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Sankt Hans festen.
Sankt Hans p5 Sejsgrunden, blev
afuiklet med ca. 100 medlemmer,
der trodsede blrest og kulde. Nogle
kom fra sosiden, men rigtig mange
havde fundet bilerne og de varme
jakker frem, og kom ud tiloI,pol-
ser og snobrod og fiskedam, alle
morede sig fortrindeligt. Bornene
blev der kraset lidt ekstra for i 6r -
i form af en fiskedam helt specielt
for dem - det blev til en slikpose
eller to hvis man var heldig.
Hancock sponserede som sadvan-
lig sodavand til bOrnene. Vennerne
gav en polse med brod, og Egon
lavede som srdvanlig snobrod. Pt
mange opfordringer bliver opskrif-
ten pt snobrodene bragt her i bla-
det.

medborgere, som harknoklet forat
vi kan have det godt i dag, og den
usle m8de de bliver behandlet p5 i

dagens Danmark - med mang-
lende omsorg og hjemmehjalp.
Gode ting blev ogsi fremh&vet,
sisom DM i fodbold som SIF jo
hjembragte, si noget kan vi da i
vores konne by.

Vi ved jo alle at S.M.K. er den
rldste og storste motorb8dsklub i
landet. 85 8r runder vor klub den
6. august, dette forbigis i stilhed,
da man ikke fejrer "halvrunde
dage" i S.M.K's regi.

Efter bi l talen futtede Gretes
smukke heks i medvind til Bloks-
bjerg, til lyden af den skonne
midsommervise. Aft enen fortsatte
med hyggeligt samvrer omkring
b6let med snobrodsbagning, om-
kring olhuset var der ogsS livlig
aktivitet, ligest til fiskedammen
var der stor sogning.

stykke arbejde den aften.
Pd vennernes vegne - Hj4rli.
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Grisefest i Indelukket.
Det var en af disse modbydelige varme sommerlsrdage, som der har
varet alt for mange af ir. Pludselig stopper man op ! Hvad pokker er nu
det for en liflig duft der spreder sig omkring klubhuset ??

B8ltalen blev holdt af S.M.K.'s
nrstformand Knud Jensen. Han
talte lidt om dagens Danmark, bl.a. JeeIil takke for en meget fin op-
arbejdslosheden, som nu er pi om Vennernes arrange-

takke for hjrelpen fra denedad, men ogsi om vore & @ff, og taKKe tor nJelpen ra de
fr iv i l l ige som gjorde et stort
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Formanden har ordet!
Nu er sommerferien ved at vrre slut, og jeg er
sikker p8 at alle S.M.K's medlemmer har nydt
den gode sommer - bide pfl soen og pe havet.
Til de som har vrret pi havet, skal der lyde et
"velkommen hjem".

Endelig kan jeg orientere om sagen DMU.
den 29 juni var der domsforhandling i Herning,
mod StruerMotorbidsklub, og dengang sagde
man, at dommens udfald kan vi kun grette om,
men det var helt klart at retssasen ville falde
ud til vores fordel.

Dommen skulle afsiges den 2. august, og det
fremgEr af domsudskriftet, at de tabte sagen
(Struer Motorbidsklub). Men som man skri-
ver i et brev til SMK, stir advokat BjOrn An-
dersen og Struer Motorbidsklub helt uforst8-
ende over for denne afgorelse. Man soger nu
via Justitsministeriet at f5 sagen genoptaget.

I vil hore n&rmere herom.

Evigt fremad
hen over havet

ud imod grensen
som stedse viger

ud mod de flygtede
eventyr riger

hvor solen aldrig glr ned

Benny Borke, formand
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Det sker!
8. september kl. 19.00: Navigationsundervisning, orientering -

tilmelding; Klubhuset. Har du endnu ikke fundet ud af hvorfor Hjul-

damperen afgiver et langt signal ved indsejling til Snaevringen' var

det nok en id6 at mode op her.

1. oktober kl. 10.00: Unibank Cup motorsejler-kapsejlads, Akrogen.

8. oktober kl. 10.00: Standerstrygning, tndelukket

Kantinen!
^A.bningstider i september:
Mandag: 8.00 - 18.00

(kun hindmadder)
Tirsdag - sondag: 8.00 - U'.AO

(kokkenet lukker 20.00)

Abningstider i oktober:
Mandag: 12.00 - 18.00

(kun h8ndmadder)
Tirsdag - spndag: 8.00 - 20.00

(kokkenet lukker 19.00)

Fl altid et tilbud fra

.t l l .
trt

KONGSHTE-ENS vVS
TLF. 86 85 12 15 BIL.TLF.30 86 T2 15

o

Alegilde!
Idrdagden 17. september kl. 19.00
serverer Ulla og Emil - igen med et
smil

-ALLE DE AL DU KAN SPISE*

Pris kun 110,00 kr. incl. l- ol eller 1
snaps efter eget valg.
Iilmetdlng nodvenOlg - senest l-0.
september i klubhuset (lf. 8682 6179).
En gentagelse af sucessenfra sidste dr!

Sendefurgsqibrugqi

Presenning og markisefabrik
v/ Steen Moller
Baneg8rdsvej 63

8660 Skanderbore

Tlf.: 86 5232 46.

Side .: 3

8. oktober kl. 18.30: Afriggerfest, klubhuset.
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S.M.K's familietrref.
Den 9. juli aftroldt S.M.K. Skatte
og Naturdag i Paradiset.
En dejlig dag med hoj himmel og
varme. 14 b6de med ca. 35 med-
lemmer deltog. Der var nedgravet
60 Ol, som skulle findes i et udlagt
stisystem. Der manglede kun 4 Ol
i at blive fundet, s6 deltagerne har
haft en god nrese.

Der var indlagt et par opgaver i
turenel Hvad var omkredsen p6 et
nummererettrn ? og en anden op-
gave gik ud pi at binde mindst 4
knob ud af 10 mulige.
Alle ol skulle afleveres ved
samlingsstedet. De blev derefter
sat frit. Deltagerne skulle sE lose
yderligere 15 opgaver, alle rela-
teret til navigation og sovejsregler
- det gik fint, og msns de vokse
loste opgaverne spillede bornene
ringspil.

Kent Wtirtzvandt blandt bBrnene,
de bedste voksne blev:
1.: Bodil og lrif
2.: Metha og Palle
3.: Iars og Inga
4.: Allan
5.: Oluf
6.: Frede og Gitte
7.: Preben
8.: Jens og Grete.

Dagen var sponseret af:
Sejs Marine Service, Grejbiksen,
Tuborg, Carlsberg, Hancock,
Ringg5rdens Bageri, Arbejdemes
Fallesbank, BR legetoj, ukendte
sanff S.M.K.

Vi vil gerno hermed sige tak til
giveme og samtidig opfordre vore
medlemmertil at stotte vore spon-
sofer.

Rich. Jensen

Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit bad-

lAn. FA et seriost og uforpligtende tilbud pA

omfinansiering af din bAd. I ni ud af ti til-

felde gor vi det billigere.

Check dit bAdlAn. Ring til Jyske BAdlin pi

tlf.89 22 40 44 og fA et uforpligtende tilbud.

Det kandu tjene pA-ogsA hvis du tankerpi

at ksbe ny bAd!

Ni ud af ti betalerfor
megetfor bedHn

gflpfitl - UaEII saflRKURNq,
Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22, Silkeborg

Klub - I me dlemsblad e. F als ning -, heftning og adre ss ering sil
V. Carstens Bogbinderi Aps. Tlf. 86 288 288

CARSTEN BJERREGAARD
TELEFON 86 84 50 22

TIERBA\
PRODUCTSApS

TYTTES/ERVEJ 2' SEJS 8600 SILKEBORG

TELEFAX 86 84 67 61 . TELEX 63 321 . GIRO 5 07 93 06

OB-LERGRANULAT
OB-SPAGNUM
SAMI-POTTEMULD

.ssuzuKt
Hempets produkrer ";:Til3;,,i[3i:'f"

T4SMRRIER
<,TgOUTBOARDS

Sejsllarinecenter
I  r  /  |  

, r  
.  I  r  I  '  {

JulsoveJ 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, i l f .  86 84 64 j4
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Forarget ???
- ja mon ikke.
Hvordan er det vi g8r og opforer
os i S.M.K. ?

Fgrst fikvi enmeldingom, athen-
stille til medlemmeme om ikke at
komme oliefilter, og andet olie-
affald i skraldesrkkene (primrert
observeret i Paradiset), dernrest en
henstilling om ikke at fierne de
store toiletruller (Sejs-grunden),
og sidste henstilling gik p5 ikke at
tjerne "rensev&sken" i 2 liters
dunke som er i reserve til toilettet
pt Himmelbjerggrunden.

Det kan da ikke vrere rigtig at det
er egne medlemmer som opforer
sig s8dan, var min umiddelbare
holdning - men denne skal vist
tages op.

1. Affaldsaekkene; nir der bliver
smidt olieprodukter i, resulterer
dette i at srkkene revner - forestil
jer den b6d som er ude og tgmme
disse srkke. Herunder er ogsi et
lille suk fra Alfred, som tommer
srkkene. NirI har brugt en-gangs
grill, venligst tom den og sl8 den
helt sammen inden den kommes i
srekken. Nfrr I presser den ned, er
resultatet at srkken revner, og et
stort griseri til fOlge. Generelt bpr
vi nok taenke lidt mere over hvad
vi kommer i disse srkke - vi har
jo som regel noget affald med
hjem, under alle omstrendigheder
- lidt mere var der miske plads til
?

2. Toiletruller; harnogen besogt et
badtoilet med x antal toiletrulleraf
super-storrelsen ? evt. i los vregt
- ca. 1 ki lometer ?. Hvis dette
bringes tilbage til Sejsgrunden, kan
du modtage en dusor pi "retten til

toiletbesog, samme sted, incl. pa-
pir"

3. "Toiletvand" : Igennem somme-
ren er der f lere gange f jernet
reservebeholdning fra toilettet pi
Himmelbj erggrunden. Resultatet
er bestemt ikke velduftende for
medlemmerne. Har nogen obser-
veret et lille toilet med stor be-
holdning af dette "toiletvand", vil
kassereren, (og de ovrige medlem-
mer) meget gerne have det tilbage
pi plads.

Ad. punkt 2 &3; der er kun ad-
gang for medlemmer disse to ste-
der. Sejsgrundens toilet krrver en
medlemsnogle. Teoretisk kan en
langfingret person have taget med
rutebfrden til Himmelbjerget, hen-
tet "toiletvandet" og returneret af
samme rute, medbringende en2-
liters dunk !.

Husk; n8r regningen skal betales,
er der kun os medlemmer til det.

ITS

FRYDENSLUND
Vestergade 105. Silkeborg

3" aldste

Grundlagt

Silkeborgs 
-'"::

Interllora lorretning
.rirR\
Ea., 18e3
\!=i"J

$iim B6d a fttoror
Navervel2 & 21 Tlf. 88 81 1'l 99 - 40 19 11 99

TILEUD:-

#lffitSfl{r, I 890,00 ry rrEK
40 brugte pAhangsmotorer. vNye motorerfll starlC reduceyede NAVICO RT-6EOOprfser. fra 5 dl90 hk ' "'VnF 

RADIO.
nlt I aror{nt tllbeh'r r$.sl2s.oo
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bfldpladser.
Indelukkets

Er der nogen som har fundet ud af
hvad der er pi bagsiden af de sode
skilte, som er placeret ved alle
bidpladserne i Indelukket. Der er
nogle f8.som har kigget - der er et
gront skilt, som fortrller at inde*
haveren afpladsen ersejlet ud, og
forventer at komme tilbage til sin
plads x-dag kl. "der omkring", og
at andre er meget velkommen til
at benytte pladsen imens. Herligt
for de medlemmer som i det dag-
lige har svert ved at gore brug af
bl.a. alt det herlige vrrktoj som
klubbens medlemmer frit mfl be-
nytte - i Indelukket - eller hvis
man skal have pumpet olierester
op fra bunden - og si fi mulighed
for at aflevere dette i de dertil ind-
rettede beholdere.

For medlemmer som har bldplads
"I-Idenfr's", er disse skilte en her-
lig opfindelse, blot mangler vi at
nogle flere vil "vende".

PS: der er netop kommet en melding
om at "en beskyttet bolig" er sejlet ud
fredag, for at returnere til sin plads
s6ndag, uden at vende skiltet. Den tror
vi da vist ikke p[ ?. ITS

Side .: 7



Grisefest i klubhuset (fortsat fra forsiden).

efter at have fulgt duften, ender
manomme i girdhaven, hvorman
lober ind i Knud, som sammen
med svigersonnen og Jens er i fard
med at hrnge en dejlig storpatte-
gns pe grill-spyddet.

Grillen er allerede rodglodende,
klar til at vrere "VErt" for grisen
de nrste 4-5 timer. Hov ! - det er
jo i aften Ulle og Mille har arran*
geret grisefest for medlemmer med
familie, for at man kunne fl mu-
lighed for at fejre SMK's 85 8rs
jubilrum.

Efter at vare kommet si lang ned
i hukommelsen, erindrede jeg s3
pludselig at jeg jo ogsi havde
meldt mig til grisefesten t Aah}r
gudskelov for det.

Man setter sig pl brnken og be-
undrer Knud's h8ndelag, alt imens
han droner rundt om grisebassen,
og smor den grundigt med hjem-
melavet smorelse (Opskriften kan
ikke fEs) ogprikkerlidt med stege-
gaflen hist ogher. Alt imens lader
jeg tankerne lobe igennem hove-
det !. Det er da underligt at det er
Ulle og Mille der arrangerer en fest

i anledningaf SMK's jubilaum !!.
Det burde da vrere klubben som
gjorde det ! !. Gu've hvorfor klub-
ben ikke selv gor det ?? Diskrete
foresporgsler rundt ved de ovrige
grester i glrdhaven giver ikke no-
get svar. Det er nu da underligt al-
ligevel. Ni nu videre med grisen
som efterh8nden syder herligt, og
en stram os af svinefedt blandet
med krydderier der lober ned i
kullene spreder sig over hele In-
delukket, hvilket lokker mange
nysgerrige gaester til. Ni - man ml
vel hellere se at komme hjem og
fiskiftet olie, inden aftenens rede-
gilde skal starte.

Vel modt efter olieskift, kan man
konstatere at grisen nu har f8et nok,
og nu bare afuenter at folk moder
op, ved de smukt drekkede borde i
gtrdhaven. Knud fir med venners
hjrelp brstet skiret ned af spyd-
det, og rundh5ndet at dele det saf-
tige og velsmagende kod ud til
gasterne, alt imens Ulle og Mille
har travlt med at tilberede en ual-
mindetig herlig salat-bar. Si skal
jeg love for at der kom gang i bide
kniv og snakketojet, godt hjulpet
p6 vej af vin og andre l i f l ige

drikke. De ca. 50 fremmodte ga-
ster fik sig en dejlig aften, med
masser af underholdning fra Goe
gamle fru Olsen's familie. Ja selv
Carlo s6 ud til at more sig de fOr-
ste timer, inden han blev lidt trat.
Godt mrette, ogm5ske med en lille
ansats, hanker lillemor op i en for
at fi startet pi hjemturen. Det go'e
varer jo ikke sS lrnge !!

Men herfra skal der lyde en tak til
Ulle og Mille og alle de Ovrige fri-
villige hjrlp:re, for en dejlig af-
ten. Det mi I gerne gore om en
anden gang - jubilaum eller ej !

Hilsen John.

Hvis du synes det
er svart at valge
farver til hjemmet

. . .  sd kom t i l  os
og l8d os hielp€ dig til reds.

Tilbageblik!
I anledning af 85 tret for SMK's
stiftelse, bringer vi her formandens
onsker til fremtiden.

Interviewet er bragt i 1984 i an-
ledning af 75 irs jubilreet.

Formanden dengang var som idag
Benny Borke;

"Spurgte man mig, ville jeg uden
at rodme sige, at jeg synes, man er
ntet langt indenfor Silkeborg
Motorbids Klub, siger formanden
i jubilreumsiret, Benny Borke;Det
skal dog ikke fS lov at sti ved de
resultater vi har n6et. Vi har en
lang onskeseddel - mange opga-
ver, der skal loses, n6r vi nu snart
har jubilret bag os.

Vi har frrdiggjort klubhuset i In-
delukket og indrettet en girdhave
bag klubhuset. Vi har fiet fgrt el
frem til oeme i tndelukket, si der
er kommet b6de lys og strom til
arbejdsformil. Der er indrettet en
ny mater ia legt rd,  og der  er
kloakeret, hvilket problem efter-
htnden traengte sig strerkt p6. Vi
har grundene i Sejs og ved Him-
melbjerget, men ville geme nu i
jubilaumsiret blive i stand til at

Volkommgn hos

Flijgger byggefinish
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kobe en tredie grund og til at re-
novere Sejsgrunden. Vi vil gerne
have en ny vej, sE der bliver as-
falteret korebane helt frem til
klubhuset. endelig trrenger vi til et
nyt tag p6 klubhuset.

Vi ved, at vi i jubilaumsSret vil ffr
en fane af Danmarkssamfundet, og
det ser vi frem til, og vi ser frem til
et fortsat godt samarbejde med
Silkeborg Sejlklub, Silkeborg
Kommune og Ry B8dlaug samt de
forskellige klubber der er invol-
veret i Guden5systemet - og na-
turligvis med Unionen og klubber
landet over.

Med andre ord; Vi har mere end
nok at se til i Erene der kommer -

lad os spytte i nrverne som vi har
gjort det for, og andre har giort for
os. Jeg ved ikke HVOR mange
dage, man tog om at bygge Rom.
Men jeg ved, at det har tagetT5 Fr
at bygge Silkeborg Motorbids
Klub, og vi er lang fra frerdige
endnu. slutter klubbens formand."

Klippet fra 75 flrs jubilaumsskriftet fra
1984.

Mindeord.
Vi fik en trist meddelse om
Ole Msllen dod.

Ole var et meget aktivt medlem af
S.M.K., og sad da ogsi en periode
som medlem af bestyrelsen.

Ole var en meget hjalpsom mand
og kunne rldgive i mange ting;
b8d, dyr og ikke mindst blomster.

,lEret vere Ole's minde.

Anderledes og spendende
VVVVVVVVVV

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

Abent mandag- torsdagl2 - 17
F r e d a g .  . . . 1 2 - 1 9
lnrdag og aften cfter aftale

KIRSTEN ALM0SETOFI

BoRGERGADE 17 r f1600 SILKEBoRG
'lrp.86 82 62 43
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En sejltur op af Guden8
Gemt i gudeniens dal og sommersval, ligger en lille A,
hvor bide store og smi holder til; nemlig Guden6.

Prov en tur op ad den gamle Gudenfl, i ro og mag -
det er jo nrsten som en drom,
n8r man ligger midt i Eens strom.
Hvem har ej ved Hattenres veret - m8ske nogle pi kro
medens andre har vreret der med snore og stang
nydt det prregtige syn til Kltivers kanal
eventyrlig og blinkende.

Dern est g5r turen til Sindbjerg og Stoubjerg
som konkurrent til Himmelbjerget - videre
gennem Sejs over til Savvarket
Ja ved Sl8ensg er det skont at leve.
Herfra udsigt til Abrahams skod
-som ligger gyldenrOd over Paradisets @er -

hvor man lever med mange sommerglrder og minder.

Hvem har ikke gjort "k8l" pi de lakre Svejbak fll
og herfra Knosen knejser krk og rod
Ludvigslyst med mange skolebom fra nrcr og fjern,
Hvem har ikke ogsi minder derfra.
Stik si ud fra Ludvigslyst - tagmed strom og vind en dyst
op til Himmelbjergets fod og stig op p6 Himmelbjergets top
der ser du Danmark for din fod; marker, skov, sger, flod
og med kikkert du end ogsl A,rhus kan se.

Og s8 tilbage af bOlgen den bli - ned af vor gamle Guden8
under gran, birk og bOg ligger Indelukket
som synes os som det bedste sted at vare
det kan ej benregtes du kare.

Benny Boberg-Borke, sommeren - '94



Synspunkt!
jeg vil starte med at fortrelle , at
jeg har varet til 25 trs jubilaum i
Ry, hos Ry B8dlaug.

Fsrst vil jeg sige tillykke til Ry
Bidlaug med de 25 h, - med den
mtde de holder fest p6, hiber jeg

de vil best6 i mange ir - og holde
mange fester. Tillykke Ry.

N6r dette nu er skrevet, er der ogs8
en lille tom som nager mig. Forst
kunne jeg som medlem af S.M.K
ikke forsti at vores formand ikke
var tilstede og reprrsentere ca. 700
medlemmer til vor naboklubs 25
6rs jubilrum. Vi mi da have vr-
ret vidende om festen i et eodt
stykke tid ?.

Det nreste dernagermig lidt, erden
meget sjove kano-stafet mellem
Ry Bidlaug, Silkeborg Sejlklub og
S.M.K - forst resultatet:

Nr. L: Ry Bidlaug
Nr. 2: Silkeborg Sejlklub
Nr. 3: ?7??? - ingen, fordi S.M.K
stillede slet ikke op. Det er for dir-
ligt, undertegnede ville geme have
deltaget, men fik forst oplysning
om stafetten, da jeg ankom til Ry,

og som folge deraf havde jeg ikke
toj og folk med til dette arrange-
ment.

Nu er det si jeg sporger, hvad vil
vi med et klubblad hvis det ikke er
s5dan et sted man annoncerer no-
get s6dan ?.

Jeg gir udfra at bestyrelsen/for-
manden var informeret om oven-
nrevnte sjov ? (og det var sjovt !)

Jeg vil gerne hvis der er nogle an-
dre S.M.K.-medlemmer som en-
ten er enige eller uenige med mig,
som vil skrive deres mening i bla-
det om dette emne.

Chang

@te'sAUTO

Baunehojvej 7
8600 Silkeborg
Tlf.: 8681 1404
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Sikkerhed til SOS - uden SOS.
De 10 vigtigste sovejsregler
Vi bringer her et kort resum6 af
hvilke sovejsregler du som mini-
mum skal kende fgrdu begiverdig
ud pi vandet. De enkelte regler
finder du i SOfartsstyrelsens "Sg-
vejsregler".

Den normale minimums-grrcnse
for viden, svarer til "Dueligheds-
prgven". Vil du vide mere om
denne, sporg SMK's bestyrelse,
eller hold oje med de forskellige
foldere som netop nu udsendes fra
aftenskolerne.

Her folger et uddrag af de vigtig-
ste regler:

Reeel2: Ansvar
Reeel 5:  Udkig.  Denne regel
forsyndes der ofte imod. Det er
ikke ualmindeligt at mode bEde,
der tilsyneladende har en sovende
skipper, eller vedkommende er
optaget af andre ting end sejlad-
sen.
Reeel7: Fare forsammenstod, af-
snit a og d.
Reeel 8: Manovre skal udfores i
god tid, klart og tydeligt, i over-
ensstemmelse med godt sgmands-

skab. Skibene skal passere hin-
anden i sikker afstand.
Reeel9: Sejlads i snrvre lob. Et-
hvert skib skal sejle s6 trt, som det
er muligt, til lgbets eller farvan-
dets ydergrrnse pt skibets styr-
bords side.
Reeel 12: Vigeregler for sejlskibe.
Regel 13: Et skib som overhaler
skal gt af vejen for det skib som
overhales.
Regel 14: Vigeregler for maskin-
drevne skibe p6 modsatte kurser
(rodt mod rsdt)
Reeel 15: Vigeregler for maskin-
drevne skibe p5 skrerende kurser.
Reeel 23: Skibslys for maskindre-
vet skib, som er let.
Resel 24: Skibslys for sejlskib, der
er let. Udover disse vigtige regler
mlp8peges vigtigheden i atkende
sin egen bids skibslys under alle
forhold.

Ft godt kendskab til manovre-
signaler og i  sardeleshed
opmrcrksomhedssignaler er ogsi
p8krrevet. Se sidste nummer af
SMK-Nyt.

(kilde Dansk sosportskalender)



En dejlig sejl-sommer set i bakspejlet.
Der er ikke i M,/K's minde oplevet

en sommer som i 5r - luften har
emmet af varme - vandet harbob-
let af ditto. En tur i bolgen kan

nrcsten forveksles med et bes0g i

en Islandsk gejser. Jo vi har nYdt

sommeren. Sjrelden har bidene
vrret sE mange timer pt soen,
dette har desvrrre betYdet at vi i

sommer har haft nogle uheldige
oplevelser; bl.a. et alvorligt uheld
med sammenstod af to bede - et

mindre alvorligt, hvor en kajak
kom i kambolage med en motor-

bid; resultat 2 smfl kajakker, end-
videre et uheld med brand i en bid

som lykkeligvis ikke gik si galt.

Indrommet - undgfl uheld kan man

ikke nir si mange faerdes Pi et re-

lativt lille omrtde, men forebYgge
skal vi alle vrre med til. Derfor

bringer vi her et uddrag fra

"sgsportskalenderen" om nogle

srrdeles relevante emner.

Soret for fritidssejlere.
Ethvert skib, stort eller lille, skal

have en fgrer om bord, som har strndighed,atenbidgfirpigrund,

ansvaret i tilfalde af overtrndelse fordi dens fgrer er spirituspivir-

af sovejsregler m.m. ket, strafbar.

Der tdges i denne henseende ikke
hensyn til fgrerens kvalifikationer lngen slipper heller for straftiltale,

eller uddannelse - ukendskab til hvis en mindre bfid er uspdygtig

de galdende regler kan derfor al-

drig fritage nogen for ansvaret.
Blandt de ting der henregnes til

over

trredelse, er bl.a. ureglementeret
sejlads i farvandssepareringer, f.ex.
ved krydsning af omr8det i en

mindre vinkel end 90 grader, eller

sejlads mod de angivne retninger.
Skibe under 20 tons skal bruge
kysttrafik-zonerne, mf,ske noget
der er lidt uaktuelt for "sg-sejlere",
men kommer du "uden-sgs" grel-

der det ogs8 dig!

Spiritusmisbrug kan ogs8 henreg-
nes til overtraedelse. Siledes kan

en forer straffes, s6fremt han har

nydt spiritus i et sidant omfang, at

han er ude af stand til at fore ski-

bet (og navigere) p5 betrYggende
mide - uanset om der indtraeffer
nogen skade, havari eller sam-

menstod. I samme henseende er

den om
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og har dirlig stabilitet p6 grund af
for  mange personer  om bord,
manpvreevnen er derved meget
nedsat og kan vrere trsag til kriti-
ske situationer sisom kantring,
kollision, grundstodning m.m.
Anvendelse af nodsignaler undta-
gen i en nodsituation er forbudt, og
den ansvarlige bliver straffet med
bgde.

Flag/lys eller lydsignaler, der er
fastsat som egentlige nodsignaler,
ml kun anve ndes efter hensigten.

ITS

Opskrift!
Snobrod. (ca. 15 stk.)

600 gram mcl, 4 strogne tsk. ba-
gepulver, 2 tsk. salt, 1 tsk. sukker
100 gram margarine, ca. 4 dl. vand

Det hele rcltes sammen til en lind
dej, evt. lidt ekstra mel.

Hilsen Egon.

Dette cr dct skrappeste ved re-
daktionens job.......

At finde en opskrift!
Jeg mA vare kreativ...,
FA nye ideer...
skabe noget!
T,]ENK !!!, Der MA vrere et
andet ord for BIKSEMAD!!

Fra medlem til
medlem
Billigh NYT & BRUGT
Udstyr, antenner, kabler m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHFellerWalki Talkie - sikon-
takt "SMK04"
kif Birck, Havmosevej 19, Sejs
tlf. 8684 6162 eller 3086 6662

TIL SALG
I stk. parabol
(ikke med kortlreser)
Pris kr. 1.200,00.

Kniber det med at finde vanddyb-
den kan du kobe et  ekkolod
(ECHOPILOT). Pris kr. 300,00.

Benny Borke, tlt. 8682 8523

Motorsej lerkapsej lads
den 25.juni 1994.

I strilende solskin og let vind, ud-
gik motorsejlerkapsejladsen i 5r
fra,Malmkjrrsvig.

Per Welander, i Buller, vandt.

Med sejler hilsen
Erhardt og Bo.


