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Julefrokost i det gamle klubhus.

Opslagstavlen i klubhuset.

Pi ovennrevnte tavle cr opsat dc
generelle regler, som skal folgcs
ved opsrtning af opslag p5 tav-
len.

Vi har i den forlobne uge talt 24
opslag i alt - og ikke'et havde ek-
sempelv is  en dato pf i for t  for
opsrettelsestidspunktet. SpOrgs-
milet er ogsi hvor stor relevans
opslagene har for nredlemmerne
af SMK ?. Men da tavlen er gratis

sette op pi - er det logisk en
illigere losning end at skulle be-

tale henholdsvis 20 eller 200 kr.
til SMK-Nyt for en annonce. Et
belob som dels kommerallc mcd-
lemmer til gode dels sikrer at in-
formationen kommer ud til allc.
Vi vil fra SMK-Nyt forcsl5 cn
losning med en rude over tavlcn
og en nggle,  som udelukkcndc
kan anvendes efter henvendelsc til
klubbens personale/SMK's bc-
styrelse.

I-Ordag den 19. november kl. 19.00
g3r startskuddet til den traditio-
nelle julefrokost i klubhuset.

Pris kr. 99 for det store iule ta'selv
bord

Tilmelding senest den 11. no-
vember til Ulla & Mille i klub-
huset eller pi flf.8682 6179

Minimum 25 deltagere.

lu-Ifu
fuleftokost i
lllubhusct
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Formanden har ordet.

Standerstrygning.
lordag den 8 oktober 94 klokken 1"0, stryger vi
standeren for i 5r. Klokken 12.30 starter op-
rydningen omkring klubhuset. Der er meget der
skal ordnes, s5 mod op i arbejdstoj og tag en
spade, skovl eller greb med.

Nu er det atter blevet tiden hvor bidene skal
op pe land, for at overvintre, si gor dig selv
den tjeneste, sporg Tage pladsmand, hvor du
skal anbringe din bid. Ligeledes - hvis du har
noget i materialegirden, si tom din hylde, for
det der ligger tilbage, efter bidene er kommet
pi land, vil blive smidt ud. Der skal jo ryddes
op en gang imellem.
Oprydningen vil foregi inden jul.

Nu stormer det ind over s^omrdderne, sd
brinkene skreres ud, men se hvor er det dog en
vidunderl ig pragt, ndr skoven stdr i  sin
efterdrsdragt.

Bennv Borke,

Kantinell.
Abningstider i oktober :
Mandag : 12.00 - 18.00 (kun h8ndmadder)
Tirsdag - sondag : 8.00 - 20.00

(kokkenet lukker 1 9.00).

HVER fredag i oktober.: Suppe pA menuen!

Det sker !
Unibank cup, motorsejler kapsejlads. 1 oktober kI.10.00 fra Akrogen.

Standerstrygning. 8 oktober kl. 10.00.

Afriggerfest, 8 oktober kl. 18.30. Se annoncering andet sted i bladet.

Klubaften. 15 november k1.19.30.

Svar til SMK.medlem Chang's indlreg i SMK - nyt nr.6
Det er da altid noget at nogle legger mrerke til at jeg ikke var tilstede
ved Ry Bidlaug's 25 hrsjubileum.

Jeg undrer mig ogs8 nir SMK har et arrangement, at ikke flere moder
op, nogle gange kun bestyrelsen ud af ca. 600 medlemmer og ikke ca.
700 medlemmer.

Med hensyn til dit konkrete sporgsmil omkring dysten, kan jeg fortaelle
at vi var indbudt til en dyst bestyrelserne imellem. Da nogle af os var

forhindret grundet andet, havde vi sendt 3 bestyrelsesmedlemmer - dette
skulle vel vrere nok.

lnformationen om Ry Btdlaugs jubilrum er vel ikke et SMK anlig-
gende. Hvis du selv er medlem af Ry Bidlaug, har du vel en folder,
ellers blev der informeret i de lokale dagblade omkring iubilret.
Du efterlyser endvidere nogle kommentarer fra medlemmer som enten
er enige eller uenige med dig.
Jeg syntes det ville vrre dejligt hvis alle ca. 600 medlemmer er enige
med dig og dine synspunkter, idet konklusionen herpfl ville vrere at alle
moder op til SMK's arrangementer - ogsi dig selv. Og si kunne de vel
ogs8 blive sjove !!

Benny Borke,Formand.
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Standerstrygn ingl afriggerfest 8. 10 1 994.
o

MAN MAUNDRE SIG !!
Ja, si er tiden kommet hvor vi skal
til Standerstrygning igen; 8. ok-
tober kl. 10.00.
Vi vil her komme med en opfor-
dring til isar de mange nye med-
lemmer som her fir alle tiders
chance til at se og mode de gamle
medlemmer.

Om dagen skal foregi som sidste
8r, ved vi ikke, men vi h8ber det.
Til dem som ikke var med sidste
8r, vil jeg her fortrlle lidt om hvad
de gik gl ip af. Efter stander-
strygningen fik vi en ol eller vand,
skanket af Hancock. Derefterdelte
formanden arbejde ud til de frem-
modte medlemmer - 6 bide med
hver ca. 7-8 mand sejlede ud og
fik gjort rent ved alle broerne, ved
L3 tiden modtes bidene - helt til-
freldigt - oppe ved Sejs-grunden,
hvor vi havde en dejlig time med
medbragt mad o.s.v. Vi sejlede
derefter ind til Indelukket igen. Vi
tog hjem og fik det prne toj pi og
modte op igen kl. 18.00 til dagens
hojdepunkt

AFRIGGERFESTEN
og sikken en fest. God stemning
og hojt humor. Aftenens hojde-
punkt tror jeg nok var et omrej-

sende teaterhold, med instruktor
Lars i spidsen. De underholdt os i
ca.Il2time.
Vi tror det kan blive lige si godt i
6r - si derfor mod op.

8. oktober 94 kl. 18.30

Velkomstdrink, stort ta' selv bord
kr. 75

tilmelding senest den 6. oktober
94 hos UIIa & Mille i Klubhuset.

Miske er der ogsi
overraskelser.

i ir et par smi

Vel modt
Chang.

Efter at man i SMK. i mange ir
havde onsket  a t  f i  e t  lokal t
klubblad,s5 lykkedes det endelig i
l993,at ffl et sidant op at stfr. Si
langt si godt !!
Nu er bladet oven i kobet efter-
hinden blevet til et rigtigt super-
lrkkert klubblad,med mange gode
indl rg,  f ra  mange forskel l ige
medlemmer. Ogsi fra medlemmer
som af den ene eller anden grund
er utilfredse med hint eller dint.
DERFOR kan det undre en,at der
sidan set aldrig bliver svaret pi
disse indlaeg .
HVORFOR bruger klubbens be-
styrelse ikke bladet t i l  en me-
ningsfyldt dialog med medlem-
merne, nir man nu har fiet en
"Guldrandet" mulighed for dette.
HVORFOR bru ger bestyrelsen og
alle udvalgene ikke den samme

"Guldrandede" mulighed for,at

indvie medlemmerne i hvi lke

planer,problemer,og andre rele-
vante t ing og oPlYsninger,som
medlemmerne kunne have glade

af?
Hvis  man g jorde det te ,er  jeg

overbevist om,at man ville kunne
fi aktiveret mange flere medlem-
mervaesentligt mere end det ertil-

faeldet i dag,ligesom man ville

kunne undgi mange af de misfor-

stielser som opstflr nir medlem-

merne kun horer om tingene fra

tredie eller fjerde Percon.
(Sladder).
DERFOR ! Brug dog bladet som

den " Guldrandede " informations-
kilde som det er.

Med venlig hilsen
Denforundrede,

Tour de Gudenfl
Det var en flot prastation der blev
ydet af vore bide ved Tour de
Guden6. Hurtig og effektiv hjrelp
- dette kan ikke gores bedre. Tak
skal I have.

Benny.

Min kone er sl sikker p8 at f3 sin
vilje, at hun skriver sin dagbog en
uge i forvejen' 

Tofferheken.

Siim B6d & lllotor
Navervel 2 & 21 Tlf. 88 81 11 90 - /t0 tg 11 99

nunurftluRPn
rco "r.r.$Sa'Kf, I 890,00

40 brugte pAhangsmotorer.
t{ye motorer tll starlC reducerede
prlser. fra 5 Ul90 hk

nlt I morlnc tllbrhc

SE HDRv
NAVICO RT-6500

VHT RADIO.
Kr.5125,OO
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Synspunkt.
Tillykke med jubilreet -

Ry bidelaug !
Jeg er forarget over at Chang kan
udtrykke sig som han g0r. Hvor tit
ser vi ham og konen i Indelukket
?. Den arme formand Benny skal
stille op til alt, ifolge Chang. Bare
det har noget med vand og bide at
gore.Ifolge hans kone kan man jo
ikke komme med til alt.
Den arme Benny harjo kone, bprn,
svigerbom og borneborn og ikke
mindst et privatliv. Kan man ikke
lide Bennys mide at prioritere sit
liv p&, kan man jo lade vrere at
stemme pi ham som formand.
Chang er fibenbart heller ikke p5
dubberne altid, hvis man lreser
Synspunkt.
Til slut begge mrend; Benny og
Chang synesjeg om - lad os dog
v&re venner og kammerater i ste-
det for altid at hagle ned pi hin-
anden.

Ellen.

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33

- ogsi nir biden skal sikkert p6 land
for vinteren.

Lortevand - Mawda!!

Hvad vrelger vi Motorbidssejlere
nir vi skal have en dukkert - coli.
fosfor eller flodkrebs ??? .

Hvem er skyld i den store alge-
vakst i vore soer (har den iovrigt
ikke altid vreret der ?) - ifolge en
artikel i ekstra-posten den 7. sep-
tember 94. er det ihvert fald ikke
Hjejleselskabet -- her kontrolle-
rer man nemlig hvor meget der er
trukket i papimrllen efterhversej-
lads - og dette trrek svarer nojag-
tig til eet "stort" besog pr. tur. Men
som et ikke uintel l igent SMK-
medlem pipegede "Det mi pri-
mart vrere "herresejladser" man
har  hos Hj  e j  leselskabet
hunkonsvasner trrekker, mig be-
kendt, i rullen under hvert besog.
Konsdiskr iminerer  man hos
Hjejleselskabet ? Sejler man ej
heller med "snottede unger" ??

OK * jeg tror ikke algetilvaeksten
som vi ser hvert flr under nogle
gunstige vejr og vindforhold, kan
tilskrives hverken Hj ej leselskabet,
Silkeborg Sejlklub, Kajak klub-
ben, Roklubben, Ry Bidlaug,
Turistbidene fra Ry, SMKeller for
den sag skyld alle kanofarerne,

fuglene & fiskene (Har vi glemt
nogle ?) - hvor er de smi dyr som
lever af algerne henne ? Hvis vi
trnkertilbage, vardet normalt med
direkte aflob til soerne fra s8vel
private husholdninger som fra det
gamle slagteri. Da brugte vi blot
ikke soeme til si rekreative formil
som i dag. I Ovrigt huskerjeg ty-
deligt, at tilbage i slutningen af
halvtredserne var der ogsi bade-
forbud i soerne - og da var det ikke
mange bide pi soerne.

Og nu til noget nasten andet - mon
ikke alle SMK'ere vil give mig ret
i at det "gor" vi ikke i soen. Hvis
man gir en tur i buskadset omkring
vore broer - si er det meget tyde-
ligt hvor SMK'ere gir hen og ggr
stort. Her er det n&nnere Hunden
ligger begravet, og desvaerre ikke
Hom'erne. l-ad os dog arbejde for
at f5 oprettet nogle torklosetter ved

de storre broer. Dette til stor glrde
for sivel sejlere- turister som ge-
ster hos Hjejleselskabet.
Eksempelvis ved Sl6enso, hvor
mange menneskerkommer fra si-
vel so-som landsiden - spiser
medbragt mad og opholder sig
mange timer pfl dette pragtfulde
sted. Problemet er meget tydeligt
- bag hver trr og busk ligger pa-
pir og Hom'er.
Inden for SMK har vi en rrekke
uskrevne regler - og en afdisse gir
pi at man ikke g0r det pi marine-
toilettet, endsige bruge papir der.
Det er absolut ikke morsom for de
som ikke efterlever denne regel.

Vi motorb8dssejlere bader -vasker

op - fisker - ja vi lever pi soerne
- Og det skider vi ikke pe (i).

.*suzuKl
Hempels produkter Vi tager gerne Deres

bAd i kommission

f/+]MERTEH
<-TgOUTBOARDS

Sejsllarinecenter
r l r t , r r r r r r

Julsovel 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, i l f. 86 84 64 14
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Orientering.
Nu da efter8ret banker pi,og da-
toen for STANDERSTRYGNIN-
GEN nrermer sig,kan man meget
passende gore lidt status for den

overst8ede seson.
En af de hrndelser,som gjorde
storst indtryk pi mig,og som blev
ivrigt diskuteret i den forgangne
sommer,var den tragiske ulykke,
hvor en mand kom voldsomt til

skade,da han blev sejlet ned af en
bid,efter at han selv havde delta-
get i "leg" med to bide.
Efter denne ulykke,gik diskussio-
nen livligt ved stambordet i klub-
ben: Var de implicerede spiritus-
plvirkede? Hvad sker der hvis de
nu var spirituspivirkede? Hvilke
regler grelder der for sejlads i spi-
rituspivirket tilstand? o.s.v o.s.v.
Lad os nu se pi hvad love og be-
kendtgorelser si ger omkring dette' :

I Industriministeriets bekendtgo-
relse nr.6L00-8 $ 1. kapitel L, som

omhandler regler for sejlads mm i
visse Danske farvande hedder det:

Citat: $ l. Denne bekendtgorelse
grlder for 8er, indsoer, kanaler,
havneomr8der, bugter og fjorde
samt den del af dansk teritorialt

farvand,der l igger indenfor og
mel lem oer ,holme og rev
(stenroser)som ikke til stadighed
overskylles af havet,samt endelig
lob og render der vedligeholdes
ved dansk myndigheds foranstalt-
ning

$ 2. For sejlads i de i $ 1. naevnte
farvande grelder de internationale
sgvejsregler.

Altsi mi vi konstatere.at al sei-
lads i so-systemet skal foree$ i

henhold til solovens bestemmel-
ser !!

Hvad siger soloven si om seilads i
spirituspivirket tilstand ?

$ 371. Foranlediger en skibsforer
grundstodning,forlis eller anden
soulykke ved grov forsommelse i

tjenesten,straffes han med bgde el-
ler hrfte.
stk. 3. Har en skibsforer,der udfo-
rer arbejde ombord i et skib,nYdt
spiritus eller andre rusmidler i et
sidant omfang,at han er ude af
stand til at udfgre sin tjeneste Pi
futdt betryggende mfide,straffes
han med bode eller hrefte.
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KOB - SALG.

Dette betyder  p l  a lmindel ig t
dansk, at hvis en btdforer i so-sy-
stemet antrrffes i beruset tilstand,
og sk0nnes ude afstand til atfore
bid pi fuldt forsvarlig og betryg-
gende mide, vil vedkommende
kunne straffes i henhold til $ 371.
Dette betyder ogs8, at vedkom-
mende ikke behover at have for-
voldt ulykker, eller vrret til gene
for andre, for at kunne blive straf-
fet efter denne $.
Principielt kan sopolitiet hvis de
stopper en bid som evt.har sejlet
forhurtigt, eller af alle mulige an-
dre flrsager, og de skonner at skip-
peren er beruset, starte en straffe-
sag i henhold til $ 371.
Harman eventuelt forvoldt ulykke
eller uheld i spiritusptvirket til-
stand, er det skrrpende omstren-
digheder, og kan medfore at man
fradommes retten til at fore bid i
op t i l5 ir.

Jeg hiber at dette indlreg har be-
svaret nogle af de sporgsmfll,der
har vreret stillet i forbindelse med
denne tragiske sag.

Med venlig hilsen
John.

HEMPEL
kobes med tordel hot

Fliiggcr byggefinish

Boqergde40
86(x) Silksrq.
TlL 86 fl 14 m.
Ab..r 7n7. fr64 7i8,
lsdag 912.

Annonee!

Husk afriggerfesten lOrdag den 8
oktober kl.  1 8.30

Til start ta' selv bord plus lokal
underholdning til en pris a' kr.75
pr. person.Iklrd dig dit gode hu-
mor og lad os ffl en god aften.

Sidste chance fortilmelding er den
6. oktober 94 hos Ulla oe Mille i
klubhuset.

Skynd dig - der er begtrnset an-
tal pladser.

Festudvalget.

@te'sAUTO
Baunehojvej 7

8600 Silkeborg
Tlf.: 8681 1404



Frikadellekonkurrence .
Lordagden 20 au gust stav nede 22
bfrde ud mod Himmelbjerget, for
at  de l tage i  den t rad i t ionel le
frikadel lekonkurence.
Sidste irs vinderskipper, Borge
Madsen havde sammen med fru

Ase sorget for at arrangementet
forlgb "uden slinger i valsen".

Klokken L7.00 blev farsen kon-
trolleret og alle skipperne gik i b3-
dene, snart bredte en liflig duft sig

over himmelbjerggrunden, en duft
som mindede af alt fra tabasco til

Baily. Kl. 18 var den sidste delle
sendt til provesmagning hos de

stakkels dommerdamer. Folgende
resultat kom de frem til:

,E rets frikadellemestre blev;
1". Jens i Comich
2. Preben i Bonny las
3. I-ars i Gipsy

Borge ogAs" havde besluttet at der

fremover skulle vrre tre skiPPere
til at foresti arrangementet, og vi

ser allerede frem til hvad der bY-

des p8 nrste 6r.
Derblev herefter uddelt ikke frne
endZl prremier, som var sPonso-
ret af:
Hancock, Eberhardt, Fotex, Ulla &

Mille, Gipsy, Kongsheden
Tak for disse bidrag.

VVS,

Efter at frikadellerne var indtaget,
blev bilet tandt og frem af bidene
dukkede spilleinstrumenterne oP'
Velsignet med et pragtfuldt vejr,

blev derspillet og sunget indtil de

sidste tomede ind kl. 05 om mor-
genen. En usredvanlig dejlig hYg-
geaften som mange af os vil hu-
ske - dog ikke den skipper som
smagte pi sin gevinst fra Hancock,
og sondag morgen med en slet
skjult sjrllandsk accent spurgte;
Hvem var det der slukkede lYset
allerede klokken 22 ??

lrs
Uagtet  v i  p . t .  er  smldt  uc l  a t
fr ihavnsordningen, havde vi i
sommer besog af flere bflde ude
fra. Fra Esbjergbidene har vi til

Ulla & Mille modtaget nedenst5-
ende:

Krere madmor + husbond !

10.000 * tak for en god, nmende
ctg srerdel es hy ggelig fctrpl ei ning
i sejlersresonen.

Bette P - Eva - Inga og Dieter
Inger og Niels - Sonia og OrIa

'" 
, Esblerg, sommei.rlen 9t'
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Opskrift.
En meget tidsaktuel opskrift.

Aborre i eddike

6 abonefileter vendes i mel med salt

og peber, steges og afkoles.
bg";1,5 dl. eddike

1-,5 dl. vand
sukker efter behag.

koges og afkoles for fiskene lagges i
- med masser af log i tern. Skal helst

st8 i koleskabet et dogn for det spises

pi groft rugbrod.

Bodil Kristensen.

Fra medlem til
medlem.
Til salg.
Skal du have "Skivet" pl land?

Si har jeg et stort ophalersPil
med bremse.
Pris kr. 500.00.
Kai I-aursen Tlf.: 8684 6613.

Til salg.
Vis hvor du kommer fra -

smart T-shirt med Silkeborg
motiver og SMK-Logo. Pris
kun kr. 89,00. Srlges fra kan-
t inen.

Ni ud af ti betalerfor
megetfor badHn

sflffi- UDE^i Sara*unNo4
Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22' Silkeborg

Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit bad-

iin. FA et serisst og uforpligtende tilbud pi

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

falde gor vi det billigere.

Check dit bAdlAn. Ring til Jyske BAdlAn pA

tlf .892240 44og fA etuforpligtende tilbud.

Detkandu tjene pA - ogsA hvisdu tenkerpA

at kobe ny bAd!


