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Som bekendt blev der den 20. januar afholdt generalforsamling i SMK's
Venner. Der var et fremmsde pi 13 personer.
Det kunne konstateres at akliviteterne vilr nogenlunde de samme som i
1992, bortset fra Vennernes dejlige l0 irs jubileumsdag pL ssen med
herlige skippere om dagen og en pragtfuld aften i klubhuset, i festlig
lag til Hans Jorgens dejlige musik. Der er jo ogsl sket det, at Vennerne
nu fBr tilsendt SMK-nyt. pi lige fod med SMK medlemmer. SA nu er
det op til jer kare Venner om I vil msde op til de arrangementer der er
i SMK regi. I har jo fbet programmet tilsendt, ligesom der altid stir i
bladet hvad der foregir i klubregi mineden frem.
Det blev besluttet at Vennerne ogsi i ir vil sti for Sankt Hans festen pi

Sejsgrunden, samt julebanko.
Ellen snskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Tonni Hansen Nord-
toften 20. Vennerne har som sadvanlig sponsoreret til de forskellige
arrangementer der har varet i klubregi, hvilket vi vil gore igen i 6r.
Si lidt praktiske oplysninger til Vennerne. I vil i dette nummer af SMK-
nyt modtage et girokort til betaling afkontingent, som jo stadig er 50,00
kr. Husk at f[ det betalt til tiden, da I ellers bliver slettet. Undtaget er de
nye medlemmer som er kommgt siden l/1 1994.
Jeg har hsrt lidt utilfredshed over Vennernes deltagelse i SMK's akti-
viteter. Til alles orientering stfrLr der i Vennernes love patagraf 2,,Med-
lemskab af klubben giver ret til at fardes i klubhuset indenfor normal
ibningstid, og deltage i klubbens aktMteter. Dog ikke ret til adgang til
SMK's besluttende msder. Medlemmerne m[ bare SMK's emblemer.
Ingen motorbidsejer i det midtjydske ssomride kan optages som med-
lem af SMK's Venner. Vennernes love er vedtaget af SMK's general-
forsamling i 1983. Med denne redegorelse ser jeg frem til en dejlig sa-
son for bide skippere og Venner i 1994. 

Hjorli.

g$Jts ttur
Efrlc for folfrd o$ for lifioffid. ,

Sommgrferign 1993. (rorrsarnarorrisenr.)

Fra Skerhamn sejlede vi straks
naste morgen videre mod
Marstrand. Fastningen i Marstrand,
er et meget fint ssmerke, det kan
ses pi mange ssmils afstand, men
pas pi ikke at sejle den direkte vej,
brug dine sokort, der er mange ste-
der i Skergirden, hvor der ikke er
alt for meget vand, vi blev dog ikke
"grundejere" deroppe.
Vi fandt en god plads i gaste-
havnen, da vi ankom godt middag,
men kommer man senere, kan det
vare sv&rt at finde plads, det er en
meget besogt havn i hojsasonen.
Kort efter vi var ankommet, gik vi
op pe fastningen, det er et fanta-
stisk bygningsverlg alt er bygget af
kampesten i 1600-tallet, det skulle
bruges som forsvarsfort mod dan-
skerne. Det varher at Tordenskjold
gik rundt for at srelge fisk, og ribte
de kendte ord ,, hvad dalen nsler I
efter" op mod festningen. Udover
at virke som festning, blev den ogsi
anvendt som fangsel. Fangerne
havde nogle meget elendige for-

hold, de blev stuvet 25-30 mand
sammen i meget smi rur4 der var
kolde og fugtige, bag de godt I
m. tykke mure. IMarstrand er der
mange ting, som er opkaldt efter
Lasse Maja, en mand der var
sperret inde pi fastningen i 15
ir af de 30 ir han levede, hvor
han til sidst blev syg og dsde.
Vi havde varet oppe pi fastnin-
gen et par timer, da der pludselig
kom havgus ind over festningen
og byen, det blev meget koldt, da
tflgen lagde sig som en dyne om-
kring alt, og vi gik ned mod b6-
den igen. Der kom vi forbi den
lokale bager og blev fristet til at
ksbe et lyst brod, men da det er
et turistomride, det kostede
47,00 sv. kr.
Aftensmaden bestod af ,,dansk
bsf'blsde log m.v., og heldigvis
steg temperaturen igen, og der
blev tid til at se mere pi den
gamle og skonne by. Festningen
ligger pi en o, og der er farge-
fart hele tiden over til fastlandet.
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Formanden har ordet!
Selvom det sneer og regner i skrivende stund,
sidder man alligevel og trenker pi forflret. Det
mi ligge lige om hjornet. For vi har jo taget
fat pi det nye 6r, og vi venter alle med spen-
ding pi hvad det kan bringe af nye oplevelser
p[ sejlerfronten.
Det kribler i fingrene for at fE bflden klargiort,
si man kan f[ si meget med af s&sonen som
muligt hvis ellers vejret vil arte sig. Men det
er jo ikke gjort med kun at 6 biden i vandet.
Der er jo ogsi noget der hedder stativer og
bukke samt klodser, der skal pi plads efter
brug, samt en oprydning pe pladsen hvor din
bid har stiet.
Ang&ende bladudvalget:
Dette byder vi velkommen til. Det bliver et
stort stykke arbejde I er giet ind til - s[ fore-
labigt tak fordi I har sagt ja til en indsats til
glade og gavn for vort blad. I samme 6nde-
drag vil jeg gerne sige tak til Inger og Henrik
for bladet i 1993, og hflbe I fEr et godt samar-
bejde med det nye udvalg, si vi SMK med-
remmer kan fr et rige 

rfftJ:li"i?31;*o

Kantinen
Abningstider.:
Mandag .: 08.00 - 18.00 (fra l. marts, indtil
da fra 12.00 til 18.00), mandag kun hf,,nde-
madder.
Tirsdag til sondag .: 08.00 - 20.00.
Bemerk at kskkenet lukker I time fsr luk-
ketid.

Det sker!
22. februar, Klubaften. Kl. 19.30, Preben viser film fra sidste irs tur til
Svenige.

g. marts, Klubaften med "slav". Kl. 19.30, Igen i ir aftrolder SMK en

aukfions-aften for medlemmerne, si har du noget du vil salge, eller

noget du mangler, er chancen her for at gore en god handel.

26. marts, Pigefest i klubhuset. Kl. 14.00, Klubbens mandlige med-

lemmer er henvist til varkstedet

24. april, Standerhejsning. kl 10 lqfed klubhuset.

Bestyrelsen har ordet!
Den 13. januar havde SMK klubaften. Aftenen var henlagt til Aqua

Centret i Silkeborg. Det blev en meget fin aften med et stort fremmsde
- cirka 75 medlemmer msdte op - flot. Det blev ogsi en bfrde interes-

sant og larerrig aften, som sluttede med kaffebord. Vi vil gerne rette en

stor tak til Aqua Centert for det gode arrangement og tak til vore med-

lemmer som msdte si stortalligt op.
Den lg. januar havde vi igen klubaften med endnu en gennemgang af

udkast til de nye vedtagter. Denne gang var der msdt en snes stykker
op, og igen var det Carl Molgaard, der gennemgik de forskellige punk'
ter og man tog en saglig drsftelse, I i
si der nu burde vrere gode mulig-
heder for at alle der har interesse, har
fbet et godt indblik i andringer som
er fremlagt. Bestyrelsen hiber si pi
at generalforsamlingen den 4. fe-
bruar kan vedtage de nye vedtag-
ter' 

Karl Bramsen
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Sommgrferien 1 993 (rorrsatfraroniden)
ikke til mange timers sovn, det er
mest en havn for unge mennesker,
de,,vader" og tumler hen over bi-
dene uden attage hensyn, men der
er roligt om morgenen. Medens vi
fik morgenkaffe, var der Pludselig
en mand, der gik over pi en bid,
og begyndte at trampe pi dakket
og ribe hojt, der kom et Par ssvn-
drukne unge svenskere op, og s6'
forvirret ud, manden sagde da til
dem, at sidan er det at sove i bi-
dene om natten, nir der er trans-
port hen over dem. Det var frisk
gjort. Men om det hjalp Pi deres
opforsel vides ikke. Skagen er om
sommeren for turister, der er et
mylder overalt af dem, og i byen
kan man hore mange forskellige
tungemfll. P[ stroget er der et veld
af forretninger, men en enkelt af
dem er et besog vard, det er en lille
Ravbutik, der vil du finde en Rav-
klump, hvis du spsrger, den er i et
lokale ude bag butikken, og den er
enonn stor, 36 kg., det siges at vere
den stsrste i Danmark. Efter
indksbsturen kastede vi fortojnin-
gen og afsejlede sydover mod
Hirsholmene, de smi holme (oer)
ud for Frederikshavn. Efter ca. 4
timers sejlads, ankom vi til den lille
havn pi Hirsholmene, hvor der er
kun plads til nogle f[ lystbide, der

Der kan komme biler med begge
veje, men billetten koster en min-
dre formue, man vil helst ikke
have biler ovre pfl oen.
Den aften gik vi tidlig i seng, vi
skulle sejle til Skagen naste mor-
gen.
Tidtg om morgenen gik jeg en tur
rundt i byen, det ses tydelig, at det
er et turistomrAde, der havde ve-
ret liv og hurlumhej hele natten,
de sidste var pi vej hjem, og det
flsd med alskens affald overalt.
Vi kom afsted kl. 08.00, den fsr-
ste times tid for motor, men vin-
den friskede op og vi fik sejlene
op, men vinden lojede igen a{, og
vi mitte igen starte motoren. Der
blev igen fisket pf, vej over Kat-
tegat, igen fangede vi nogle ma-
krel, og desuden mange hornfisk,
denne gang blev de ikke smidt ud
igen, men blev renset efterhinden,
og lagt i ksleskab. kl. 17.00 n6-
ede vi Skagen, aftensmaden stod
pl igen pi fisk, det er fint at alle
om bord kunne lide dem, si vi
ikke skal lave to retter mad.
Skagen havn er en PoPular havn,
det var lardag, og i hojsasonen
kan inan nesten g[ tvers over
havnen, si mange bide er der i
havn. Men der er liv og glade
dage, ogsi om natten, det blev

DnoMME
START

Optima 850 er det nye startbatteri * Optima har verdens hojeste startkraft i

som giver mere og holder langere. sin klasse - 850 A ved -18"C'

Det starter alt - lige fra sml person- ^ Optima tAler slag og stod

bilertil store lastbiler, traktorer, tun- ' optlma har 2'3 gange lengere levetid

gere entreprensrmasrrner, bed;;;. 
' 

^tlg:.::::lt 
vedligeholdelsesfrit - in-

gen Korroslon
3 irs garanti . optima kan placeres i de fleste person-

vejl.pris 1..590r- excl.moms biler' lastbiler (p"tftkt til diescl)' trakto-

introduktio"a""i"irox 
rcr' entrcpronormaskiner' bade' m'v'

Vesterskov TraktorimPort VS
Tlf. t687 7033

var en enkelt ledig.
Det er kun den stsrste afholmene,
som er beboet, der var pi det tids-
punkt vi var der 9 fastboende,
hvoraf nogle var tilknyttet Sret.
Der bliver ikke fisket fra den lille
fiskerhavn mere, s[ det er meget
begrenset, hvad der er aftrafik pi
holmen, Finn havde varet der tid-
ligere, og havde fortalt om, hvor
dejlig en natur der er derowe. Alle
de andre holme er fredede, og
landgang er forbudt . Pi holmen
er der en kirke og ikke mindre end
2 kirkegirde, hvorafden ene sta-
dig anvendes.

ogsi herhjemme, bl. a. denne lille
plet pi Danmarkskortet.
Men desvarre blev der under den
anden verdenskrig bygget nogle
grimme bunkers derovre, jeg vil
hiLbe, at de om nogle fi ir, er groet
til med den vegetation, som fin-
des pi holmen. Vi troede, at vi var
kommet til en kirkegf,rd for mi-
ger, dervar vinger afmiger over-
alt, men der var en naturlig for-
klaring, det var en anden mflge-
type, der ikke ynglede pi holmen,
somjagtede sine artsfreller og for-
terede dem.
Det var et dejligt dognphholmen,
men husk altid at provianterer, derJeg har tidligere fortalt om unikke

omrider i Sverrige. men det har vi er kun et sted. hvor man kan

Tue Urrtn,tnrg SrRRten
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penge, og det er i telefonboksen.
Der var ikke mange som overnat-
tede, 6-7 stk., og der er rimelige
badefaciliteter.
Ved middagstid gik turen igen
sydover, ca. 3 timer senere ankom
vi til Saby, hvor der er en stor og
nasten ny marina.
Her skulle Anita og Finn afmsn-
stre, og Carina skulle med om
bord, den sidste del af ferien.
Normalt forbinder jeg Saby som
en gennemfartsby pi vej til far-
gerne i Frederikshavn, men jeg
blev positiv overrasket. Det er en
gammel by som blev opbygget
nede ved havnen og omkring den
gamle kirke,der oprindelig var
startet i forbindelse med et mun-
kekloster. Den gamle bydel er de
senere ir meget nansomt istand-
sat, det er dejlig by at fardes i.
Pi gigaden i den nyere bydel, er
der ligesom andre kystbyer mange
turister, og mange pudsige indslag.
Udenfor en slagterbutik var der en
kempestor stegepande, som var
fyldt med frikadeller og halve kyl-
linger, vi skulle lige smage om det
var,,konkurencefrikadellef', men
det var langtfra.
Det var vores nabo, der kom til
Seby med Carina, han havde en
gest med fra Ukraine, han kunne
kun sit lands sprog, Men Finn

havde som ung sejlet pL Ost-
europa, og de kunne med mange
fagter og et gebrokken Polsk for-
sti hinanden. Efter de havde f6et
noget mad gik turen tilbage til Sil-
keborg, hvor Anita og Finn's bil
stod, Lise tog med.
Nir klokken er 21.00, bliver fla-
get strsget, og det foregirved, at
en trompeter spiller et par kendte
melodier.
Vi blev i Saby 2 dage, og med
udsigt til storm nreste dag ville vi
gerne videre ned i Limf orden, det
gik for motor hele vejen, Da vi
narmede os Alborgkunnevi hsre
over radioen, at der var trafik som
gerne ville igennem broerne, og
brovagten gjorde opmarksom Pi
at sidste gennemsejling var kl.
21.00. Vi fik travlt, men niede
igennem.
Vi var den sidste uge af ferien i
Lim{orden, vi kom ikke langere
vestpi end Glyngsre, og fik bA-
den ksrt fra Skive til Silkeborg af
Carsten Knudsen.
Det varvores fsrste tur ude pi det
store vand, si det har givet os blod
pitanden, ogjeg hibervores fy-
sik kan holde mange ir endnu, for
der er mange omrider i Danmark,
jeg gerne vil se fra sssiden.
Vi grovplanlagger naste tur i
sornmeren 1994, som gerne skulle

foregi i evt. Roskilde Fiord, I om-
ridet ved Ksbenhavn, samt syd om
Sjelland, hvis vejr og vind vil arte
sig godt.

Lise og Preben Vestergaard.

Altive
Passive
Folke og invalidepensionister
Radioliste
SMK's Venner, pr. medlem

I alt til girokort

qfffi"#frrffiffi#i#
Kieherghus, DK-8660 Skanderborg

ll. 86 51 05 55 Fax 86 51 05 67

-ogsd EDB til private!

I
j

I
J

Kontingent i 1994 !

Siledes vedtaget pi ordinrer generalforsamling den 4. februar 1994:
Kontingent for 1994 uandret, rettidig indbetaling inden den 5. marts
lgg4. Ved pikrav for forsent indbetaling af kontingent, opkraves et
gebyr afkr. 50.

kr. 450,00
l<r.225,00
k.225,00
k. 20,00
kr. 50,00

o
p
o
o
o

kr.

Pitfsr og ud$ld girokortet, (husk ogsi bagsiden) eller indbetal til kas-

sereren, som vil vere til stede i klubhuset den 25. februar samt den 4.'
marts begge dage fra kl. 17.00. spar de 6 kr. til girokortet, og fii samti-
dig udleveret irsmarkaten. Indbetalingen kan ogsi ske direkte til kas-
sereren privat:
L. G. Thogersen, Ege ,{116 l0l, 8600 Silkeborg tlf. 8682 3658

Nye tilmeldinger til radiolisten til radioudvalget eller p[ stander-
hejsningsdagen i klubben.
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Regler for optagelse af indlreg i SMK-nyt.

,,Den somkuntager spogfor spog
og alvor kun alvorligt, den har
fattet begge dele lige ddrligt"

Piet Hein.

I sidste nummer af SMK-nyt, var
et indlag omkring Kvindernes po-
tentielle indflydelse i SMK. Min
beskedenhed forbyder mig nasten
at erkende at det var undertegnede
der havde forfattet indlagget. Al-
drig havde vi drsmt om at vi havde
si mange lesere - de henvendte
sig alle tyve - og brokkede sig over
at der ikke var signatur under.
Dette var faktiske ogsi en teknisk
smutter, som jeg hermed hflber at
have rettet op pe. Men som svar
pi ovennavnte herres henven-
delse; Nej tak !jeg har ikke tid til
at blive optaget i ,,Helge & Kar-
stens bodega-klub".
Nok om dette, alle har mulighed
for at komme til orde i SMK-nyt.
De eneste indleg som ikke kan
optages er l: indlcg uden afsen-
der, redaktionen skal vrere bekendt
med navnet. 2. indlng som er di-
rekte angreb pfl enkeltpersoner. 3:
indlag uden interesse for med-
lemmer af SMK generelt.
adl: denne passus har varet dis-
kuteret meget, men fra redaktio-

nens side mener vi at alle skal have
lov til at komme med sine menin-
ger uden at kunne blive forfulgt for
disse. Vi skal have et upolitisk
upartisk blad. Medlemmernes
blad.
ad2: personhetz kan fint dyrkes
uden at det har andres interesse.
ad3:disse indlreg optages nir vi
mangler stof - si risikoen for at
bladet fyldes med sidanne er re-
lativ stor i ojeblikket !!
Frem med pennen - det nytter no-
get - SMK-nyt udsendes i 750
eksemplarer hver gang. Det er ikke
SMK's bestyrelses blad - det er dit
taleorgan.
Fra redaktionens side ser vi lys
forude; vi hilser velkommen til
bladudvalget som blev nedsat pi
sidste generalforsamling. Vi gla-
der os meget til at samarbejde med
jer, og vil snarest kontaklejer for
et msde.
Ingef TOft SVAnef (for&rin8msk lvseitvivl)

Ulla og Emil
6erveref med et smil !
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Medlemmerne har ordet!
Kender I den fslelse ?
Man er til msde eller generalfor-
samling i en klub eller forening og
fBr en masse oplysninger som er
noget forvirrende - men man tren-
ker: Det er sikkert rigtigt nok alt
sammen.
Nir man si er kommet hjem, be-
gynder alle sporgsmilene man
skulle have stillet, at dukke op lidt
efter lidt.
Sfldan harjeg det tit - siledes ogsi
efter generalforsamlingen i SMK
den 4. februar.
Derfor: Er det rigtigt at telefon og
el, pi Sejsgrunden, giver en netto-
udgift pe kr. 5.000 nrligt ?
Budgetteret udgift til klubblad i
1994, er kr. 30.000 - For de penge
skal vi gerne fortsat have et godt
blad med alle oplysninger af inte-
resse for medlemmerne. Vi bor jo
ikke alle ,,lige henne om hjornet"
til klubhuset si vi ser opslagene
der.
Jeg synes det er et meget pant blad
vi fiir, men hvis formandens be-
retning er vard at lase, vil jeg
gerne have den skrevet med
samme letleselige skrift som re-
sten afbladet.
Jeg ved, at det er et stort arbejde at
lave et blad, og som folge derafvar

svart at findemedhjalperetil dette
arbejde, foreslir jeg at der findes
en kontaktperson i hvert af de om-
rider hvor der er bidpladser.
Pi generalforsamlingen blev der
fremlagt forslag om at SMK ksbte
et telt til brug ved frikadelle-
konkurrence o.lign., og ellers leje
det ud.
Er det ikke for lille en baggrund
for en sidan investering ?. Jeg tror
da godt en smed ville kunne lave
et stativ i passende storrelse, og
byggemarkederne har tit tilbud pi
billige presenninger i str. 2,5 *

3,6m. - dette ville kunne give tag
over hovedet til sidanne arange-
menter.

Agnes Hansen

Nytirskur
frisk natur
samt en lille bowling tur
og en solbeskinnet travetur
i behersket vintertemperatur.
Nytirsmad med stort brawr
tilberedt pi vort komfur
setter sig pi vor figur.
Pludselig ser vi pi vort ur,
tid til en travetur retur
hjem og fil en lille lur.....
Med sejler hilsen

Methaog Benny.



Fra Skive Sosports Havn har vi
modtaget:

Til FH-havnene.
Vedrsrende medlemskab af FH-
ordningen.
Vi har fra mange deltagerhavne
modtaget indsigelser mod, at
,,Indesghavne" ermed i ordningen.
Der er et par stsrre havne, der har
truet med at melde sig ud, hvis

,,Sohavnene" stadig forbliver som
medlemmer af FH-ordningen.
Vi har i den anledning holdt et
mode, hvor vi med beklagelse har
mittet beslutte, at ALLE havne
placeret i soer, og ikke med direkte
adgang til flben hav, lord eller
sund, ikke kan forblive som med-
lemmer af ordningen.
Endvidere blev det besluttet, at
ordningen kun skal vare for dan-
ske havne, men alle svenske, nor-
ske og tyske harme, der er med i
ordningen, forbliver som medlem-
mer, til de selv melder fra.
Der vil ikke blive optaget nYe
udenlandske havne.

P.B.B.

Rudolf Eberhardt,
Formand.

En opskrift !

Endnu en,,Herlig ret"

Rodtunge med hasselnsdder.
Fileten vendes i mel og steges
gylden pi panden
Hasselnsddefl ager ristes pL en tar
pande
Panden, hvor fisken er stegt, ko-
ges af med piskeflode som deref-
ter hrldes over fisken, drysses
med de ristede noddeflager.
Serveres med hvide kartofler,
citronbide og asparges. 

EmiL

De vise ord
- Tank fsr du taler - specielt hvis
du har tcnkt at sige hvad du ten-
ker . . .
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PRISER PA BADPLADSER 1994
Byridet har den 6. oktober 1993 vedtaget priser grel{ende for 1994:

GRUPPE pris incl. moms

@fldpladsens bredde)
A (indtil 1,70 m. i bredden) 1.590,00
B ( 1,70 - 2,30 ff i. ,, -,, ) 2.060,00
C ( over 2,30 m. tt - t, ) 2'620,00

For pensionister under overgangsordning pr. 1. januar 1983:
550,00
980,00

1.310,00

For pladser i Laven med lav vanddybde
1.030,00

A
B
C

Til alle SMK-piger
PIGEFESTEN aftroldes i klubhu-
set lordag den26. marts kl. 14.00
Alle deltagende piger skal med-
bringe en gave til en verdi af
mindst 30 kr.

BEM,€,RK: Tilmelding senest
sondag den 20. marts kl. 15.00 -

opgiv venligst navn og adresse
samt telefonnummer og meget
gerne medlemsnummer (se bagsi-
den af bladet)

Tilmelding kan, udover Person-
lig henvendelse i klubhuset, ske
p[ telefonnr. 8682 6179 klubhu-
set
eller
p[ telefonnr. 8682 3658 kasse-
reren

Klubhuset vil fra kl. I1.00 vrcre
reserveret pigefesten.
SMK's mandlige medlemmer vil
have mulighed for at ksbe for-
friskninger i varkstedet.

Pigefestudvalget.


