
Postbesorget blad I

Vennerne! Sct Hans fest.
Ref,erat fra S.M.K.'s Venners ek-
straordinare generalforsamling,
aftroldt i klubhuset tirsdag d. l0
maj 1994.
Den ekstraordinare generalfor-
samling var indkaldt med det for-
mil, at tilpasse S.M.K.'s Venners
love til S.M.K.'s nye love. Forslag
til rendringer var fremsendt af for-
manden (Hjorli).
Efter valg af dirigent (John), blev
lovene gennemgiet punkt for
punkl, med en god og til tider sag-
lig debat om de enkelte punkter.
Lovene blev vedtaget med diverse
rendringer.

Silkeborg d. l0 maj 1994.
John Hjorli
referent formand

silts ttgr
Sfrlc for fol[et o$ lor lilfolftct.

Silkeborg Motorbids Klub 85 ar
den 6. august 1994.

I anledning af at vor klub har eksisteret i 85 ir den 6. august 1994,
har vi varet i de gamle arkiver og fundet et jubilaumsskrift, udgi-
vet i august 84 da klubben fejrede sit 75 irs jubilaum med stor
festivitas. Vi bringer her fsrste del af klubbens historie.

Indhold VHF ogW.T. brugere
Love for SMK's Venner
Vennerne!
SctHans fest.

Kontingentrestance.

De medlemmer af SMK's Ven-
ner som ikke har indbetalt kon-
tingent senest l. juli 94, vil blive
slettet uden yderligere varsel.

Hjorli.

Si er det igen tid til at satte kryds
i kalenderen torsdag d. 23 juni kl.
20.00, kalder S.M.K.'s Venner
igen alle medlemmer af hus og
bed.
Vi fejrer Sankt Hans pi Sejs grun-
den med stortbiLl, polser, snobrgd
til bsrnene, samt sl og vand til ri-
melige priser.
Som sedvanligt vil der ogsi vere
mange andre fornojelser.

Vel msdt !l
Pi Vennernes vegne

Hjorli.

Vi byder velkommen til fol-
gende nyemedlemmer af SMK'
Venner:

Elva & Ole Jensen, Silkeborg. Gitte
& Henrik Sslvsten Jensen, Silkeborg.
Pia & PeterNielsen, Silkeborg. Tove
Sorensen, Galten. Jytte & Niels
Overgird, Silkeborg. Ali Thorlund,
Silkeborg. Jens Mortensen, Silke-
borg. Erna Vinberg, Kjellerup. Niels
Kjer Jensen, Silkeborg.

Silkeborg Motorbids Klub 85 ir
Formanden har ordet!
Det sker!
Navigation
Bedlan!
Hvor er det trist
Standerhejsning pi Sejs-grun-
den.
Kantinen!
En opskrift!
Klubbens historie
Sandart
Vi har hort.
Fra medlem til medlem!
Motorsejler-kapsejlads 7 . rlo;j
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Nr: 5, 2. Argang.
Op lag . :800
Udgivet i samrad med SMK'S
b€styrelse.
Rsdigoring. (ansvh.) .:

Ingar & Henrik Tott Svarret
Rytlorhollsvej 18, Svejbek
8600 Silkeborg
T[.:86&4 5o12 - 3086 3453

Bladudvalg.:
Bichard Jensen 8684 6725
Chang Puggaard 86s2 8359
John Srrensen S682 5425

Forrond.:
Benny B. Borke 8682 8523

Kasserer .:
Leit G. Thogeren 8682 3658

Nastlormand.:
Knud Jensen 568474u

SekretEr.:
Hans Juul Nielsen 8681 2416

Uvrige medlemrer
BirfheOleson 56825672
Karl Brarnsen 86S2 7008
Allan J6ns6n 8680 4{44

Udvalg.:
Klubhuset.:

Benny B. Bork6 8682 8523
Kantineudvalg.:

Birihe Olesen 86a23'672
Hans Juul Nielsen 8681 2416

Broudvalg .:
Knud J6nen 8684 Zt84
Allan Jensen 86804444

Himrelbjerggrunden .:
Lcii G. ThogeGen 8682 3658
Karl Bramsen 8682 70OS

Sojs grunden.:
Richard Jensen 8684 6725
Alfan Jensen 90,801444

Alrigg€rfest.:
BirtheOfesen 86825672
Hans Juul Nielsen S681 2416
Knud Jensen S68/718/

Klubaftncr.:
Karl Brarcen 8682 70Og

BrugcrrAd€t.:
Knud Jcnsen 86S4 74S4

Radioudvalg .:
Karl Bramsen 8682 7008

SMK venner .:
Karl Bramen 8682 700S

Vigtige lelelonnr:
Kantinen 8682 6179
Mont lolelon 8682 3976
Opsyn Indelukket 8680 1889
Vojrudsigi€n '153

Lyngby Radio 133
Silkeborg Politi 8682 3900

SMK - Nyt
Udkmrer Deadline
Nr. 6-94 prim aug. 24.07.94
Nr.7-94 Drim okt, 15.09.94

Formanden har ordet! Det sker!
Til pinse nir skoven bliver rigtig gron, si be-
gynder det for alvor at trakke i bidfolket.
Mange skal nu til at gare bidene klar til at gi
pfl havet - for man mi nu indrsmme at Dan-
mark er sksnnest fra sssiden - isar kombi-
neret med den primitive livsform uden kar-
bad og kabel-TV.
Jo sosport er et herligt liv.
Men det var nu synd for motorsejlerne, at man
mitte aflyse deres arrangement den 7. maj,
men de som trodsede aflysningen kom afsted
og gennemforte sejladsen. Rygterne vil vide
at de havde nogle gode sejladser. Si fortsat
god vind.

Det skal bemarkes at Sejs-grunden endelig
har ffiet strom ned til broen, ogsfr kaldet Lars
Minde, men husk; det er kun til ladere, andet
som bruger mere strom, er det ikke kraftig nok
ti l .

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak
til alle de medlemmer der var msdt op, og gav
en hlnd med ved nedgravning af kabel.

Mdgen skriger over soens spejl
Skipper, tag ind det hvide sejl

Skipperen gabte og strakte sig doven
Mdge - hold mund med dit skrig.fctnn't'tr

Skipper - skipper tag sa.ilat ind I

Jeg spdr dig, der kommer en hvirt'elvitnl

Benny Borke

,i;

Dannebrogsfest (Valdemarsdag) 15. juni kl. 18.15
Kom og se alle de smukke faner pi torvet ved Silkeborg Kirke, hvorfra
optoget starter.

Riverboat, 17-19 juni; Slut op om fliden pi de swingende sejladser.
Der er afgang kl. 19.00 fra havnen den 17 & l8 juni.
Husk hvis I lrcgger til i havnen; fortojningerne SKAL vare lange nok
til at n& over mindst een b[d. Har man planlagt at skulle hjem og i seng
samme tid som honsene, er det en god id6 at ligge yderst, om muligt.

Sankt Hans bil, 23. juni: Vennerne arrangerer igen i ir bil pi Sejs-
grunden kl. 20.00, Se annoncen i bladet.

Motorsejlerkapsejlads, 25. juni kl. 10.00 i Akrogen - vi forsoger at
etablere den aflyste kapsejlads for motorsejlere. Har du ikke veret med
for, er det ikke nogen undskyldning for at blive vrek, der er altid nogen
der er parat til at give en hjrlpende hind - og disse sejladser er bestemt
ikke kedelige.

Naturdag, 9. juli kt. 14.00 ved Sawrerket, Slienss
Igen i 6r kan hele familien f[ en underholdende eftermiddag i selskab
med alle Richard og Birgits spidsfindige opgaver. Alle medlemmer er
velkommen, fra bleborn til oldinge, eneste betingelse er at du medbrin-
ger et godt humor.

Fi altid et tilbud fra

l i! ' Silkebgrgs 
'":E

aldsle Inlerllora lorrelning

.tl l.
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KONGsHTEENS Ws
TLF. 86 85 12't5 BlL.TtF.30 86 72 15

Grundtasr 
$ 

18e3

FRYDENSLUND
Vesiergade 105. Silkeborg
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Navigation
Nogle har mflske undret sig over
at der i aktivitets-kalenderen for
SMK, ikke indgir navigations-
sejladser for 1994. Dette skyldes
en dalende tilslutning omkring
tlrrangementerne gennem de se-
neste 6r. Dette kan skyldes mange
forhold, miske har udvalget ikke
forstfret at forny sig, miske har vi
ikke orienteret nye sivel som
gamle medlemmer godt nok om
hvad navigations-sejladserne gir
ud pi - men jeg nregter at tro pi,
at medlemmerne tilsidesetter sik-
kerhed til sos, hvilket navigation
ogsi gir ud pi - ud over praktisk
ssmandsskab.

Det er ikke meningen at SMK's
navigations-sejladser skal puttes

i molposen, men at arrangere sej-
ladser, som vi giorde sidste ir, for
3-5 bide i hver sejlads, er der in-
gen der har lyst til, idet arbejdet
med at tilrettelegge er det saflrme
til 20 bide. Derfor har vi valgt at
holde enpause, for si senere attage
navigationssejladserne pi pro-
grammet igen, hvis der er nogen
som gnsker dette.
Si skulle der vere nogle medlem-
mer, der sidder inde med gode ideer
eller tiltag, som kan motivere sej-
lerne til at sejle navigationssejlads,
kan man henvende sig til bestyrel-
sen eller undertegnede.

Med venlig hilsen
Pulle Christensen

Bfldlin!
Fi rid til bid med Arbejdernes Landsbank

rnformationsaften - For silkeborg Motorbidskrub's medlemmer

Torsdag den 16. juni kt. 19.30 i klubhuset, Indelukket

Gar man med tanker om at anskaffe sig en bid, gelder det naturligvis
om at finde frem til den bedst mulige finansiering.
Her kommer Arbejdernes Landsbank ind i billedet med sine fordel-
agtige bidlin. og man kan ikke alene line til selve biden, men ogsi til
udstyr som mast, motorer, elektronik m.v. til den bid, man m6ske alle-
rede har. Anskaffelse af bidplads kan man ogsi lane til. og s6 er det
billigt !. Med en udbetaling pe 40o/o er renten for tiden (24.05.94) kun
7,75yo om 6ret. (ved lin pi 100.000 kr. er de trlige omkostninger io/o
9,90).
Arbejdernes Landsbank er under madetvert ved enol/vand,ligesom
ved afslutningen ved kaffe og brod.
Vi gleder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Arbejdernes Landsbank
konsulenttjenesten

UERDENS FLOTTESTE
BILLEBEIt
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Hvor er det trist
neppe er standerhejsningen forbi, og vi gir tur langs med 6'n
stadig lyder Formand Bennys ord om naturen og pas pfl'n
og hvad er det fsrste der kommer os i msde
vi hiber de pi biden derude far srer si rsde
tomme sldiser i 6en de kasted'
Vi alle for dette bliver lasted'

Vi burde i vore vedtagter have en paragraf om karantrene
til disse sejlere som ikke opforer sig si pane
lad os f[ en dialog om disse,,so-svin"
si vi kan bevare vores smukke natur si fin
kan vi udelukke dem fra vore broer en mined eller to ?
lad dem ligge der udenfor fellesskabet og glo.

Kantinen!
Helstegt pattegris !!

Hvorfor tage til syden
- til grisefest

nir Ulla og Milles er allerbedst.

Vi hiber ph, at fii en grisefest
op at sti i klubhusets girdhave.
Den er planlagt til lardag den 6.
august kl. 19.00.
Tilmelding og betaling sker i
klubhuset.
Pris ca. kr. 45-50
kig efter opslag i klubhuset.

Ulla & Mille.

FI,I VER?EN TILFORSKEL 
!

ITS.

Standerhej sning pfl Sej s-grunden.
Efter den ofiicielle standerhej sning
i Indelukket, sejlede en flok bide
ud til Sejsgrunden for at sette
standeren op. Forst blev den med-
bragte mad dog nydt ved borde og
banke, og mangen en ny delika-
tesse blev provesmagt pi tvars af
bordene.
Derefter til flagstangen hvor stan-
deren behorig blev sat op, med
udsyntil den nyudsprungne bagog
en flot bli himmel.
Formanden havde medbragt
,,Silkeborgvalsen" som derefter
blev smukt afsunget.Ikke mindre
end 14 bide havde fundet vej til

denne smukke tradition - stem-
ningen var hurtig helt i top, sfr vi
mi nok erkende at der snart kunne
bruges nogle flere borde og banke
pi Sejsgrunden.

RJ.

HEMPEL
k6bes med tordel hos

Flijgger byggefinish

Borgergade r{)
6600 Silkeborg.
T[. 86 81 14 00.
Ab€n 7-17, tcdag 7-18,
lo.dag 912.
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Dagens middag i Juni/Juli

dato ret
l0 Dansk bsf
l1 Engelsk bof
12 Gl.dags oksesteg
13 Hindemadder
14 Biksemad
15 Forloren hare
16 Spr. svinekam
17 Karbonader,

st. erter og gulerod.
Engelsk bof
Svinekam
Hindemadder
Biksemad
Fiskefilst, HvKart.
Wienergryde med ris
Beuf Beamaise
Engelsk bof
Skinkeschnitzel
Hindemadder
Biksemad
Kogt hamburg.

m. gemiise
Frikadeller med kart.

juli
I Ribbensteg m. rsdkil 35
2 Engelsk bof 55
3 Kalvesteg som vildt 50
4 Hindemadder 35
5 Biksemad 25
6 Dansk bsf 35
7 kalkungryde 35
8 Sprengt nakkefilet 35
9 Helstegt oksefilet 55
10 Benlose fugle 45
Herefter er der opslag i klubhuset.

prls
35
55
45
35
25
35
35

35
55
35
35
25
35
35
35
55
45
35
25

35
35



En opskrift!
Vi har lades os fortalle, at man
ikke kan leve et normalt liv pi
ssen uden denne specialitet,
om det skyldes ,,det ene eller det
andeti' skal vi lade vere usagt.

Potkiise

Historien om potkise stammer
helt tilbage fra sejlskibenes tid.
Dengang havde man pi de
lange rejser problemer med at
holde fsdevarerne friske. Man
medbragte ferskvarer sisom grise,
hons og andre husdyr, der kunne
sli til et stykke tid, tilbage var kun
saltkarret, si den stsrste del afko-
sten kom til at besti af gule erter
og saltet flesk.
Et problem var opbevaring af
osten, der under de varmere
himmelstrog godt kunne
komme ti l at virke levende.
Denne sag loste man ved at
lagge osten i romtgnden, rom
havde man nok af, og den
kunne holde sig. Pi den mide
fik bide rommen og osten et til-
skud af andre smagsstoffer og
ormene i osten overlevede i
hvert fald ikke.

Navnet,,potkdse" er en udledning
fra tysk: rom og ost.
Her folger en udmarket og af.
provet opskrift pi potkiise, som
st i r  i  f rk.  Jensens kogebog:
Man ta,ger en gammel ost, sfl
gammel som muligt. Enhver
ostemand har en ost under di-
sken, som han er ked af at fa
fingrene i - men det er denne
man skal have fat pi.
Hvis nogen har problemer med
at skaffe den rigtige ost, si
spsrg Lars Elmer, han har visse
forbindelser. Osten ksres igen-
nem persillehakkeren og kom-
mes i et glas med tetsluttende
lhg, derefter rsres op med
malk, dog ikke mere end den
ogsfl kan tage en god del brun
Jamaica rom - spades op t i l
den f i r  en behagel ig konsi-
stens. Til sidst smages til med
sukker og salt.
Osten stir i ro i 14 dage, hvis
den er blevet for stiv, rsres den
op med mere rom.
Opskriften kan varieres efter
ens egen smag - og skal helst
nydes udendsrs.

Borge Madsen

sMK - N}t

Klubbens historie
Anno  1984 .

DANMARKS ,if,LDSTE
DAIIMARKS STORSTE.

Den 6. august har Silkeborg
Motorbidsklub bestiet i 75 Lr
- et bemrerkelsesverdigt jubi-
laum indenfor sosporten, idet
klubben med disse 75 ir ikke
blot er landets eldste, men med
sine 500 aktive medlemmer til-
l ige Danmarks storste
motcirbidsklub overhovedet.
Der findes ,,blandede" klubber -
med sejl og motor - der har flere
8r pi agterspejlet, men Silke-
borg-klubben er landets ald-
ste,,rene" motorbidsklub.

De snakkede sig til en klub

Forhistorien - den, der fsrte
frem til , at der blev dannet en
motorbiLdsklub, ved man si at
sige intet om. Man kan kun
gatte ph, at  de s i lkeborgen-
sere, der med liv og sjal gik op
i motorbldslivet og som msd-
tes pfl sgerne om sommeren
eller ved Indelukket, nir bidene
om efteriret skulle trrekkes pi
land for vinteren, snakkede
sammen. De udvekslede vel

minder fra sommerens glader og
problemer med motorerne - de var
jo ikke si driftssikre i 1909 som
de er det i dag - og resultatet blev
altsi et snske om en klub for i fel-
lesskab at lsse de problemer, der
var.

Det er getteri, men getteri der
lyder sandsynligt. De snakkede
sig til en motorbidsklub - disse
l3 silkeborgensere, der den 6.
august 1909 prentede deres
navnetrak under det fsrste
protokollat, pi den stiftende ge-
neralforsamling i
Hindva rkerfo reningen.

I)en fsrste formand. de fsrste
mil.

Som motorbidsklubbens fsrste
formand, valgte man professor
Bang, der i ovrigt var den fsr-
ste overhge pe det davarende
sanatorium i Silkeborg. Og ud
over at valge bestyrelse, havde
man fire punkter pi,dagsorde-
nen. Vedtagter eller love om-
tales overhovedet ikke. Man har
ibenbart fundet, at de fire
milsatninger vil le give ti l-
strckkeligt arbejdsgrundlag
mange &r frem i t iden. Det
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giorde de.
Punlf l. Anleg af broer. Det er
sandsynligt, at motorbids-
ejerne den gang som i dag har
kunnet sejle ud og glade sig
over naturen og eventuelt gore
landgang hvor det var muligt.
Men man har nok manglet ste-
der, hvor man kunne lagge til
og vere sig selv.
Man havde de broer,
passagerbidene lagde ti l  ved,
men dels var de ikke klubbens
ejendom dels blev selskabelige
udfoldelser vel afbrudt, hver
gang en af passagerbidene
lagde til. Man ville have det for
sig selv. Derfor snsket om bro-
erne, og i 1939 havde man ikke
farre end 25, som man kunne
glede sig over i sejlsesonen,
men ergre sig en smule over
resten af iret, fordi broernes
vedligeholdelse efterhinden
blev en skonomisk belastning
for klubben. I ovrigt gik nogle af
de 25 broer til under 2. verdens-
krig, hvor al motorbidssejlads,
l igesom under l. verdenskrig,
pi grund af benzinstoppet var
indstillet, men i dag har man dog
broer rundt om pi gode plad-
ser. Ikke mindst er broanlegget
ved Himmelbjerget veludbygget
og velbesogt.

Punkt 2.Kltivers kanal skulle
oprenses og gsres farbar. Den
var ti lsandet og trersdderne
begyndte at stikke igennem
bunden for at ni op til overfla-
den. I  parentes skal  det  be-
markes, at beslutningen om
oprensningen fsrst kom i 1912.

Punkt 3. Anskaffelse af et
Yachtflag. Nogen sveddryp-
pende indsats i denne sag sy-
nes der - ifalge protokollen -
ikke at vare udfoldet. Forst pi
general forsaml ingen i  1913
dukker snsket piny frem, men
man kan ikke se, at der sker
mere. Om det er et splitflag el-
ler en klubstander man onsker,
stir ikke helt klart, men en
klubstander fik man dog (men
hvornfrr ?). Det var en bl6 vim-
pel med bogstaverne SM. Den
aflsstes af en stander med Sil-
keborgs byv8ben, uden nogen
som helst tegn, der henledte
tanken pi, at det drejede sig om
en motorbidsklubs stander.
Man var uti lfreds med de
manglende symboler, og
byvibenstanderen aflsstes
derfor af den nuverende med
den trebladede skrue med
S.M.K. broderet  ind mel lem
skruebladene.

Nr. 5,2. lrgangJuni 1994.

MOnOVfe-?g Kor i lone=I  = isek
opmarkiomhedssignoler Long tone = r = 4{ selc

Monovresignoler: (Lyd og blink).
I Jeg dreier iil styrbord.

t I Jeg drejer iil bogbord.

lll Min moskine bokker.

I snevert forvond eller lsb:

I I I Jeg onsker ot overhole til styrlcord.
IIfl Jeg onsker ot overhole til bogborO.
IlIf JA - bekreftende, poss6r mig forsigtigt.
IIIf I Jeg er itvivl om Deres hensigrter.

Advorselssignol:

Ved seilods ud of hovn,
eller narmelse til en
uoverskuelig krurnning
orcrves - I. e. oer
skib p6 den onden side
svores der tilboge
m e d -  I .

Opmarksomhedssignoler: (ogs6 som lyd og blink)

KD .L. i:?,:"il*[:monovrere ED .H "nbehsverraeehierp'

M X_ fsitr:;:*:ffi: ffi j[_ll,:y,1lmp',:]u**
X.y- 

Jesbehoverhierp 
** fl"Jr,Tl;:iffi,trncirsrokener:

Nsdroketter (minimum ombord)

- 4 rade foldskermsblus

4 rode h6ndblus.

2 orongeforvede rogbomber.

Stondordpokke >pencilroketter<
(co. 9 stk. rode) * pencil.

(t
*

ae

WI (Wolkie Tolkie - 27 MHzprivotrodio)
'll.A 

nodkontoh bliver oflyttet.
p6 co. 65 stotioner londei over
idognets 24timer of Folck, Foliti,
Fyrstotioner og div. klubber.
11.A og 16 er lytte- og nodkonol.

21 og22 er somiolekonoler.

Rekv. brochurer hos Folck eller
Sssportens Sikkerheds16d.
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{tderstyst

itrtO

Remstrup A - Brassr
Borrasr
Jutsr
Atting A - Birksr

01 -19
20 -49
50 -59
60 -69

S I  LKEBOR6 SOERNES
BROSAMARBEJBE

ANLOBSBROER.

I o
Himmetb jergetH. Hjejlesetskabet

Sl'lK. Sitkeborg l,totorb8dsktub
SSK. Sitkeborg Sejtktub
RB. Ry Bldetaug
Sctygter Medstrrms udadglende

Ry
Marina

Ry
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Mseresler fifr11il*i,51f;*'#l,i::X,T;,;n
Seilskibe:

Bogbord
holse
viger for
styrbord
holse.

Luv b6d viger
for la b6d. v

>\
I
,

* ; ^

/  - e rB i t u i v l
om As holse
bor I vige for A

Motorskibe:

P
X - - - - F

€;r;;;;-
styrbord.

. . - - - - - !
Det skib
som hor det
ondet skib til

Ir
styrbord skol vige.

Nodsignqler aOOTI IaOO =  SOS med lyde l l e r l ys .
Rodiotelefoni: VHF (konol l6),WT (konol ll.A + l6), skibsrodio (2.l82 kHz)

- det udtolte ord >MAYDAY MAYDAY. MAYDAY" ...
Firkontet flog,
skiorte ell. lign.
med en kugle
ell. lign. over
eller under
floget.

G*
a li*S A^-l'-.W,,jj-'

ffi&t)iII::ql:l:ll:nlff
u-:;'f , . .\-.
v ---l----l-v

Armbevagelser
op og ned.

\)r|,-r-
Flommer i en tonde,
gryde eller lign.
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Punkt 4: Pe den stiftende
generalforsamlings dagsorden
var spsrgsmilet om anskaffelse
af et nsdflag. Det var, skrev le-
deren af kriminalpolitiet i Silke-
borg, kriminalassistent K. G.
Kristiansen, der kom ind i be-
styrelsen i 1930 og blev den, der
langst har bestridt formands-
hvervet - fra 1937 til 1959 - en
indbyrdes pligt at hjelpe hin-
anden - en uskreven lov, at
medlemmerne kom nsdstedte
kammerater til hjalp, og nsd-
stedte kammerater var i reglen
kammerater, der var blevet ramt
af motorstop under sejladsen.
Og motoren blev plejet som et
spedbarn. Endda i en sf,dan
grad, at medlemmerne i klub-
ben efterhinden kendte hinan-
den bedst pi den nederste del
af rygge, der stak lengst op, ner
hovedet var dybt begravet i
motorhuset.
Ni, men man horte altse ikke
mere ti l  sagen om dette nsd-
flag

Sur over restancerne.

Professor Bang aflsstes, da han
i  l9 l3 for lod byen, af  s lag-
teridirektsr Chr. Lund, man han
snskede i l92l at trede tilbase

i protest mod, at for mange
medlemmer stod i
kontingentrestance, og han blev
fulgt i denne sag af de to andre
bestyrelsesmedlemmer; sned-
kermester Sofus Jorgensen og
boghandler Dyekjar. Det var
udgifterne til broernes vedlige-
holdelse der skabte denne si-
tuation. Andre tridte dog til -
farvehandler P. M. Hansen, der
blev formand, men ibenbart
kun for en kort tid, for pi naste
generalforsamling udtaler re-
daktsr Sophus Ssrensen min-
deord over farvehandler Han-
sen .
Det var ellers ikke store belsb
man jonglerede med.
Kontingentet var fra starten 5 kr.
om 6ret, men blev i 1920 sat op
til l0 kr. Men det var ibenbart
nok til at skabe surhed - i hvert
fald blev det i 1923 igen sat ned
til 5 kr. om iret. I dag sm6-
penge, men den gang belsb,
der ibenbart vejede tungt (i
1937 kostede f.eks. sildeanret-
ning, lam i asparges og ostean-
retning 1,50 kr. pr. kuvert).

To verdenskrige gav stilstand.

Kltivers kanal blev opmudret og
farbar, og der blev bygget broer.
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Der skete immervak noget i
klubben, men bide den 1. og
den 2. verdenskrig bragte stil-
stand. Benzinstoppet hindrede
al motorbAdssejlads, og i begge
krigsperioder faldt medlemstal-
let. Men bide de frafaldne og
nye folk med indbygget
motorbidsmagnet kom ti l og
fyldte ,,hullerne".
I dag fortpller tallet: 500 aktive
motorbidsfolk, at de 13 pione-
rer fra 1909 ikke var helt pi vild-
spor.
Benzinen, der satte en stopper
for aktiviteterne under verdens-
krigene, gav i ovrigt anledning
til mere positive udleg fra Sil-
keborg Motorbedsklub, idet
klubben i 1927 gik sammen
med Kgl. Dansk Yachtklub for
at fi ophevet beskatningen p[
den benzin, der brugtes til sej-
lads. Begrundelsen var narlig-
gende -  motorbidene sled jo
ikke pi vejene, og der er nok et
stort sporgsmil, om benzin-
beskatningen selv i vore dage
gir netop til vejnettes udbyg-
ning og vedligeholdelse. Man fik
medhold i synspunktet, og re-
funderingen af benzinskatten
ti lbageforte mange mange
penge til udbygning af lystbi-
dehavne over hele landet. Det

var formanden for Silkeborg
Motorbidsklub, ksbmand Carl
Sorensen, valgt pi generalfor-
samlingen i 1923, der rejste
denne sag. Carl Ssrensen var i
avrigt med til at stifte Dansk
Motorbfrds Union. Laser man
Unionens jubilaumsskrift - dyrt
og derfor netop nu omstridt -
igennem fiir man et meget klart
bil lede af, hvilken betydning,
Silkeborg Motorb&dsklub har
haft for den landsdakkende
union.
Carl  Ssrensen, der med sine
mange forbindelser landet over
havde v&ret klubben en virke-
lig god formand, snskede i 1937
ikke genvalg, og hans efterfsl-
ger blev kriminalassistent K.G"
Kristensen, der blev den, der i
flest ir har bestridt formands-
hvervet. Det blev trange ir, fordi
den nye verdenskrig satte en
stopper for benzintilfsrslen"
Medlemstallet faldt, men det
hele tog en anden vending, da
der fra 1946 igen kom en smule
benzin, omend i beskedne ra-
tioner. Med denne gulerod - og
uden al for megen omtale af,
hvad det ville koste at satte de
mange adelagte broer i stand -
fordoblede man kontingentet fra
5 til 10 kr. Det havde. bemrer-
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ker K.G. Kristiansen i jubila-
umsskriftet fra 1949, veret
skonomiske trange tider, men
- tilfajer han - havde vi ikke haft
en kasserer som kgbmand
Hans Lassen, der sfl at sige
lagde penge ud af sin egen
pung og optridte som en rente-
fri linekilde, var det nok ikke
gflet si godt som det gjorde. Nu
steg medlemstallet - op ti l  de
500 i dag.
Hele tiden har man lagt stor
vegt pf,, at det ikke - som det
har veret fra den sprede start
- skulle v&re en klub for de
mere velsituerede, men et til-
bud til menigmand, bide pi den
mlde, at der i t i lbuddet 16 et
overkommeligt t i lbud om at
komme ud for at nyde so, skov
og natur, for at lrere en smule
om ssmandsskab og for at
vare med i en organisation, der
er si vagtig, at den har slag-
kraft, nAr det galder at komme
igennem med motorbids-
sportens berettige de krav og sn-
sker. For slet ikke at tale om det
tilbud, der ligger i kammerat-
skab og det venskab, det kan
fsre til.

Siledes skrev Jens Kamp i
august 84.

ITS.

Sandart
- en herlig ret.

Si lsd startskuddet til fiskeriet ef-
ter en afde fineste spisefisk i so-
eme; Sandarten. Somdet efterhan-
den er tradition, starter fiskeriet ef-
ter denne delikatesse, l. juni, pra-
cis kl. 24.00 ved Ry Mslle. Lige-
ledes traditionen tro markeredes
fiskeriet med et kanonslag, som
tegn pi at det nu er tilladt at fiske
efter denne ssens dronning. I ir
havde starten ikke mindre end 100
deltagere der ibnede ballet denne
nat - ved Ry Molle.
Artangoren af fiskeriet; Carsten
Nielsen, der som bekendt har
forpaget fiskeretten omkring Ry
Mslle, og salger fiskekort hertil,
var i ir si heldig selv at lsbe med
premien for dagens morsomste
oplevelse. Kutume er at han gril-
ler poler til deltagerne, men i nat-
tens mulm og morke havde han
grebet en flaske shampoo istedet
for tandvreske til grillen. Vi for-
moder at fiskerne har fiiet rene
polser som deikke harbrandt tun-
gen pi.

Hvordan fanger man denne spen-
dende fisk ?
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Vi har spurgt en kender udi denne
spandende disciplin; svaret var
larmende tavshed. Dette tolker vi
som at netop sandarten er si span-
dende en fisk at man ikke gerne
deler sin erfaring med andre. Vi har
dog luret den selv sarnme fiskers
bid; der sidder et lille marke pi
styrbord side, og helt sikkert er det
et han bruger til at finde fisken.

Vi har luret videre og fundet ud af
at bedste agn er nogle smi blanke
skaller som kan tages med net i
soen, alternativ kan pirken bruges.
Sandarten, som er fredet i maj
mined, kan fiskes mange steder i
vort sosyster4 ofte stf,r den pi ste-
net grund ved Himmelbjerget men
findes ogs[ i sivel Borreso som
Brasss.

Knak og brak
Husk at indlsse fiskekort bide til
fiskeriforeningen og til skatte-
ministeren.

ITS.
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Vi har hsrt.
At der i flr var et pant overskud
ved pigefesten, hvilket udvalget
straks donerede til et bidrag til nyt
gulrtappe i Klubhuset. Vi har set
at tappet er lagt p6:. Smukt - sivel
treppet som den meget velkomne
gave.

At Ssfartsstyrelsen har moderni-
seret Yachtskipper uddannelsen og
{ernet yachtskipper 2.
,lEndringerne bestir i at yacht-
skipper af 2. grad er bortfaldet.
StofFet fra denne uddannelse for-
deles i stedet pi yachtskipper 3 og
1, siledes at yachtskipper 3-ud-
dannelsen nu bliver vesentligt
mere omfattende. Uddannelsen
gores samtidig modulopbygget.
Dette betyder, at hvis man dum-
per ved proven i et enkelt fag, be-
hsver man ikke gi op i hele pen-
sum, men kan tage et enkelt mo-
dul om.
Eksamen bliver i hojere grad
skriftlig, hvilket er med til at gare
det billigere at gennemfore uddan-
nelserne. Til gengeld forhojes
minimumskravet for at besti,
nemlig fra 5 til 6 efter 13 skalaen.
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Sofartsstyrelsen har udgivet en ny
studiehindbog, som fortCIller om
de nye uddannelser. For de elever,
som i ojeblikket er ved at gen-
nemgi uddannelsen efter de
hidtige regler, vil der blive lavet
en overgangsordning.
(Kilde Bfldmagasinet).

Hvilken redningsvest skal jeg
vrelge ?

Vi bringer en kort gennemgang af
de forskell ig nr.-betegnelser i
godkendte redningsveste:

50N: Kun til benyttelse for gode
svsmmere i beskyttet farvand,
hvor hjelpen er n&r. Vender ikke
sejleren ved bevidstlsshed. Bsrn
under 30 kg. frarides denne vest.

I 00N: Hovedsageligt til benyttelse
i kystnert farvand. Begrenset sik-
kerhed ved bevidstlsshed. (afhen-
gig af bekladning)

l50N: Egnet til enhver form for
sej lads.  Sikkerhed ved be-
vidstlsshed. Dog nedsat sikkerhed
ved brug af sejlertoj med egen op-
drift.

275N: for havsejlads og sarligt
hirde forhold. Sikkerhed straks i
forbindelse med bevidstlsshed

Anderledes og sp&ndende
YYVYYVVVVV

r Udlejning af festkjoler og hatte
I Sko, smykker og brlter
o Stort og bredt udvalg
o Hojt kvalitetsniveau

Abent mandag- torsdagl2 - 17
F r e d a g  . . . . 1 2 - 1 9
I-6rdag og aften efter aftale

KrnsrrN Ar.uosnrorr
BoncnRcann 17 o 8600 Srlrcnonc

Tlr.86 82 62 43

Hvis du synes det
er svart at valge
farver til hjemmet

... sA kom lil os
og lad os hjalp€ dig til rads.

Velkomhen hos

FlUgger byggefinish

Borgergade 40
8600 Silkeborg.
Tl l .  8681 1400.
Aben 7-17,tGdag 7-18.
lordsg 9-12.



Vi byder velkommen til fsl-
gende nye medlemmer af
SMK:

Tommy Rasmussen, Silkeborg. Gun-
nar Dalgard, Resenbro. Ole J. Simon-
sen, Hampen. Erik Vestergird, Bry-
rup. John & Rikke F. Johansen, Hor-
sens. Klaus Grsnholt Birkefeldt, Sil-
keborg. Sten Kjer Larse4 Engesvang.
Peter Overballe, Them. Willy Portz,
Brabrand. Preben Frederiksen, Silke-
borg. Jan Johansen, Silkeborg, Kim
Refsgird, Silkeborg. Jargen og Elin
Berg Jensen, Silkeborg. Leo & Tove
Gormsen, Silkeborg, Bent Nedergard,
Virklund. Harry Madsen, Silkeborg.
Bjarne Sonberg, Bredstrup. Ole
Schroder, Them. Svend Sorensen,
Virklund. Michael Pedersen, Silke-
borg. Otto Clausen, Silkeborg. Silke-
borg Fiskeriforening.

medlem!

Billigt: NYT & BRUGT
Udstyr, antenner, kabel m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHF eller Walkie Talkie - sl
kontalrt,,SMK 04"
Leif Birck, Havmosevej 19 Sejs
tlf. 8684 6162 eller 3086 6662

otorsej ler-
kapsejlads 7 .maJ

AFLYST !!!!

Aflyst JA- DAGEN FOR !!! - ni
men nok om det
Vi var nogle stykker som trod-
sede aflysningen og drog
afsted, som vi plejer. Vi msd-
tes i Akrogen kl. 10.00 og af-
talte sejlads op omkring Alo,
med mil ved Himmelbjerg-
grunden. Vi havde en dejlig tur
med god vind.
Vi indtog middagsmaden og af-
talte den videre sejlads, nemlig
helt ned ti l  Paradiset, hvor vi
skulle have de forste 2 ser om
styrbord. Undervejs blev vi 4 LM
24'ere samt I LM 27*. Vi fik en
sjov sejlads med mil pfl Sejs-
grunden.

Pi trods af aflysning, - en god
sejlerdag.

Med sejlerhilsen
Johnny og Henning
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VHF og W.T. brugere
Sejlersasonen er forlengst igang,
og med dette vil brugerne af ra-
diokommunikation lade deres
stemmer flyve gennem ateren ud
over soen. nogle vil omkring
udgivelsestidspunket af bladet,
satte kursen for at f[ saltvand un-
der kslen.

MENHUSK!! !

Der skal vare diciplin og en or-
dentlig tone, nir du anvender din
radio.
Brugere af W. T.'opkalder pi ka-
nal 16, og skifter derefter til en
anden kanal eksempelvis?l eL.22.
Dette er dog ikke generelt, da der
findes 2 systemerAM ogFM, men
undlad at lave jeres eget system,
lyt altid pi kanal 16, der kunne
vare nogle der snsker jeres hjrelp.

VHF brugere anvender i
Sosystemet kanal 6 som opkald
lokalt, hvis du har dobbeltvagt pi
din radio, lyt da pi kanal 16.
Kanal 27 anvendes som arbejds-
kanal ved opkald til Lyngby ra-
dio, nir du fardes pi Silkeborg-
soerne. Nir duevt. kommerpiha-
vet, brug da altid den arbejdskanal,

der anvendes i farvandet, hvor du
opholder dig. Brug aldrig kanal 16,
undtagen hvis du skulle komme i
alvorlige vanskeligheder.

Uanset hvilket radiosystem du an-
vender, husk altid at anvende et
sprog, du kan vere bekendt.
Der kan vare nogle som er med
pi,,en lytter", pl VHF iser Lyngby
Radio, og de tolererer ikke, at din
radio ikke bliver anvendt korrekt.

Du kan afhente en radioliste pi
reolen til hojre for indgangen i
klubhuset, hvis du har betalt kr.
20,00 til SMK's kasserer.

RadioudvalgeL

@te'sAUTO

Baunehojvej 7
8600 Silkeborg
Tlf.:8681 1404

KoB. SALG.



Love for SMK's Venner 10.05.94.
$1
Silkeborg Motorbidsklub's Ven-
ner er en klub der har til formil at
give interesserede mulighed for at
deltage i det kammeratlige sam-
ver indenfor S.M.K.,samt at bi-
drage til at fremme S.M.K.'s sel-
skabelige / sociale aktiviteter.

$2.
Medlemskab af klubben giver
medlemmerne ret til,at fardes i
klubhuset indenfor normal
&bningstid,samt til at deltage i
S.M.K.'s aktiviteter,dog undtaget
besluttende msder. Medlemmerne
mi bpre S.M.K.'s emblemer.
Ingen motorbidsejer i det midtjy-
ske ssomrftde kan optages som
medlemmer af S.M.K.'s Venner.

s3.
Til at varetage klubbens interes-
ser oprettes der et udvalg pi 3
personer.Klubben velger selv pi
sit irlige msde 2 medlemmer,det
tredie medlem skal vare medlem
af S.M.K.'s bestyrelse,og udpeges
afdenne.
s4.
Der afholdes hvert ir mindst 1
bes lu t tende msde i  S .M.K. 's
venner.Dette msde skal vare af-
holdt senest2l dage fsr S.M.K.'s
ordinare generalforsamling.

Msdet refereres t i l  S.M.K. 's
sekretrer,som indfsrer referatet i
S.M.K.'s protokol senest 14 dage
fsr afholdelsen af S.M.K.'s ordi-
nere generalforsamling.
Beslutninger pi det irlige msde
afgores ved almindeligt stemme-
flertal.

$s.
Kontingent foreslies af udvalget
til S.M.K's bestyrelse,og behand-
les pi S.M.K.'s ordinrere general-
forsamling som forslag.Forslaget
skal vare S.M.K's bestyrelse i
hande senest 14 dage fsr den or-
dinare generalforsamling. Kon-
tingentet tilfalder S.M.K. til ved-
ligeholdelse af klubhuset. Ov-
rige midler anvendes til selska-
belige og sociale formil i S.M.K.
regi.

s6.
S.M.K.'s Venners love skal vere
godkendt af S.M.K.'s generalfor-
samling for at vare greldende"

1

S.M.K. 's  Venner  kan
oploses,nir det vedtages pi et
besluttende mode,og nlr 314
af de fremmsdte stemmer herfor.
Evt.overskud tilfalder S.M.K.'s
kasse. JS,
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Fuchsia salg

en blomstrende hobby
Ole Msller - Kinebewej 17 - tlf 86 80 4892

Jollerne pi Sejs-grunden

Si er det nu -- det er altsi ikke
kun moder-bid der skal klargores,
ogsi bornene som ligger pi Sejs-
grunden skal rengores o.s.vNU !!!!
Med andre ord, alle jollerne skal
rengsres og i vandet nu.

Karakterbrist!
"Jeg er bange for," sagde Niels
til sin skolekammerat, "at bre-
vet, jeg har med hjem fra sko-
leinspektoren, vil uddybe gene-

Fra radioudvalget til medlem-
merne.
Jeg har hsrt i min sresnegl, at
nogle medlemmer snsker at
radiolisten skal redigeres, siledes
den er i alfabetisk orden.
Men skal det vere efter bidens
navn, ejerens IMA('s fornavn eller
efternavn?
Eks. med bidens navn: hed den
Mik, Fik, Dick eller et miske lig-
nende navn? Eller hvad var det nu
den hed?
Fornavn: Kristian - Chrisian eller
var det Karina- Carina, eller hvad
var det nu har/hun hed til efter-
navn?
Dette er ikke for at afuise, at den
nuverende losning med at fsrer
radiolisten er den endegyldige, si
kom endelig med nogle foreslag,
s[ vi sammen kan finde den rig-
tige losning.
Opgaven har tidligere vreret drsf-
tet, men vi har endnu ikke fundet
de,,vise sten".
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