
Indkaldelse til generalforsamling i
S.M.K.'s Venner
I Klubhuset i Indelukket den 20. januar
1994,kt. 19.00.

Losning pi sidste mineds Quis.
AT MAN LAVER NOGET!!!
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Dagsorden.
l. Valg af dirigent.
2. Arsberetning.
3. Regnskab.
4. Valg af reprresentanter

(fomand - nrestformand).
5. Eventuelt.
6. Arrangementer - Aktiviteter.
7. Bevillinger.

Pd vennernes vegrxe.
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gsts-ttbt
Sfrbe ior iolftct og ior bfrbiottfct.

Hermed indbydes SMKs medremme, tl a.nTlip;:"t"::ti;,1ffii1ffr 
1ee3'

klubhuset.

Fredag den 4. februar 1994 kl. 19.30.

Med fOlgende dagsorden.:
l. Valg af dirigent.
2. Folmandens beretning, herunder beretning fra udvalgene.

(radioudvalget - kantineudvalget - navigation - broudvalget -

3 .
4.
) .

SMK Venner).
Kasseren afl agger regnskab.
Kasseren fi'emlregger neste ils budget.
Indkomne folslag.
- Herunder SMKs nye love til godkendelse (som er bragt i oktober
numnreret af dene blad).
(forslag skal vrere folmanden i hande 8 dage f6r generalforsam-
lingen)
Valg i henhold til lovene.
Valg af kasser.
Pi valg er' .: Leif G. Thogersen.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Pi valg er . : Kar I Bramsen og Erhardt Wi.irtz (sidsme'nre onsker ikke senvatg). -

Valg af to suppleanter.
Pi valg er .: Carlo Jespersen og Emil Sgrensen.
Valg af to revisorer.
Pi valg er .: Edvin Andersen og Gustav Korsbrek.
Valg af to revisorsuppleanter.
Pi valg er Henning Nielsen og Knud Jensen.
Valg af fanebrrel og suppleant.
Pi valg er .: Johnny Lauridsen og Jens Wtirtz.
Valg af udvalg til ilets klubarrangementer.
Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen - S.M.K.

6.

7 .

8.

9.

10.

I  l .

12.
13 .



Nr,: 6, l. irgarg-
Optag .: 850.
U d S i v e t  i s a n r r i r d  n r e d  S M K ' s
besyrelse.
RcdiSerinS.:

l. & H. Toft Svaner
Rfrclhol6vej I8
Svejbek
8600 Silkebors
Tlf.: 86 84 50 12 (30 86 34 53)
(rlf,sviler - efterlad bdked!)

SMK's bestyrclse.:
Fm@d.:

Bc!!y B. tsorke 86 82 85 23
Kserer.:
Leif G. Thogersen 86 E2 36 5E

N-stfdnraDd,:
Knud Jemer E6 E4 74 84

Se}J&r.i
Ksl Branrsen 86 82 700E

Brudva18.:
Koud Jcmen 86 84 74 84
E hardr whz 86 84 52 20

K.!tineudvalg.:
Binhe Ofcsen a68216'72
H.N ,uul Niels.n 86 81 24 16

Klubhs.t.:
Beony 8. Borke 66 E2 8J 23

HimElbjerSSruDdctr.:
Lcif G. Thogersen 86 82 36 5E
Knud Je6en 86 El 74 84

S.jsgrunden.:
Richd Jensen 86 8{ 67 25
E lDrdt WMz 86 8.1 52 20

Klubdiner i 1993-9'l & afriggerfest:
Binh€ Olesen 86 82 36 72
HrDs Juul Nielsen E6 El 24 16
l(aud Jcmco E6 El ?4 84

Nrvigdion.:
Pi l .chdsreNen 86El 137t

RrdioudElgei.:
hebe! vdrcrgid 86 82 80 t9
Klud JcNeD 86 84 74 84

SMK veDner.:
Hjtrlil-ynSs4 86 81 2d 16
HrN Juul NielseD 86 81 24 16

Vigtige telefonnr.:
Xrilind 85 82 61 79
Msrt t lefotr 86 t2 39 75
OFyFt lndelukt et 85 80 l8 89
Vcjildsiglen (lokal) 153
LyDgby Rsdio 133
Siltcbort Politi 86 82 39 0O

SMK-NyI
U&mrr lndlcvqingsfris
Nr. l-94 prirFjan.'g{ 25.12-91
Nr.2-94 m.dio f.b.'94 28.01.94
Etrtclk indleg kan nbdlasd senere.

IndLg lilSMK-^'yt - silel sonrrnnoD.
6uder'fru nredlenr ril ntcdlant',ka!
dldercs i "bok.tr' i klubhus.r indcn
indlcv.r ingsft is len, 08 vi l  s i  v idr
ruligt blive bragt i ffi$tkonrmeDdc
numc!, For rt bliv! optsgcl skel
iDdbget vere forsYDet nrcd Mvn og
|dE4,
RcaLltioicn d geme behjalpeliS nred
fmulging hvis du ha d budskab,
ligcsn vi er n*get Doduleli8e fc
fcL! ril itrdleg.
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Nyt fra SMK!
L3. januar. Aqua Centret, rundvisning med guide. Efter rundvisnin-
gen er Aqua Centret v€rt ved et lille arrangement. Tilmelding i
klubhuset eller pi telefon 86 81 2416 senest 6. januar.
Mgdested.: Indgangen til Aqua Centret kl. 19.30.
18. januar Klubaften. Endnu en gennemgang af udkastettil nyelove
og vedtregter.
4. februar Generalforsamling kl. 19.30.
22. februar Filmaften. Preben viser film fra sverrigsturen - vi starter
k l .  19.30.
9. marts Klubaften med "Slav" se annoncering i februar nr. af
SMK-Nyt.

KIub- /medle msblade. F als ning- heftning o g adre s s ering sd'
V.Carstens Bogbinderi ApS. Tlf. 86 288 288.

Tidligere formand for Silkeborg Motorbaadklub Svend Age
Enevoldsen blev ved en st/rre festlighed d. 9. oktober (50 lrs fod-
selsdag) udnae vnt til Borgmester af Indelukket.
Udnrevnelsen skete i form af en nesten 30 kg. tung borgmesterkrede.
Er ikke helt klar over om det var egte guld.
Overrrekkelsen fandt sted i overv&relse af folketingsmedlemmer,
n&sten hele byridet med viceborgmester Leif Lund i spidsen samt
ca. 200 menige med-
lemmer af  Si lkebore
Kommune.
Vi er jq ri heldige at
Svend Age Enevoldsen
sidder i Silkeborg By-
r6d, si medlemmer af
S.M.K. ser frem ti l at
der nu bliver gennem-
f6rt en rrekke af gamle
gnsker i Indelukket.

Leif G. Th6gersen.

/4t4 o7A u{pirfa('tHJ el l@Lld-ld",kd de lAe U.t[/'aL i. 44-14re
h"*+ a /roz fre&d ton^"^tt4 p4til"r*, bez /taz ue*J li"dl

, \ ' .-:..,.
t"m,thag toat ez ttt"il aa p; phlz, d"Ll" q"A *d" aoez u* 'lna4lc

ild"rai, -a- h""uh/l"t lil U M*r/" kk o* al kq Lilue FA kal

Upkl,t oq d.J ̂ lal al4) /r"h Aail dt!/yqUV n; /4d/,e ea* frrll
lir'etu.te, U aL n',w*tJ ht/)r/L /q 4,U1L ktqe en i,r'lcJti'/'t"* I'il

/4a',,,.,t/ B. Ba4lp - t/o4n4dt"d, Sl4K.

HonEinen.
Abningstider.:
December.: A/londog.: 08.00 - 

'18.00

Jonuor o9 fubruor.: Mondog.: 19.00 - 
'18.00

Tirsdog - sondog.: 8.00 - 90.00
Bemark, mondoge kun h6ndemod, som! ot kgkkenet
lukker 

'l 
timo fsr lukketid,

JuleFrokost
Den 

'f 
S.december kl. 18.30, tilmelding senest 14. de'

cember. Pris incl. velkomstdrink og'skrub o'suppe'
kun kr. 99.00.
- om rnenuen, se opsloget i klubhuset.
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S Ommeffefie n 1993 (ronsar rra rorrise nr).
Vi lagde til neden for de gamle
sluser, hvor det er tilladt at over-
natte, derefter gik vi tur omkring
slusesystemet,  i  srerdeleshed
omkring de nye sluser, vi skulle
undersBge, hvordan andre gebrr-
der sig i en sluse.
Vi var en tur pfl kanalmuseet, der
var de gamle vrerksteder rekon-
strueret, si det var muligt at se,
hvordan vrerkt@jet og forholdene
havde vreret,da man byggede
sluserne. Der blev desuden vist
film om sejlads p5 Gotaelven,
sivel sommer som vinter. Filmen
viste hvor vanskeligt det er at pas-
sere sluserne, nflr der er isvinter.
Efter en tur pA strgget i Viners-
borg, gik vi en tur omkring kraft-
vrerkerne, og endte ved den fgrste
sluse man havde pflbegyndt. Det
var meget tidligt man havde de
f0rste tanker om at lave sluser
mellem s0eme, for at lette trans-
porten i Midtsverrige.
Fra start havde der veret 3 for-
skell ige l6sninger p[ papiret,
hvoraf den fgrste blev opgivet al-
lerede i l7 56. Den f@rste gennem-
fgrte sluse blev indviet i 1800, og
var bygget hovedsageligt af sol-
dater.
Neste dag skulle vi sf, igennem
sluserne, men vi havde fra tidlig-

dan andre kom igennem, og vi
havde fiet hver sin bestemte
plads pi b6den, sfr det gik meget
fint. Oven for sluserne er der et
par broer, som skal passeres. Da
vi  var kommet derunder,  g ik
turen videre mod et fritidsomrAde
med en naturhavn, der hedder
Gr6nvig. Vi fik der bes@g af nog-
le bekendte til Anita og Finn. Der
fik vi rigtig svensk sommermad,
som bestod af nye kogte kartofler
og matsjesild, med masser af pur-
lg g, fi,lg g, me get tyndt knekbrgd
med latta, ost og et malkeprodukt
der lignede cremefraise. Umid-
delbart efter vi havde fiet aftens-
mad, vendte vinden pludselig, vi
mAtte i hast skifte plads i havnen,
for at ligge i la. Man ligger for
anker i naturhavne, og 2 stk.10
kg. ankre kunne pi dette tids-
punkt ikke holde os, bunden er
noget hirdere i Sverrige end i
Danmark, og ankrene kunne ikke
"bide" sig fast pi klippegrunden,
vi fik desuden en fortPjning tvers
over havnen, si vi kunne sove
rolig om natten.
Der havde ikke veret grund til at
vere urolig, vinden lgjede af i
l{bet af natten, og neste dag kl.
06.00 var der et pragtfuld sol-
skinsvejr, men umiddelbar efter

vi hav
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igen op, og da vi var et godt
stykke ude pA Vdneren, hvor der
var store "buler" pA vandet, fik vi
problemer med motoren. Den
begyndte at blive meget varm, og
jeg mitte ned i motorrummet for
at undersgge, hvad der kunne
vcre i  vejen. Men al ler fgrst
skulle bflden drejes op imod vin-
den, og dernast blev motoren
stoppet.
Det viste sig, at vi et eller andet
sted i det lukkede k0lesystem,
havde fAet en lrek, og der mang-
lede  vand ,  ekspan t ionsbe-
holderen var tom, men med et par
1. vand blev motoren nedkOlet
igen, og vi kunne forsette, men
med nedsat hastighed, ca. 5 - 6
knob. Vi mitte derefter, hver
gang vi skulle starte pflfylde
vand, og vi har endnu ikke fundet
utretheden.
Men vejret blev endnu varre, det
bleste yderligere op og desuden
regnede det kraf t igt .  Selvom
Vlneren er en indsg, erden meget
stor. Nf,r man er ude pi midten, er
der  ingen landkend ing  over -
hovedet, og det uvejr, vardet var-
ste, vi kom ind i pi hele ferien.
Efter nogle timer kom vi i lre af
land, og anduvede K6bmanne-
bro, hvor vi ved den forste sluse
betalte sluseafgift for hele Dal-
slandskanalen. Ved den fdrste

den anvendes kun som betalings-
sted. Vi var giet t@r for vand, sfl
der skulle bunkes, men genvor-
dighederne var ikke overstAet
endnu, efter en tid m6tte vi kon-
staterer, at der ogsi var utathed
ved pifyldningsslangen til fer-
skvand, da der blev stoppet ved
vandhanen, stod vandet op midt
p& motoren!! !
Men vi kom da til Upperud, som
er en meget fin grestehavn, hvor
vi fik vasket, sAvel tgj som os
selv, og desuden str@m sfl vi
kunne fi ladet batterierne op til
vores video.
Neste morgen medens vi g@r klar
til afgang, ser vi pludselig ude
over soen en fiskedrn, den bliver
jaget af nogle mflger, men al-
ligevel er den si hurtig, at den kan
dykke ned foran migerne, og
fanger en fisk i klgerne og hurtig
vak, med migerne skrigende
efter sig, vi kan f4lge den over i
et skovomride, hvor den forsvih-
der.
Naeste destination er Hiverud,
der hvor vi skal sejle over en
Akvadukt.
En Akvadukt er en kanalbro, hvor
man sejler over, i dette tilfelde en
anden Elv, hvis man sejler i en
anden Svensk kanal og sejler mod
Stockholm, vil man sejle over en
motorvej ! Det er en af de sp&n-



dende strakninger,vi har gledet
os ti l  at opleve.
Pfr vej ind i grestehavnen ser vi et
Orreddambrug, da vi har lagt til
kaj, forsPger vi at kgbe direkte,
men de regelrette svenskere, hen-
viser os til deres udsalg oppe i
byen, altsi ingen "stalddBrssalg".
Efter vi havde v&ret rundt for at
se pi sluserne og Akvadukten,
ville vi gerne igennem, men kl.
17.15 blev der stoppet for gen-
nems lusn ing  denne  dag ,  v i
fors6gte at overtale slusevag-
terne, si vi kunne komme med
igennem,  men de t  va r  i kke
muligt, selvom der er flbent til kl.
20.00. Vi mAtte vente ph en fgr-
steplads til neeste morgen, det var
da positivt.
Vi foretog nogle indk@b, og de-
suden skulle der laves et forsgg.
Vi havde inden afrejsen fra Dan-
mark, vaeret pi indk/b i Tyskland
for at kobe diseol, det er noget
lettere at have "ballasten" med i
aluminiumsdAser, fremfor flas-
ker, og i Sverige har man som i
Danmark retur automater, men til
diser, og vi havde gemt alle
diserne fra overfarten, det skulle
pr@ves. Men pas pfi, automaten
kan kende forskel p6, om det er
aluminiumsdiser eller andet me-
tal, men alle vore diser var af det
rigtige type, si den id dem alle,

bravo. Det gav et ekstra tilskud til ,
kosten. ca. 100.00 sv. kr..
Da der var fint vejr, fik vi grill-
mad til aften. Vi gik tidligt til
sengs, for der var afgang ind i
sluserne nreste morgen kl. 08.00.
Alle var klar til afgang til aftalte
tidspunkt, men der var et modbY-
deligt regnvejr, si slusevagterne
var f0rst klar en halv time senere!
Men ind kom vi, og lrrte igen
noget nyt, husk at dreje roret
sAledes, at bf,den bliver Presset
ind mod slusevreggen, det hjrel-
per meget, der skal ikke bruges si
mange krrefter for at holde bAden,
nir der lukkes vand ind i slusen.
Pas pA skrammer, sluserne bliver
fyldt helt op med vand, sA fen-
derne flyder ovenpi, ver klar
med bidshager si bflden kan hol-
des fri af slusekanten.
Efter 4 sluser og en masse regn,
kom vi op til Akvadukten, men
der skulle f6rst hejses en jern-
banebro, med hindkraft, inden vi
kunne sejle over. Det er en under-
lig fornemmelse, nAr man sejler
over en anden elv, man kan se ud
over siden af b&den, og ned i
afgrunden hvor vandet lgber.
Efter Mustadfors og Dalslinged
med 6 sluser, kom vi til Ling-
bron, hvor der er en mastekran. Vi
havde fiet at vide, dengang vi
sejlede ind i Dalslandskanalen, at

passere nogle h6j sprendingsmas-
ter, hvor gennemsejlingsh6jden
var 12 m. Jeg var klar over at bed
og mast tilsammen var lige lidt
over det mfll. men vi kunne kon-
staterer, at hgjden med antenner
var 12,50 m. Alle antenner blev
afmonteret sfrledes, at vi kunne
komme under, og sejlede straks
videre mod Billingsfors, hvor der
er 5 sluser. Jeg kan advare alle
mod at overnatte her, derligger en
meget stor papirfabrik, og der
lugter meget rekelt i hele omrfldet.
Se  v i  has tede  v idere  mod
Bengtsfors, hvor vi passerer un-
der h0j sprendingsledningerne,
men vi kunne have undgflet at
afmonterer vore antenner, der var
masser af plads under trAdene, vi
fik senere den forklaring, at PA
grund af manglende vand og sne
om vinteren i Midtsverrige, var
der et underskud i vandspejlet pA
ca. 1,4 m. Vi niede sluserne ca.
10 min. fOr lukketid , men Finn
fik fat i slusevagten, tilbod ham 2
Ceres Royal dise6l, og det var
tilstrrekkelig, han ville hjelpe os
igennem de 2 sluser og 1 jern-
banebro, vi overnattede oven for
sluserne i gestehavnen.

Fortsattes i nrste nr.

\

)
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Det er dig det galder!

Den 1,7. november var ikke no-
get at prale af.

De fodbold interesserede kom
ikke til USA.

Samme aften holdt SILKEBORG
MOTORBAnfLUg or iente-
ringsmPde i S M K's klubhus om
vedtegtsudvalgets forslag til nye
vedtregter, men vi kunne selvfgl-
gelig ikke konkurrere med fod-
bolden DANMARMPANIEN.

Ak ja, I der si fodbold var skuf-
fede, vi der sad i klubhuset var
skuffede over, at I gik glip af en
g l imrende  f remst i l l i ng  a f
forslagene.

En opskrift....
hjaelp til julemaden - eller m6ske
en ny m6de at lave risengrgd pfl.
Der skal bruges
2 r/2 dl. ris
2ll2 dl. vand
25 gr. sm/r
1 tsk. salt
I spsk. sukker
1 I mrelk

Derfor gentager vi succes'en den
18. januar, sflledes, at alle der 0n-
sker det har mulighed for, at fi en
grundig gennemgang af for-
slagene til nye vedtegter.

Pe S M K's generalforsamling
den 4. februar vil der ikke vare
tid til den store gennemgang.

Si derfor, MAD OP, stil de frrk-
ke sp@rgsmil, fA de gode svar og
stem forslagene igennem pi gen-
eralforsamlingen.

Vi ses tirsdag den L8. januar kl.
19.30 i Silkeborg Motorbid-
klub's klubhus.

Pi bestyrelsens og udvalgets
uttl" 

"*, 
tr,n*..

Ris, vand og smgr koges op, salt
sukker og malk kommes i under
opr/ring.
Koges op igen langsomt, og hvis
ikke gryden tAler ovnen kommes
grpden i et ildfast fad og dette
eller gryden settes i en 200' varm
ovn.
Efter 15 min. har du en dejlig
potion risengr@d - uden at vare
tret i armene - uden gr@den er
brandt pi
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Bestyrelsen har ordet!
Nu kommer det nye irsprogram ud til
medlemmerne , oB I vil her kunne se
hvilke aktiviteter der bliver an'angeret
i det nye 6r'. Det fgrste bliver en
klubaften hvor lovudvalget inform-
erer omkring de nye oplag til love.
Datoen finder I andetsteds i bladet. Vi
vil ogsi gerne minde jer om vor ge-
neralforsamling, som afholdes den 4.
februar 94, og vi hiber at rigtig mange
medlemmer vil mode op.
Siden sidst har vi jo haft stander-
s t r ygn ing  med  e f t e r f 6 l gende
oprydning. Vi var uheldige med ve-
jret, det regnede det meste af dagen.
Pi trods heraf var der et flot firm-
mpde, og et flot lesultat af indsatsen,

s6vel ved broerne som ved klubhuset.
De fleste bdde er nu pi land, og vi er
klar til at gA vinteren i mgde. Afrig-
gerfesten i klubhuset om aftenen, blev
en stor succes - som vi mi forsgge at
gentage til neste 6r.

Ellers er det ikke meget mere at skrive
om i 6r. Vi hiber vi mA fi vort nye blad
op at sti, si vi herigennem kan give
en grundig orientering t i l  vore
medlemmer om hvad der sker i klub-
ben. Jeg vil slutte med at Onske alle
vorc medlemmer en rigtig gledelig jul
samt et godt nytir.

Karl Bramsen
sekretrr.

Lgsnin8 pl kry& & tvsrs'en i ridne nl

Vinder af pramien .: Hans Juul Nielsen, Lavendelvei 11.
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Lidt for de kvikke hoveder!

Omend antallet af losninger i sidste nr. ikke fyldte "kassen" til

bristepunktet forsoger vi endnu engang med en kryds og tvars'
Preemien er endnu engang to kuverter til "Lgrdags - ta' selv bord" -

excl. drikkevarer - i klubhuset.
For at deltage i lodtrakningen skal lgsningen vare afleveret til "SMK
- Nyt" inden den 25. december 1993 - gerne i "indlegskassen" i
klubhuset.
Husk navn og adresse.
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Medlemmerne har ordet!
Standerstrygning - Afrigger-
fest
Der er hvad der stod i 6rsPro-
grammet for oktober mAned.
- Standerstrygning ved vi jo alle
hvad er; en tale af formanden
Benny Borke, en meget flerstem-
mig sang, og sA ind til den obli-
gatoriske Ol - hvad skulle der sA
ske ? jo jo der blev delt opgaver
ud, til de gurnmist@vle og regn-
t@jskledte medlemmer, nogle
skulle rydde op ved broerne i
s@systemet, andre fik til oPgave at
grave og klargore til nyplantning
ved klubhuset.
Det sejlende hold mgdtes, efter
vel udfprt arbejde, ved Sejsgrun-
den, og der indtog man si den
medbragte f rokost,  hvoref ter
turen gik tilbage til Indelukket.
Begge hold gik drog hver til sit,
for at vrere klar til det neste Punkt
pi dagsordenen, afriggerfesten.
Klokken 18 samledes 75 med-
lemmer i klubhuset, hvor vort
bestyrerpar, Ulla & Emil, med
deres tag-selv bord havde gjort

deres til at:festen blev si god at
alle der'deltog-var enige om at det
Skai' vere en 6rtig tilbageven-
dende tradition. Efter at den ver-
ste sult var stillet, var der fri
underholdning med mange gode
vitser. Isar tog Lars kegler med
sin version af "Vinden i pile-
tr&erne" - alle morede sig - ogs6
dem der selv blev giort lidt grin
med.
Formand Benny aspirerede til et
job ved Det Kongelige Teater ved
hans formidable mAde at styre
"Taeppet" p6.
Til slut skal der lyde en stor tak til
SMK's Venner samt Ulla og Emil
for gavekort til vort amerikanske
lotteri.
Efter denne vellykkede aften,
hAber vi at det er en fest der er
startet og som gerne skulle gen-
tages neste er. Se reserver af-
tenen og tag et par venner med, vi
er trods alt mange medlemmer.

Birthe og Knud

G6 vintereni made med et smil, kom til kortspil hos Ullo og €mil-.-

Spor Bondc

opstort tirsdog den 14. decem'er, derefter hver Eirsdog fro kl. 19.00 - 91 .oo.


