
over 100 medlemmer som havde
fundet vej til Sejsgrunden, en de-
jlig traditionel dansk SANKT
HANS fest.
Samlet omkring bAlet,  holdt
HjOrli biltalen causerende omk-
ring den hedenske tradition, som
et oplyst folk som det danske
stadig holder i havd, for til slut at
konkludere at det nok mere er
gnsket om at samles i venners og
familiens lag, end det hedenske
islat, som er Arsagen til at vi
stadig samles denne aften.
Da vejrguderne var med bilfesten
i Sejs, kunne vi nyde det dejlige
og lune bfll i tpr-vejr, mens vi
sang Sankt Hans sangen.
Efter bilet havde vennerne som
sedvanligt gjort et stor stykke ar-
bejde for atunderholde slvel bprn
som voksne, der var al t  fra
fiskedam til gldam og vanddam
foruden den faste og flydendefor-
plejning. En stor tak skal lyde til;
Ellen og Grethe, Hjorli, Hans,
Jens og Egon - det var en flot
arrangeret aften I endnu engang
havde fiet stablet pi benene.
Blot een ting savnede vi - musik-
ken ved bilet ! ,,vandhunden,,

Natur & skattedag 10. juli.
Ikke mindre end 15 SMK bflde
havde den 10. juli trodset vejrgu-
dernes dystre spidomme, og se-
jlede ud til Slienso i et vejr som
blev aldeles pragtfuldt.
Richard og Benny havde brugt
fredagen til at nedgrave skaften; 2
kasser Al, og ikke mindre end 56
stk. blev fundet under l/rdagens
skattejagt. Hvem finder de sidste
4 ? .Det"naturlige" pi dagen kom
til overfladen da der skulle gat-
tesftruskes navne pfl 5 forskellige
bladtyper, navne pi sten og ikke
mindst da vi efter at have fiet et
kig 1 minutph2} forskellige ting,
skulle huske flest mulige. Nogle
rimeligt kravende opgaver som
blev lost bedst af fglgende:
1: J6rgen & Helle
2: "Sovind"
3: Mona Larsen
4: Lars & Birthe Elmer
5: Hans, HjOrli & Margit
6: Jens WUrtz
Bgrnene var si dygtige at alle fik
premier.
Denne dejlige dag, var muliggjort
af fglgende sponsorer:
Dann Larsen - Grejbiksen - Klub-
huset - Albani - De forenede
bryggerier - Ringgirdens Bageri
- SMK - og Carl Mplgaard som til
slut forsikrede alle bornene med
balloner.

Et rid.:
Undgi alle de ting, der ggr livet vrerd at leve - sfl vil du kunne leve
lrenge!

S@N4MER
EKSTRA

Penguin Yachting Cup '93

Navigationsudvalget har afholdt
den irlige navigationssejlads
''PENGUIN YACHTING CUP''
den 12. juni.
Sejladsen startede fra klubhuset i
Indelukket kl. 13.00 og efter at
have sejlet samtlige s/er tynde,
med opgaver af nasten enhver
art, sluttede vi med pramieover-
rrekkelse i "Akrogen" hvor vi
hyggede os til langt ud pi natten.
Der er kun et men; "Der er for fi
derbenytter sig af disse tilbud om
at holde sin navigatoriske viden
a'jour!" Vi kan og vil ikke fort-
sette med for fi deltagere! Si
derfor er dette muligvis den sidste
"PENGUIN" sejlads - argeligt!
men vi mitagedet somudtryk for
dalende interesse. Dog har jeg i
min gresnegl hgrt at pigerne i
"KONEBADEN" vil arrangere

naste irs "PENGUIN CUP". Lad
os krydse fingre for det.
Vindere blev.:
Nr. 1.: Jens Hansen i "Comich"
med 251 point.
Nr. 2.: Ena og Conny i "Anna II"
(konebfrden) med 218 point.
Nr.3.: Leif G. Thggerseni "Banja
II" med 164 point.
Nr. 4.: Arne og Kirsten i "Mette"
med 156 point.

Hermed ogsi en stor tak til vore
sponsorer som fglger.:
Jotun Penguin Yachting
Ry Bfldbyggeri
Naturgas Midt/Nord
Ulla og Emil, Klubhuset.

Med venlig hilsen
Palle Christensen
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Hvem ved hvad ?

Hvad betyder.:
1) Sysselmand ?

2) Dromedar ?

3) Autovern ?

4) Distance blender ?

5) Detention ?

6) Fred ?

7) Katapultsede ?

Denne havde vi ogsi i sidste nr.,
da gialdt den bare affaldssta-
tiverne i indelukket, nu tager vi
den for resten af s0systemet!

Alfred's lille suk - suk - suk
-suk-

Rundt ved broeme er opstillet affald-
ssakke, og de bruges heldigvis meget
flittigt af medlemmerne - n6r en sak er
fyldt til stop-merket, er den til at flytte.
Fyldes den videre op og op og op, ja
prgv at forestil jer hvordan det er at
skulle fiansportere sidan en sak ?

Kan vi ikke give Alfred en hand - og
hver isar tage vort affald med trjem, nir
vi mgder en sak som er fyldt til stop-
market ?

Hvemhar mange penge - penge
? Jeg har ikke fler'-sagt af en
lystfisker, som havde mgdt fisk-
eribetjenten, under fiskeri i Juls0.
Derfor husk; atif4lgelov nr.227
af 8. april L992, skal alle der
driver sportsfiskeri, udover det
lokale fisketegn, have et specielt
fisketegn fra Fiskeriministeriet.
Tegnet, som kan betales pi pos-
thuset, koster 100 kr. for 12 mh-
neder, 75 kr. for een uge eller 25
kr. for een dag. Undtaget fra
reglen er: unge under 18 er, ddre
over 67 ir. Fiskeri i "Put & Take.
Fritidsfiskere med det stor fiskek-
ort til faste redskaber.

Lidt til de kvikke hoveder!

FiDd $m e&t scd pd sidcr.

x

Av min arm...

Pi vej til London ovenpi en fed
fangst delte to fiskere kahyt med
en prast. "I ferien vil jeg drikke
fra morgen til aften," sagde den
ene. "Jeg vil finde mig en ny ven-
inde hver dag," sagde den anden.
Derefter leste de begge en avis.
Lidt efter sagde den ene: "Hvad
er lumbago?" Her brgd prasten
ind: "Lumbago er Vorherres straf
til folk, der drikker for meget og
jagter piger!" "Jas&!" sagde den
ene fisker, "her st6r, at erkebisk-
oppen af Canterbury lider af lum-
bago. . . . "

Svar til "Hvem ved hvad?"

l) B6kEfrigcb*rrpec
2) l{yliDdr.r hrl.
3) BliKug.
4) EcrNtyrct t klcn rukiDc.

t T6dok

O Altudc! mll.m to lri8c.
7) Flu$rrol.
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Til kantinebestyrer og personale i
Motorbidsklubben.
Vi siger Jer tusinde tak for en
dejlig arrangeret sglvbryllupsfest
den2916 93.
I har veret med til at fuldende vor
25-[rs dag. Alt var perfekt - bord-
pynt, mad og servering. Vi har
kun hgrt ros fra alle vore gester.
Vi tor roligt anbefale andre at
holde deres fester i klubhuset.

Vibeke og Karlo
'Frddsu

Annonce!

Hancock Marine Cup
4. september 1993. 

^

Skipperm4de i klubhuset kl.
12.00
Tilmelding skal vrre pi tlf. 8681
6556 Alex Mikkelsen inden fre-
dag den 2018.
Ved tilmelding under 6 bide
bliver sejladsen aflyst.

Knud Nielsen
Alex Mikkelsen.

Derfor siger man "HfIN"
om et skib.

Her har du forklaringen pi hvor-
for man siger "hun" om et skib.:

. MA styres af en mand.

. I ubevogtede pjeblikke tager hun
magten.

. Tiler ikke overbelastning.

. Skifter navn, ntr hun skifter ejer.

. Er i almindelighed dyr at rigge til.

. Koster mere i underhold, end ejeren
havde tenkr sig.
Kan trakke en mand med sig i dybet.
M6, males og rigges til, inden hun gflr
ud.
Bliver med irene besverlig og van-
skelig at hindtere.

Og si kommer n€ste nummer af
SMK - N1t allerede i august mi-
ned, har du et indleg, skal det
afleveres i kassen i klubhuset in-
den den 8. august - jo fgr des
bedre!

Det er vores bud......
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Medlernmerne har ordet:
Det stjreler man ogsfl i L993!
Med gode sejlvenner havde vi aftalt, at
vi skulle sejle ud i week-enden d. 18.- 19.
juni 1993. Overnatning i biden fredag

og l6rdag nat, og si skulle vi hygge os

med lidt mundgodt. Selvfplgelig skulle

vi ogsfl deltage i Riverboatjazzfestival i

Silkeborg.
I parentes bemerket var festivalen som

sedvanlig en oplevelse af de helt store,

men det var bestemt il*e nogen (positiv)

oplevelse, da vi l6rdag formiddag havde

et rrinde og anlOb vores faste bidplads

i Sejssnavringen og konstaterede, at ty-

veknegte i nattens lpb havde sdilet vore

2 f aste agterfortgj ninger !

Da der kun er adgang til fortpjning-

spelene fra slsiden, mi jeg, hvor npdigt
jeg end vil, mistanke en anden lyssejler

som tyveknagt til et si gem6nt tyveri!

Forsti det, hvem der kan! Jeg forst6r i

hvert fald ikke, at nogen kan falde sA

dybt, at man sdeler noget si simpelt som

andres fortgjninger!
Vedkommende tyvagtige person(er) har

mtske ikke lyst til at betal e 2 x ca. 200,00

kr. for 2 stk. gummifendere; men si mi
jeg jo ggre det for ham/dem.
PS.: Der er kendemrrker pi mine gum-

mifendere, s6 selv tyveknegten kan vel

forst8, at JEG VIL tage mig selv til rette,

NAn jeg ser MINE ejendele!
Til skrek og advarsel for andre - og til

TYVEKN,EGTEN!

fra disse.

L4rdagden 12. juni var en fest'
dag:

Hvilken festdag er der miske no-
gen der tenker.
Ja selv bestyrelsen for SMK mi
stille sig det sp@rgsmil.
Vi, der deltog i festen, er ikke i
tvivl, om hvad der blev festet for.
En fantastisk god fest var det.
Den beslaglagde hele dagen, fra
klokken 11.00 om formiddagen
til langt ud pfl natten.
Ja selv musik, af den allerbedste
slags var der.
Men det allerbedste var festdel-
tagerne selv, nogle pragtfulde
mennesker, var de alle sammen.
Og dog var der et eller andet, der
manglede. Ved nermere efter-
tanke tror jeg det var SMK's
bestyrelse eller repr&sentanter

Disse representanter kunne have
giort det, som ikke blev giort, det
at 0nske SMK's st0tteforening
"VENNERNE" tillykke med ju-
bileet og takke for den store ind-
sats igennem irene.
VI havde en pragtfuld fest.

Tak fra Bente og Carl til "VEN-
NERNE", SMK's st@tteforening.

Andy Gren, S



Vi har modtaget fra turistbu.""u"iuni 
1993

Vedr. Ildfestregatta 1993.
Da ferietiden narmer sig og
mange er bortrejst i juli, skal vi
hermed informere Dem lidt om
Ildfestregatta'93, som finder sted
5.-6.-'7. august.
Som tidligere ir, bliver der sejlet
hver aften med start fra Havnen
kl,21.00.
Vi kan endvidere oplYse at Hje-
jleselskabet d. 3.-4. august ar-
rangerer aftensej ladser.
Udsml'fullngsmaterialet vil blive
afleveret og igen aftrentet Phf4l-
gende tidspunkter:
Aflevering: Onsdag d. 28. juli
Afhentning: Onsdag d. 18. august
Slfremt De ikke er hjemme Pi
ovennavnte afleverings- og af-
hentningstidspunkter, bedes De
venligst kontakte Turistbureauet
(t l f .  86.82191 1) Anne-Grethe
Krag for n&rmere aftale. o
Emnet for tableauerne langs Aen
er i Ar "Tvarmusikalske Geffe".
Foruden den mus ika lske
oplevelse, bydes der ogsi Pfl for-
skeliige danseoptrin.
Vi ser frem til en vellykket regatta
og siger pi forhind TAK for
Deres udsmykningsarbejde, som
er en vigtig del af arrangementets
tradition og id6.

Med'venlig hilsen
Anne-Grethe Krag

Sidste regatta kneb det med teksten - her er den!

Silkeborgvalsen' 82
Tekst. : llardY Mog e nsen
Musik: Jorgen Salvsten

Midt i Danmarks hjerte,
ligger der en by.
Den har attraktioner,
og et verdens-ry.
Tat ved Himmelbjerget,
og ved skov og vand.
Moder du si byen,
du ej glemme kan.

Silkeborg, i regn og slud og blresl
Silkeborg, i solskin er du bedst.
Silkeborg, du er vidunderlig.
Skonnest er dog, din ildregattatid.

Op ad Gudeniens,
klare blanke vand.
Havelamper lyser,
ud mod os fra land.
B6lgerne fra Hjejlen,
ruller ind mod siv.
Sommeraftenstemning,
danner perspektiv.

Silkeborg,

Hvorfor ta' til syden,
med Tjereborg og Spies.
Nflr du her kan finde,
verdens paradis.
Kast din fiskesn0re,
ud i iens vand.
Her kan alle blive,
rigtig fiskermand.

Silkeborg,
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En opskrift ! Fra medlem til
medlem.

6ned a'la Emil

1 stk. portions Qrred
1 stor citron
salt & peber
50 gr.persillesm@r
et glas pernod (Richard)

Qnedenrengores og drysses med
sal t  og peber ,  pers i l lesmgr
sm@res i bugen og ovenPi.
Citronen skeres i 6 skiver
Laeg fisken pi et stykke stanniol
med 3 skiver citron under, 3
skiver ovenpfr. Pernodhalde over
fisken i "Stanniol-biden" som nu
lukkes helt til. Stilles i ovnen eller
pi grill, ica.20 minutter. SuPPen
fra stanniol-biden, legeres med
marizena-mel og smages til med
krydderier. Fisken serveres med
salat og lune flutes eller hassel-
bagte kartofler.

Regattakrder.

Lyskeder laves efter eget Pnske.
Kaderne fremstilles med sarlig
krafrie lysende dioder, monteret i
vandiat'plastikslanse. meget lavt
stromforbrug. Priser-fra 35- kr. pr.
meter.

Henvendelse Dan og Palle Christen-
sen

Egealle 55 - 8600 Silkeborg

Tlf.:  86 81 13 78.

Private annoncer under "Fra
medlem til medlern" koster kun
20,00 kr, hvis teksten kan holdes
under 20 ord!
Der kan optages gnsker om kpb,
salg og efterlysninger!
- oe si er det MALRETIET! 

'

Ktub-lmedtemsblade, Falsning' haftning og adressering sd
V.Carstens Bogbinderi ApS, Tlf. 86 288 288.

Fi altid et tilbud fra

gro-douoole

Ogsi EIIB til private KONGSHEDENS VVS
TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF. 30 86 72 15


