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Bankospil 3lI2-93
Vi havde et rigtig godt bankospil
den3/12 93. Der deltog omkring
80 medlemmer, hvilket var lidt
skuffende, men det betOd jo flere
prremiertil de fremmodte. Ulla og
Emil havde lavet en dejlig mid-
dag, dette var der mange der be-

nyttede sig af inden spilledjrevlen
tog h8nd om folk.
Som srdvanlig var der stor hjrlp
fra Lissy og Erik, Peter og Birthe,
og en stortak skal de have fordct.

Hjorli.
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- og der blev lyttet.
I de fgrste numre af SMK - Nyt
sidste 8r bragte vi fgrst "Tages lille
suk suk..." sidenhen "Alfreds lille
suk suk..." - vi har siden fra Al-
fred hOrt at "suk'et" blev hort, og

vi skal i den anledning sige med-
lemmerne tak for deres opbak-
ning om en fornuftig brug af
affaldsstativerne ved broerne i
s0sYstemet.

Alfred havde engang et lille suk...

HUSK! !!!!!!!!!!

Generalforsamling i SMK's Venner
den 20. januar 1994 kI. 19.00.

Generalforsamling i SMK, den 4.
febru ar L994 kl. l-9.30.

l-es l dette nr.
2 Fomnden har ordet!
3 Dstskorl
3 Kantlnsn.
3 Valg8sk ??
4 Sornmsrf€rlen 1993 (fortsatfra tonlgo nr.).
7 Opskrlftl
7 Bladudvalgl
8 Knds og V€oG.
9 Skal lrylnd€me nu ogsa havo hdiydot$ | SI\,K ?
10 De skovon€ kontra de uskrovna rogl€r.
1 1 Sa V,kkodos det sndnu on gang !1.
'12 BankosDll 3/12-93
12 Alfrsd ha\de ongang at llh suk.
12 Gon€ralforsamllng I g\rKs Vennor d6n 20. lanuar 1994rlit. 'l9.OO.

12 Generalforsanilng I S[,{K, don 4. f6bMr 1994 kl- 19.30.
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SMK - Nvt-

Nr.: 1, 2. argang.
Oplag .:750
Udglvet I samred mod SMKS bestyrebe.
Rsdlgedng. (ans/h.).:
Ingor & Hsnrlk Toft Svaner
Rytt6rhollsvol 18
Sv€lb*
8@0 Sllkobory
Tlf.: 8684 s012 - 3086 3,153
(Tlf.s\rar6r - €nerbd bosled)

SMK's besVrelse
Forngnd.:
Bsnny B. Borko

l(assgrgr.:
Lelf G. Thogors€n

Nastfonnand.:
Knud Jonsan

Sgkretar.:
l(arl Brarnsgn

2twlge medlsmmor
Bnhe qeson

Hans Irul Nlols€n
Ehard Wurtz

Udvalg.:

8682 8523

8682 3658

E684 7484

8682 7008

468,23672
8681 2416
46€'452?o

Klubhusot.:
BsnnyB. Boft6 8682 8529

Kanllnsudvalg -:
Blnhs o|ssen 86829672
Hans Jtrul Nlolsn 86g1 24.t6

Broudvalg.:
Knud Jenon 8684 2,184
Ethard WUrtz 8684 5220

Hlmmolblerggrunden .:
LolfG.Thog6rean 868236s8
Knud Jensen 8684 7484

S6ls grunden .:
Rlcturd Jsnson E6846725
Ehard Wurtz 8684 52ZO

Klubaftnsr l'93-94 .:
Bfnho qosen gea29672
l'lans $ul Nlelssn 8842416
Knud Jenssn 86E47484

Navlgaton.:
Pall€ Chdslensen 8681 1378

Radloudvalg .:
Prsbon VostorgArd 8682 8089
Knud Jonssn 8684 7,184

SMK venner.:
Hlodl Lyngeo 86gt 2416
Flare Jttul Nlelsen 8681 2416

VEtlgo tslelonnr.:
t<anllnon 868261?9
Msnllolsion E6E29976
Opsyn Indstrkkot E68O 1EE9
Volnrdslglen 153
LyngbyRadlo 133
Sllkeborg Poiltl 86823900

SMK- IM

Lrdkorm.r l6lgverlnqsf1st
Nr.2-94 rn€dlo februari4 2S.6L94
Nr, 3-04 medb aprll 94 27.03.54

Formanden har
I skrivende stund er vi giet ind i et nyt fir. Mit
nytirsforts&t, som alle nok er enig om, er at vi
gerne ser flere solskinsdage i 1994, end vi
havde i 1993.

Det er ogs8 tiden hvor man gor status for Eret
som er g6et. Dette vil jeg undlade i dette blad,
men minde jer om, at der snart skal afholdes

. generalforsamling og her er det vel tiden til en
status for Sret som er giet. Husk n8r I moder
op til generalforsamlingen at medtage det for-
rige nummeraf SMK-nyt hvori sivel indkal-
delse som udkast til nye vedtrgter var indsat.

Husk at mode op til denne aften - der er mange
vresentlige punkter der skal tages stilling til.

Jeg vil slutte mit indlreg med at sige, at jeg
syntes at Hendes Majestat Dronningen havde
en pen og saglig nytfrrshilsen til hele Dan-
mark. Hun glemte dog en vresentlig ting - en
hilsen til sgens folk.
Sfr den vil jeg sende; Min varmeste nytirshil-
sentil alle soens folk. Brasso, Borreso ogJulso.
Godt nytfrr.

Benny Borke.

Undskyld Karl !
Ved en beklagelig fejltagelse har vi i 6rs-
programmet flet omdObt Karl Bramsen til
Knud Bramsen. Vi ilermed et dementi, vor
sekretrr hedder Karl Bramsen.

ordet! Det sker!
18. januar; Klubaften. Endnu en gennemgang af udkastet til nye love
og vedtagter.

4. februar, Generalforsamling kl 19.30 i klubhuset, indkaldelse med
dagsorden blev bragt i sidste nr. af SMK-Nyt, tillige med lovudvalget
udkast til nye love og vedtregter, disse vil det nok vrre en god ide at
medbringe, omend ingen skal forvente den store uddybende gennem-
gang denne aften.

13. februar, Fastelavnsfest for born kl. 14.00

22, februar, Klubaften. Preben viser film fra sidste trs tur til Sverrige.

9. marts, Klubaften med " Slav ". Igen i 6r aftrolder SMK en auktions-
aften for medlemmerne, si har du noget du vil srlge, eller noget du
mangler, er chancen her for at gore en god handel.

Kantinen
Abningstider.:
Mandag .: 08.00 - 18.00 (kun h8ndemadder).
Tirsdag til sondag .: 08.00 - 20.00.
Bemrrk at kokkenet lukker L time fgr lukketid.

Valgflesk ??
NiX, i anledning af generalforsamlingen serverer vi den 4. februar fra
kl. L7.00:

Flreskesteg med rodkel og surt.
Pris pr. kuvert kr.40100
Ring og bestil bord senest den2. februar 94p6 telefon m.8682 6179

Ulla & Emil
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Sommgrfgrien 1 993 (rortsar ftarorrisenr.)
Nrste morgen var der et tr0stes-
lost regnvejr, jeg forsogte at g5 en
tur rundt i  byen, men mitte
opgivb.Senere pfr dagen sejlede vi
mod Lennartfors gennem soen
Irlingen. Det er en unik natur,
man sejler i lang tid, hvor der ikke
kan ses nogen form for civilation,
og der er udelukkende skov p5
begge sider af soen. Men de fin-
des, efter ca. 1 times sejlads kom-
mer der et lille samfund med nogle
fi huse og en kirke. Den har ligget
der fra omkring 1200 tallet, den
blev f lyttet dert i l  fordi de
"forfardentlige" nordmaend altid
rpvede og plyndrede, hvor den
oprindelig var placeret. Det var
ogsi pt denne strakning, vi si de
forste breverboliger, der bestlr af
en masse grene og smfrtraer sam-
let i en stor bunke, men vi st ikke
noget til dyrene.
Vi skulle gsnnem de sidste 2 slu-
ser i Irnnartsfors, slusevagterne
dervaren dansk familie, som hvert
8r holdt deres sommerferie p5
denne mide, og efter kontrol af
billetterne samt et par d6seol, var
der blevet torvejr, vi gik derefter
en dejlig lang tur langs kanalerne
og rundt ved soen.
Vi havde indtil nu sejlet nordpi i
Midtsverrige, men naste dag

vendte vi nrsen den modsatte vej,
og sejlede mod syd ned gennem
soen Storale, mod N<issemark, hvor
vi skulle fragtes over land med
lastbil til Halden i Norge. Det blev
igen en sejltur gennem den skonne
men barske natur, uberprt skov og
kun med et enkelt sommerhus i ny
og ne.
Da vi kom til N<issemark, fortalte
vi nogle Nordmrnd at vi ville til
Halden, de anbefalede os at sejle
til Dalsed, og derfra blive fragtet
til Grebbestad, p8 den svenske
vestkyst. Det var bl. a. p5 grund af
vejret, og der var en lang dags-
march pi havet fra Halden og til
Grebbestad, det ville vrre blevet
en bedre tur videre ned gennem
Storele.
Det blev et grimt uvejr om natten,
det blrste op og regnen valtede
ned, det er utroligt, at den godt L
m. vand, dermangles i s6en, skulle
komme i lObet af et dOgn! Vi kunne
p3 mellembolgeradio hore den
danske vejrudsigt, den lOd ikke lo-
vende, i Kattegat kuling med vind-
stgdmellem 1.5 -20 sek/m. Vi be-
sluttede da at sejle til Dalsed, og
blive fragtet over til Grebbestad
derfra, fremfortil Halden. Derblev
la.vet aftale med vognmanden i
Dalsed, og vi skulle fragtes over

nreste dags morgen kl. 08,00. Ef-
ter et par timers sejlads til bunden
af Storale ankom vi til Dalsed. Da
vi havde fortojet var vi oppe for at
se pfl havneomrEdet, men jeg si-
gerjer, I som har tanker om at sejle
op i omridet, den kran der bruges
til at lgfte bfldene op pe lastbilerne,
vil jeg tro erhentet mfrske i brun-
kulslejerne nede i Midtjylland.
Den er meget gammel. Senere pi
aftenen kom vognmanden med et
par bide der var hentet i
Grebbestad, pi fowognen var der
kun gamle bildrk, som stotte for
bidene, og en Saga 27 som var
placeret derpt var valtet. P5 an-
haengeren var de afstivninger, vi
kender fra vore lokale vognmrnd,
og vi forlangte at blive placeret
derp6, det var OK sagde vogn-
manden.
Om morgenen, "Ti l lykke med
fodselsdagen Lise", startede vi
med at fi masten ned, og dernrest
skulle biden hejses op, jeg ml til-
stfr, at jeg forsvandt om bag last-
bi len, da det startede, krans-
tropperne var meget gamle, og
ikke som vi kender, blev de bun-
det sammen, forst efter biden var
kommet op af vandet, og det viste
sig at forstroppen sad temmelig
langt fremme, de blev bundet
sammen med en meget tynd snor,
UFIA. Men det gik udmrerket uden

noget uheld, og turen pi lastbilen
startede mod Grebbestad, der er ca.
65 km.
Der er jo altid sorger og glader ved
at have en bid, da masten skulle
rejses efter transporten, manglede
halvdelen af  bes laget  t i l
navigatorantennen, og foden til
windekset var ogs8 i stykker. Men
masten skulle rejses af lastbilen, si
vi mttte vente med at reparerer
delene, til vi fandt en mastekran.
Grebbestad er en stor fiskerihavn,
og der er mange fiskeudsalg i
havneomridet, s6 frokosten bestod
af friskkogte krabber, rejer, og
brod, og dertil et par flasker vin,
dejlig fodselsdagsfrokost.
Til aften fandt vi jakke og slips
frem og gik pi fiskerestaurant,
men da hvidvinen skulle bestilles,
mitte tjeneren meddele os, at der
var udsolgt for i dag!! Men de
havde da mellanol og limonade, vi
valgte mellanollet. Fiskeretten, der'
bestod af alt godt fra havet, var
meget fint og veltillavet. Kaffen
var gratis, og den samlede pris var
meget billig, ialt 380.00 sv. kr. for
4 personer.
Dagen efter stod Lise og jeg me-
get tidlig op, vi gik en tur op pA
nogle klippeformationer, der gir
helt op mod havnen] der var en
fremragende udsigt ud over hav-
nen og byen, det er en noget an-
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den natur, end vi er vandt til, som
husejer og havemand er der ikke
de store problemer, med vedlige-
holdelse, for haverne besttr i
mange tilfalde kun klipper.Vi ville
have frisk brgd med tilbage fra tu-
ren, men svenskerne starterikke s6
tidlig, forretningerne Ebner forst kl.
09,00, men de har da nogle dej-
lige rundstykker derovre. Vi sej-
lede sydpi over middag, efter 5 ti-
mers sejlads i den skon4e Sven-
ske skargSrd, fandt vi ud for
Kungshamn, en dejlig naturhavn
pi en klippeo, p6 storrelse med
Mogelo i Julso, hvor vi besluttede
at overnatte. Husk at medbringe
bjergkiler nir du sejler i et
klippeomride, vi have ikke kObt pE
det tidspunkt, og det er svrrt at f8
en ordentlig fortOjret uden, der
fandtes nogle ft ringe, som var
boret i klipperne, men ikke der
hvor vi ville fortoje. Under sejlad-
sen dertil havde vi haft fiskegrejet
fremme, vi fangede L0 makrel, og
Finn tilberedte aftensmaden, der
bestod af kogte kartofler og fisk
der var stegt i smor, mrelk og dild,
medens vi andre gik i land p8 Oen.
Det var en unik naturoplevelse at
vandre rundt p8 gen, mod vest er
det barske og helt nogne klipper,
og pa den OSlige side, er der en del
vegetation, og midt pi oen var der
en lille mose mellem klipperne,

med dunhamrer, vandiris og an-
dre blomster. P8 Oerne ude i Skrer-
g8rden er der desuden en utrolig
masse miger, der pi det tidspunkt
havde mangs halvstore unger, som
endnu ikke kunne flyve, de tryk-
kede sig ned mod klipperne, si de
var meget vanskelig at fl Oje p8.
Det havde vrret et roligt vejr hele
dagen, og det forsatte, st vi kunne
se hvor rent vandet var, der er
mange meter ned, og man kan se
ankret mSske bide sig fast pfl bun-
den.
Vi sejlede ind til Kungshamn nr-
ste dag, men det blev kun til ind-
kob, pigerne kgbte madvarer, og
si pl toj, Finn og jeg skulle finde
noget gas, hos en isenkrrmmer
fandt vi denrigtige type, det erden
bl5 International, vi bruger, men
der er nresten ingen der forhandler
dette mrrke i Sverrige, de har
ganske vist en bl8 gasflaske, men
den passer ikke i systemet. Var
sikker pi i har fyldt op hjemme-
fra,Zkg. koster 1-55,00 sv. kr.. Hos
den samme isenkrremmer fandt vi
ogst bjergkiler, og jeg kgbte et par
stykker. Det var ikke som Finn
kunne huske, en by og havn der var
interessant, si vi besluttede at sejle
viddere mod Skrrhamn. hvor vi
overnattede.

Afsluttes i n€ste ru.

Bladudvalg!
Si er det ved at vrere tid for at fi
nedsat et bladudvalg.
I den siddende redaktion forestil-
ler vi os et udvalgtet besttr af 3-4
personer, som fir til opgave at ind-
samle stof til "sMK-Nyt".

Opskrift!
Torsk er andet en nyttrs-menuen med sennepssovs.
Vi bringer her to opskrifter pl sovs der klreder enhver kogt torsk:

Hvis man snakker kogt torsk med en fisker, er han ikke tilfreds fOr man
ogsE siger "R6get flask". Her er en opskrift pt en lidt speciel sovs der
hedder " Gudhj emmerdyppelse ".
Man stegerterninger af ftget flresk sammen med l$g, Herefterkommer
man en almindelig pilsner i, jrevner sovsen pi normal vis og giver den
en pen brun farve med madkulOr. Opskriften er afprovet. Hvis menuen
ikke stflr pi torsk, kan sovsen ogsi serveres til andre typer fisk - med
denne sovs kan man alligevel ikke smage hvilken fisk det er.

Borge

Den anden sovs, vi bringer opskriften p3, er en rigtig gammel vestjysk
egnssovs fra FanO:
Lidt margarine brunes, heri svitses et lOg
l/2 dl. sodmalk kommes i (forebygning af at sovsen skiller)
Mel drysses i, under omroring, og basis koges igennem
Man spreder nu op med krmemrelk indtil den onskede konsistens er
opniet.
Sovsen smages til med citron og salt.

Velbekomme og god fornojelse.

Nr. 1,2. lrgang, Ianuar 1994.

Komme med tanker og ideer til
emner der kan have interesse for
medlemmerne, i det hele taget
sikre der til hver udgivelse er in-
teressant stof nok til at fvlde bla-
det.
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Kryds og tvers.
l/sningen pfl sidste mineds kryds og tvrers

Vinder af sidste mtneds kryds og tvers.:

Bodil Kristensen
Rytterholtsvej 7

- der har vundet en invitation til "et lordags ta selv bord" i klubhuset for
to personer - excl. drikkevarer.
Dette nummer af SMK-Nyt indeholder ingen kryds og tvrrs idet re-
sponsen pi de tidligere forsog har vreret rimeligt begranset.

De vise ord!
- Enhver mand er overbevist om, at han kan udfore ethvert stykke
arbejde med det rette vrerktpj.
- Enhver kvinde ved, at nrsten alle reparationer kan udfores med en
kOkkenkniv, en h5rnil, brun srebe eller et veltilrettelagt spark.

Nr. 1.,2. fugang, Januar 1994.Side.: 8 SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 1, 2. lrgang, Januar 1994. Side, :  9

Skal kvinderne nu ogse have ind-

lingen. Forst8et pi den mide, at
den hvis navn stir fOrst pi kon-
tingentopkrcvningen har stem*
meretten, eller hvis fruen melder
sig som stemmeberettiget pi ge-
neralforsamling, og du er forhin-
dret i at give mode fordi du har en
anden aftale med gutterne henne
pE bodegaen,ja si harhun b8dens
stemme. Jamen det kan da ikke
vrre rigtig ? Konsekvensen af
dette kan meget vel blive at man
nu er nodt til selv at gE pfl post-
huset med girokortet, eller selv
udfylde det st man er sikker p8 at
hun ikke sniger sig til at skrive sit
navn p3.
Kammeratermod op og lad os vise
hvem der bestemmer.

flydelse i SMK ?
Er der overhovedet ingen som har
lrest udkast til nye vedtagter ? Er
I klar over at vedtages disse pt ge-
neralforsamlingen mistes ogst
denne bastion ogtil hvilken nytte.
Kvinder har jo ingen forstand p6
b5de og sejlads. Nej lad dem passe
kodgryderne som de nu en gang
er fodt til og bedst til. Hvor mange
kvinder ved hvad der er styrbord
og bagbord pE en bed ?. De kan
ikke engang regne ud hvormange
bajere man skal have med til en
week-end p5 soen.
Vedtrgtsudvalget pist5r, gud
hjrlpemig, at disse fruentimmere
ogsi er med til at betale stvel kon-
tingent som afdrag p5 b8den, og
som folge deraf ogs6 skal have
stemmeret p5 generalforsam-

V. Carstens Bogbinderi ApS. Tll.86 288 288

Hvad koster "bugserings[ielp" pl Silkeborgsoerne?
- ja hvis lovudvalgets forslag til til nye love og vedtrgter bliver vedta-
get, kan det blive dyrt. I klubbens eksisterende reglerer er alle forpligtet
til at hjrelpe et andet medlem med problemer til narmeste bro. Denne
pasus er gledet ud i det nye udkast til love og vedtrgter, og ifolge
sagkunskaben skal vi st blot folge "god somandsskik'. Se er det jo rart
at v'ide at der blandt sOfolk findes helt faste regler p6 dette pu*t,I37o
af det forsikredes vrrdi (incl. indforskrevet last) - uha 'da.

TS.



De skrevne kontra de uskrevne regler.
De forste er ikke si interessante -

dem kan man jo altid lrse sig til,
hvorimod de uskrevne regler i
SMK, de kendes jo kun af de gar-
vede medlemmer. Vi er af mange
nye blevet opfordret til at fortrelle
lidt om disse, da man ellers kun
erfarer dem ved at blive meget
upopulrr blandt de etablerede
medlemmer, hvis man overtrader
nogle af disse. I den forbindelse
kan man godt bruge noget tid p8
introduktionsaftenen for nye
medlemmer, til at fortrlle lidt om
hvordan man omgfis hverandre p5
soen.
Man hilser altid pi en anden btd
som forer standeren.
Strevner en bid ind til en bro hvor
du ligger, gir du frem og tager
imod dens fortojning.
Er der optaget p6 begge sider af
broen, hrenger du fendere ud pi
din bids sgside.
Ligge du udenpi en anden bfrd, og
skal i land gtr man altid over via
strevnen p8 den anden b8d.
Selve overgangen til den anden
bid, krrever lidt teknik. Saet en fod
over, og afuent at biden falder til
ro for du fortsrtter. Den samme
teknik anvendes nlr du forlader
biden. En fod pl land og afuent at
donningen fortager sig.

Entrer du en anden bid med en
hflndfuld drikkevarer, er det god
skik at du tager den tomme em-
ballage med tilbage.
Har du en hyggeaften pi eksem-
pelvis Himmelbjerggrunden og
der bliver stemning for at lave et
bil, hjrlper alle til med at sanke
tra, ligesom man deltager i op-

rydningen pt btlpladsen. Samme
sted er derjo ogsi en toilet-spand
som ikke tommer sig selv. Der
findes en spade i skuret, som bru-
ges til nedgravning af indholdet.
Husk dette nlr du rynker p5 nr-
sen at lugten i skuret.
Ankommer du til en bro, hvor der
sidder et stgrre selskab omkring
btlet - elleromkringbordene, be-
tyder det ikke at det er et lukket
selskab. Det kan meget vel vrre
en tilfrldig sammenblanding af
bide der tilfreldig har lagt til, hvis
dette er tilfrldet hanker du blot op
i hvad du foler trang til at nyde,
og blander dig med de andre.
Dette er en af mfrderne du kom-
meri kontakt med andre medlem-
mer.
OvenstSende erblot nogle eksem-
pler p5 uskrevne regler. Der fin-
des uden tvivl mange flere, kan du
komme pinogle erdu meget vel*
kommen til at lregge en note.

Side.: 10 Nr. 1,2. lrgang, Ianuar 1994. SMK- Nyt
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Sfl lykkedes det endnu en,gang !!
Efter store anstrengelser med at
klare de alt for mange, og for store
julefrokoster, erdet endnu engang
lykkedes at ft taget hul pl et for-
h8bentligt godt nytfrr.
Et stille tilbageblik pE det for*
gangne 5r, vrkker minder om
mange festlige og hyggelige stun-
der, sammen med venner og be-
kendte pt soen.
Her i skrivende stund trenker jeg
isrr pi "Vennernes" jubilaums-
anangement, som forhibentlig gir
hen og bliveren trlig tilbageven-
dende begivenhed.
Med hensyn til julefrokoster, st
mi jeg - hvor nodigt jeg end vil -

isarhuske tilbage pE den julefro-
kost, som Ulla og Mille fik strik-
ket sammen i klubhuset.
Det var et lrekkert arrangement,
hvor alle hyggede sig fortrinligt.
Ikkc kun pE grund af den lakre
mad, men ogs8 pfr grund af alle de

fornojelige mennesker som var
niodt op med det ene formil at f6
en festlig aften ud af det.
Det skal dog bemrrkes, at der var
plads til vrsentligt fl ere deltagere.
Men de fir sikkert chancen for at
deltage nrste Er.
Jeg vil geme benytte lejligheden,
nu hVor vi endelig har f6et vores
eget klubblad, til ad denne vej at
onske alle venner og bekendte et
godt nyttr, med forh8bentl ig
mange hyggelige stunder sammen
i det nye Er.

Ligeledes vil jeg benytte lejlighe-
den til at opfordre "Vennerne" til
at mode op til "Vennegeneral-
forsamlingen" i klubhuset den 20.
januar.

Med nyt6rshilsen
"Store" John
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