
Postbesorget blad
s7ot6, (824s Ancl. , , r r ' l  r l l i , ' r i ' . r gilts - ltvtEifc fru folhet o$ for liifolftet.SMK's Venner.

SMK's Venner er en stotte-
forening for Silkeborg
motorbidsklub.

Foreningen som kunne fejre 10
irs jubilaum i 1993, har forst og
fremmest til formll at stotte, og
eller arrangere Silkeborg
motorb8dsklubs sociale og festlige
arrangementer, samt bidrage til
vedligeholdelsen af klubhuset.

Som faste punkter p3 programmet
kan navnes Sankt Hans festen pi
Sejs grunden, og Julebanko i klub-
huset. Dette er irrrangementer, hvor
der er en meget stor deltagelse
bide fra SMK's venner, samt fra
Silkeborg motorbidsklubs med-
lemmer.

Hvem er det si der er medlem af
vennerne?
Det er mennesker som af den ene
eller anden grund ikke ejer en b8d,
men som alligevel har lyst til at
have en tilknytning til miljoet
omkring bidfolket, samt facilite-
teme i indelukket.

Det drejer sig om mcnncskcr nrcd
vidt forskellige baggrundc og in-
teresser, men som har det til frnl-
les, at de geme vil deltagc i klub-
livet i "Indelukket"

Det er en rimelig billig fornojclsc
at vrere medlem af SMK's vcnncr,
kontingentet er pt. pl kr.50,- pr.fir.
Kontingentet fastsrettcs pfi flrsntfl -

det (generalforsamlingcn) og til-
fa lder  ubesk5rct  S i lkcborg
motorb5dsklub. Kontingcnt cl skrrl
primrert anvendcs til vccll igclrol *

delse af klubhuset.

AIle ovrige midler som forcrrin-
gen flr ind i forbindclsc nrcd clc
sociale eller festlige arrangcntcn-
ter, skal anvendes til at stottc an-
dre sociale og festligc arrallgc-
menter.

Foreningen ledes af 2 pcrsoncr
som blivervalgt pE trsmodet, samt
en reprrcsentant som er udpeget fra
Silkeborg motorbfl dsklub's besty-
relse.
Foreningen ledes i henhold til
vedtagne vedtregter, som er i over-
ensstemmelse med Silkeborg mo-
torbidsklub's vedtrster.
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Minrler fra en dejlig forarsdag, hvorAlfred fflr overrakt Arets Mifiopris.
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T - r 1 1 1Formanden har ordet.
Netop nu sidder der nok mange og kigger ud
af vinduet, og s6 er der nogle der gir en tur
ned til biden og kigger. En let efter5rs rusken
i traerne, og de falmede og gyldne blade los-
ner sig et for et og efterlader trreerne mcre og
mere ribbede og nogne.
Efterirsfarveme er smukke, syntes nok de fle-
ste bidfolk.
Vi kan jo ogsS lade et par venlige tanker gi
hen over den gode sommer vi har haft. Og si
vedjeg ikke om der er nogen som tOr sp6 om
nreste 8rs sommer. Men skulle den blive det
samme - ja si vil det blivc dejligt.
Men nu da efter6ret er over os, og btdene skal
pl land og vinterklargores, 0nskcs t god for-
nojelse. Husk en ting i Indelukkct; fi anvist
en plads af pladsmanden Tage Kolkrr. Det
gOr det meget nemmere. Ntr I tagcr jeres ting
i materialegirden, si tag det mcd I skal bruge
og vil gemme, som vi plejer, vil dcr v&re en
kraftig oprydning p8 pladsen.

Det sker.
L4. oktober kl. 18.30 afriggerfest i klubhuset, lndelukket

1"6. november kl. L9.30, klubaften, Filmaften; tag med Lro Nielsen, en
tur rundt pi de Hollandske floder

1. december kl. 19.00, bankospil

I(h-lbhusets
Abningstider
Fra 1. oktober
Mandag 10.30 19.00 ffi**r
Tirsdag' Fredag 10.30 20.00
Irrdag & Ssndag08.00 20.00
f,-)I= fl F r{okkenet arrner kr- L2-oo

uF .s_.*) J *IHHE'#a il?' ?? ""

9. december kl. 1.5.00, juletrc for born

:* slrzur<r
Hempets produkter "L!Til.n;',1i"3,:';.

E Sr||nRIEE(;4OUTBOAFIoS

SqistrIarinecenter
^ ^ L -\ -L -L l- -l- -a- -a- ,t-

Julsovel  33.  Se1s,  8600 Si tkeborg,  i l f .  86 A4 64 14
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Tour de Gudenfl lobet.
Tourde Guden8, arrangeret afko-
miteen af samme navn, er en kon-
kurrence og motionssejlads for
kajak og kanoer.I-gbet startes
hvert 5r med udgangspunkt i
Skanderborg og Ry, alt efter hvil-
ken distance man vrelger. Pi 1g-
bets forste dag slutter alle bidene
i Silkeborg, for den folgende dag
at fortsrtte til Randers. Deltagerne
kommer fra hele verden, og alle
aldre, begge kon og et hav af for-
skellig bide og klasser represen-
teret. I 6r deltog ca. 1.500 perso-
ner  i  det te  lob.  S i lkeborg
Motorbaadklub var, traditionen
tro, blevet anmodet om at lregge
bide til at markere ruten fra Ry til
Silkeborg. Disse bide fungerer
samtidig som opsamlingsb8de,
hvis en roer opgiver at gennem-
fore lobet.
I 5r deltog SMK med 11 bide, som
alle modtes til orientering i Inde-
lukket kl. 10 lordag, vi fik udle-
veret kort, med vore pladser mar-
keret, markeringsflag og forplej-
ning. Vejret var rimeligt med en
let vind og dis.
Vel ankommet til vore pladser, fra
Rosvig til Remstrup A, begyndte
de forste roere at komme fOrst pE
eftermiddagen. Vejret var stadig

fornuftigt, eneste problem var en
srrdeles hurtiggflende btd, som
tilsyneladende fandt det interes-
sant at afprove hvor meget de
ankerliggende blde kunne vippes.
Der kom nu en stadig stigende
strom af roere, mange smil og
glade rfib havde de stadig krrefter
til - mange skulle ogsi lige vide
"hvor langt er der til Silkeborg/
polsevognen" o.s.v. Iblandet alle
disse "vindmoller" var der ogsi
plads til ekstra glade smil fra de
lokale roere.

Vi var begyndt at blive lidt be-
kymrede, da vi over Walkien
kunne hore markeringsb8dene pi
Mosso berette om bolger p8 L,5
meter, og mange krentrede roere.
Vor bekymring viste sig begrun-
det. JulsO havde, med vinden pi
langs, rejst sig i sin fulde hOjde.
Roeme krntrede, og SMK's kom-
mandocent tal " 7.epy t" mitte kalde
ekstra btde til hjrclp. Og da viste
klubinden sig.
Hvor var det dejligt at se * trods
det ikke specielt gode vejr - kom
bide til fra alle ender af systemet.
Fiskestrenger og lagkagen blev
pakket vrek, frem kom trepper og
varmende vresker. Alle gav en

hSnd med. Bide som harfast plads
i Julso, sejlede hele vejen til Sil-
keborg med roere og kajakker,
uden skelen til den lange tur til-
bage. Alle deltagerne nflede sik-
kert til milet. Alle SMK bide var
i havn kl. 18.30, og status viste et
trykket ribben, enbollenfinger, og
en udbredt tendens til sOsyge -

men jeg tror alle havde det rart -

Vi havde gjort hvad vi kunne for
lgbets deltagere og sikkerheden til
sos - og resten af lObet kunne nu
kun afgores afden enkelte roer, pi
sondagens tur fra Silkeborg til
Randers.
At det si blev en Silkeborg roer der
vandt lobet, var blot ekstra dejligt
- flot giet Svenning Jorgensen.

25 flrs jubilreum

L@rdag den 30.  september
1995,  kunne Aase og Svend
Poulsen fejre 25 8r med foden
under eget bord i Sejs Marine-
center. Vi gratulerer med dagen
og h8ber for bide folket og bid-
folket at I holder ved i manse 8r
fremover.

Redaldionen

ITS
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KOB - SALG

Regler for optagelse af ind-
lreg i SMK-Nyt.

1: Redaktionen skal vrre bekendt
med navn pi forfatteren.

2: Indlrg skal vrere af almen in-
teresse for medlemmerne.

3: Indlreg mi ikke indeholde per-
sonlig forfolgelse.

4: Indlreg skal holdes i et sobert og
sagligt sprog.

Redafuionen.

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

l(AJ GEERT
Thorsstoften 6 - Tlf. 86 83 87 33

- ogsa nir bAden,skal sikkert pi land
for uileren.



I  sommervarmen, blev august
nummeret af SMK-Nyt, forfattet
og nedskrevet af diverse forfattere,
det blev redigeret og sat pi tryk af
redaktoren. Der blev skrevet om
mange gode arrangementer, dervar
sket siden sidst. Der var loftet en
pegefinger til os, der havde glemt
visse regler for sej lads i
Silkeborgsoerne, information fra
bestyrelsen om hvad der skal ske i
dennrrmeste fremtid, og hvad der
skal ske vedr. en godkendt
generalforsamlingsbeslutning i
foriret (regnskabet) ?. Der var
opskrifter og gode rid om opbe-
varing af fisk i fryseren.
Der var noget andet, der skulle
vrere lagt i fryseren.
For !! Det kan ikke vrre rigtigt, at
historiefortnllere ikke vil vaere
Deres arbejde bekendt. Hvis andre
forfattere ikke har skrevet hvem de
var, ville de jo aldrig vare blevet
kendte.
Hvis historien, om "de ridne &g"er
et citat fra en anden forfatter, ville
det vare meget naturlig at henvise
til, hvem der har skrevet dette.
I-ad os fi de ridne eg, og forfatte-
ren frem i lyset, og skriv direkte
hvad man hentyder til.
Jeg hiber, at det var sommeryar-

I sornrnervarmen !
men, som liggertil grund forvisse
af de indlrg, der var skrevet i
augustnummeret.
Der blev i Ovrigt besluttet, efter de
fonte SMK-Nyt blade var kom-
met, at dermindstskullevrre ini-
tialer under diverse artikler, og
redaktoren varbekendt med, hvem
der havde skrevet dem. Det mi
vaere en forglemmelse, at der ikke
var initialer under indlregget med
de ridne eg, og der mi komme en
forklaring i nreste nummer af
SMK-Nyt.

Preben Vestergaard.

Fsdt til jobbet!
Christoffersen var flyttet til Vest-
jylland og indfandt sig pi det lo-
kale arbej dsformidlingskontor for
at soge arbejde.
"Der er et job som sildepakker",
oplyste arbej dsformidleren.
"Det  er  l ige mig"  svarede
Christoffersen.
"Har De erfaringer?"
"Mon IKKE - jeg har vrret bus-
chauffor i Silkeborg i 1"0 8r!"

Bestyrelsen informerer.

Sommerens store samtaleemne pi
soerne; henvendelsen til politiet om
ogsi at kontrollere Hjej leselskabets
sejlads. Beslutningen blev truffet pi
et mode i august, pi baggrund af
ekstremt mange henvendelser fra
medlemmer, og det faktum at
Hjejleselskabet ikke havde reage-
ret pi vor henvsndelse i juni. Al
postyret endte med en frlles sej-
lads p8 soeme 21. september, hvor
de forskell ige forhold blev
debatteret i en konstruktiv og po-
sitiv 6nd. Konklusionen blev at
Hjejleselskabet afpasser hastighe-
den til ca. 3 knob i 6lobene. Der
blev i den forbindelse oplyst at alle
bidene nu fir installeret en 1og.

Pi baggrund af en lav omsretning i
kantine i formiddagstimerne, er der
blevet besluttet at derforst skal flb-
nes kl. 10.30 pi hverdage i vinter-
halv5ret. Modsat vil Sbningstiderne
vrre forhnget i sommerperioden.

Der har vrret aftroldt mode med
arrang0ren af Hede Rytmer "Stal-
den" og kommunen. Det blev un-
derstreget "Staldens" erstatning-
sansvar overfor de bflde der led
overlast under arrangementet.

Inger Toft Svarer, Sekreter.

Sidste nyt fra bro-
samarbejdet.

Siden sidst har vi blandt andet
vreret pi broeftersyn, i  hele
sosystemet. Vore broer har det
gennemgiende godt, isrer efter
den store reparation som der har
vrret i 5r (ca. 300 timer). Passer
vi godt p6 dem, kan de holde
lrenge - men - men - Der er sta-
dig nogle som bruger engangs-
grill pfl broerne, med efterfol-
gende skade pi dakbredderne.
Kan vi ikke hjrelpes ad med at fi
dette stoppet ??.

I96 er der flere sm8ting som skal
laves, drekbrrdder og prele som
skal skiftes. Af storre projekter er
der bro 9 som skal udskiftes.

Her til sidst vil vi gerne komme
med en advarsel mod flere af
Hjejleselskabets broer, specielt
broen ved Aqua Centeret, der er
nogle boltender og som som kan
give en grim skramme.

Med Sejler Hilsen
Allan
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Konklusion fra Hj ej leselskabet.

Bestyrelsen for Silkeborg
Motorbaadklub var af Hjejle-
selskabets bestyrelse inviteret pi
en sejltur torsdag, den2L. august
1995.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer
deltog, tilligemed direktor Ronald
Kristensen.
Arsugen var Motorbaadklubbens
anmeldelse til politiet over "ufor-
svarlig sejlads som en folge af, at
rutebidene sejler for strerkt".
Formilet var at fi drOftet og af-
klaret sejladsforholdene i 8-syste-
met og pi Silkeborg Soeme, og at
der - i stedet for politianmeldelser
med efterfolgende avisskriverier -

skal direkte henvendelse mellem
Silkeborg Motorbaadklub og
Hjejleselskabet.
Efter en god og grundig debat om
de forskellige forhold og irsager
til uoverensstemmelserne konsta-
teredes, at det isrer var Non-Stop
btden Falken, der som en folge af
bygningskonstruktionen, skabte
den storste bOlgegang. (den opho-
rer med at sejle primo 1996).
Bestyrelserne droft ede sejlads med
speed-bfide og vandskisporten p6
soerne, der er til megen gene for
alle andre.

Konklusionen blev: Si lkeborg
Motorbaadklub og Fljej leselskabet
afpasser i  fremtiden sejl-
hastigheden i Slobene til de for-
hold, der tager hensyn til sikker-
hed og naturen, og isrr p3 hen-
og hjemture reduceres farten p5
Remstrup 8, til og fra Hjejle-
se lskabets anlobsbro ved Gl .
Skovridergird.
Hjejleselskabets bestyrelse oply-
ste, at der installeres log i alle b3-
dene, hvilket vil give bidforeme
bedre mulighed for at kontrollere
hastigheden.
Det aftaltes at man fremover til-
strrber at forebygge misforst8el-
ser og problemer ved direkte for-
handlinger og nyt frllesmode af-
holdes ultimo 1996.
Silkeborg Motorbaadklub drager
omsorg for tilbagetrrekning af po-
litianmeldelse fra august 1995.
Et helt igennem vellykket mode, i
en god 8nd, hvor mange misfor-
stielser blev bragt pi plads.

I{jejleselslcabet fuS
Rs. Hull

bestyrelsesformand.

Det kulinariske hjorne.
En franskmand elsker snegle og
froer,
I Siam spises hund med orer.
Af hidsighed alverden glode,
ntr emnet drejer sig om fode.

Skippers salat ( 4. personer)
/z salathoved
250 gram tomater
2 stk. kogt honsebryst
125 gram kogt skinke
I25 gram emmentaler
2log
1 fed hvidlog

Dressing:
1 dl. creme fraiche
2 stpnk Worcestersauce
3 spk. olie
salt og peber
saft af Yz citron

Salat og tomater skylles og torres.
Tomaterne skives og honsebryst,

Rim til Skovsvin

Madpapir og aeggeskaller,
sildeskind og potteskflr,
pynter ej i skovens haller
- tag det med dig, nflr du gir.

Tage.
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skinke og ost strimles. Wgene
skaeres i tynde ringe. Gnid 4 por-
tionsglas med hvidloget og arran-
ger ingredienserne i bunker. Ror
creme fraiche med ol ie og
Worcestersauce, smag til med salt
og peber og citronsaft. Serveres
med dressingen og lune fltites.

Velbekomme
KOkkenchefen

- 
Arets kokkemode



Oprydningsdug i Indelukket.
Wrdagden 7. oktoberkl. 8.00,lgd
startskuddet til oprydningsdagen i
Indelukket. Efter kaffe og rund-
stykker var vi rustede til at tage fat.
I silende regn gik ca. 30 medlem-
mer igang. Der blev lagt nye sten,
og gamle rettet op - der blev sku-
ret og skrubbet, om det s8 var de
nedfaldne blade, fik de en ordent-
lig tur, ja op til flere gange. Alt
dette medens vitserne s5 vandede
som vejret, floj om Orene af os.
Hele slaget blev flot overvSget af
FIr. overhavemand, I-ars Elmer, fra
en strategisk god plads under
Albani parasollen i girdhaven, og
af en srerdeles talentfuld forer af
hOjtryksrenseren; Per. Der var ikke

meget eller mange der undgik en
rensning. Pi taget manglede der
heller ikke kompetente personer;
Jens og Harry styrede tropperne ud
i mossens bekaempelse, med si stor
dygtighed at Chang kunne frem-
drage en lange savnet gaffel til
kantinen.

SMK's Venner havde skrnket
lamper til gflrdhaven, disse kan vi
nu alle glrede os over i vinterens
morke. TAK.

Klokken 14 sluttede de sidste op-
rydningen. En krempe indsats var
ydet af alle de fremmodte.

Svar til Preben Vestergaard
En "vandrehistorie" er i gang
om hOnsenes eg i Danevang
Et evengtr er lest og tolket
af bdde folket og bddfolket.

At det kan passe pd mangt og meget
g0r det ikke mindre speget

Er det om Himmelbjerget, rutebddene,Indelukket ?
eller affald ved broerne, er der nogle der har "mugget ".

At eventyr lun vere frifantasi
ftnder vi ingen spending i.

I SMK-Nyt nr.4/95 bragte vi bl.
a. et eventyr om livet i en honse-
g8rd, forfattet af undertegnede. Vi
har fiet mange morsomme hen-
vendelser omkring teksten, men

Skal Bflden blive i vand et ? .

P8 baggrund af de senere 8rs meget milde vintre, overvejer flere b6d-
folk at lade biden blive i vandet om vinteren. Hvis man vaelger dette, er
der nogle overvejelser man skal gore sig.
Uanset om vinteren er hird og vandet lukket af isen, i en sldan grad, at
man kan gi rundt om b6den, vil den alligevel ikke fra frossen fast, hvil-
ket man let kan overbevise sig om, ved at forsoge at fi b8den til at
vippe.

Er b5den forsikret, kan det v&re en dyr affrre af ligge over. Mange
forsikringsselskaber krcver et tillrg for perioden 15. november og frem
til 15. april, hvor den normale forsikring trreder i kraft.

Fortsrettes side L6

desvrrre ogsi en henvendelse fra
Preben Vestergaard, som tyder pfl
en negativ oplevelse ved lrsnin-
gen afdenne og andre ikke speci-
fikke tekster i sidste nummer. Vi
stflr noget uforstfiende overfor Pre-
ben Vestergaard's indlreg, og be-
klager hvis vi har skrevet noget
"forkert" - SMK-Nyt skal inde-
holde lrsning for alle, der mt vrere
stof bide til eftertanke og afslap-
ning, alvor og sjov.

Inger Toft Svaner

FA altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TtF.86 85 12 15 BIL{LF.30 86 72 15

{r
PENGUTN
Yrc"f,NG

P,Y, Danma*3
Maritim Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80
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En sorgelig historie !
Undgfl at falde i vandet ved bid-
kob.

Jeg er som mange andre meget
facineret af sejlerlivet, og natur-
oplevelserne i forbindelse hermed.
I november 1994 havde jeg mu-
ligbed for at kobe min dromme-
bld, en Skagerrak 780, si mine
fowentninger til sommeren L995
var store, idet jeg samtidig i vin-
terens lgb havde best ie t
navigationskursus og s8ledes
kunne komme ud pfr de "store
have" for forste gang.

MEN VIRKELIGHEDENS
VERDEN VISTE SIG DES-
VIERRE ANDERLEDES !!.

Min Skagenak 780, som jeg havde
kObt af Tage Floor Marine-Center
A/S i Randers, blev leveret p& min
bidplads i Silkeborg i marts 1"995.

Efter levering konstaterede jeg, at
btden langtfra kunne opn8 de ha-
stigheder, som var lovet ved ko-
bet. Samtidig var der utretheder ved
bovpropel og vinduer. Jeg rettede
hurtigt henvendelse til srlgeren
Tage Floor Marine-Center A,/S, og
bad dem udbedre manslerne. Srel-

ger oplyste, at den manglende
hastighedsevne skyldes skruens
storrelse, og forste udbedrings-
forsOg skete 17. maj, men des-
vrrre uden mrerkbare forbedrin-
ger.

Sommeren gik med udbedrings-
forsog, idet srelgeren ikke mindre
end 4 gange yderl igere
pimonterede nye sktuer, som der
hver gang var store forventninger
til, men desvrerre uden held fort-
sat. Biden kan pi nuvrerende tids-
punkt opni en max. hastighed p5
l-0,4 knob mod opgivet 20-22
knob.

Jeg begyndte efterhinden at mi-
ste tllmodigheden, og den 18. juli

1995 fremsendte jeg et brev med
en definitiv frist til den 15. august
forudbedring af mangleme, ellers
ville handlen blive ophrevet. Det
lykkedes ikke Tage Floor Marine-
Center A"/S, at aftrjrelpe mang-
lerne, hvorefter jeg ophrevede
handlen.

Men her sluttede problemerne
ikke, idet saelgerne Tage Floor
Marine-Center A"/S, hvor utroligt
det end lvder. ikke mente at have

Side.: 1.2 Nr.5,3. irgang, Oktober 1995. SMK- Nyt
SMK- Nyl Nr.5,3. lrgang, Oktober 1995. Side .: 13

tilstrrekkelig tid til at udbedre re-
klamationen.

Min advokat overtager herefter
sagen og trods omfattende korre-
spondance og samtaler, afsl5rsrel-
geren fortsat at ophreve handlen
med den konsekvens, at min ad-
vokat har udtaget strevning mod
sre lgeren og t i ls t i l le t  Vestre
Landsret.

Denne sag har lrert mig, at en af-
tale ikke altid er en aftale, som jeg
har vreret vant til gennem 40 5r
som selvstrendig erhvervsdri-
vende..
Sagen kan sammenlignes med at
kobe en ny BMW 525, som efter 5
mineders udbedringsforsog kun
kan opni en hastighed pi halvde-
len af den opgivne - foruden at det
regner ind. Dette tror jeg ikke kan
finde sted, og sifremt det gjorde
ville BMW neppe srlge iet mange
525 modeller.
Jeg har skrevet denne artikel, med
et hib om at kunne medvirke til at
andre b5dkobere undg8r de be-
svrerligheder, som jeg har ved kob
af ny bfld.

Eberhart Skov.

Arbej dernes Landsbank' s

kapsejlads.
A.L. Motorsejler Kapsejlads lOr-
dag den L6. september, startede
med skippermode i Akrogen kl.
L0, med 10 deltagende b8de.
Vind var der ikke meget af, men
omkring starttidspunktet kom der
luft, og 3 sejladser blev gennem-
fgrt i rimelig vind.
Hen pl eftermiddagen havde vi
pramieoverrrkkelse p5 Himmel-
bjerggrunden. En stor tak til Ar-
bejdernes Landsbank, som er
sponsor til denne sejlads, ogsi en
tak til vores dommertrio fra Sil-
keborg Sejlklub, som selv mitte
lrgge bid til. (vi skal nok sorge
bedre for jer nrste gang).
Resultaterne blev:
L plads tilLNdzT "Banja II" med
Leif G. Thogersen
L plads tilLMz4 "Comich" med
Jens Hansen
1 plads, Skrammelklassen (blan-
det) "Team Gedso" med Hans J.
Gedso.

Pd udvalgets vegne
Palle Christiansen



Krigen pfl soerne !
Nedenstfiende indlrcg blev des-
v&rre ikke bragt i Midtjyllands
avis, men er formentlig stadig ak-
tuel.

I forbindelse med den hede debat i
Midtjyllands avis, og TV2, om-
kring Hjejlebidenes al for vold-
somme sejlads p8 soerne og i 5en,
mi man undre sig over, at Hjejle-
selskabets direktor Ronald Kri-
stensen tilsyneladende aldrig tid-
ligere har hort om problemerne
med at selskabets bide ofte sejler
for hurtigt, og dermed ofte er til
fare I gene for de svagere trafikan-
ter i sosystemet.
Undertegnede som ofte har sin
gang i motorbfrdsklubben, kan
mindes adskillige episoder hvor
der i klubhuset er blevet fortalt om
haendelser, hvor der har vreret ret-
tet henvendelse til Hj ej leselskabet.
Men hvor selskabet tilsyneladende
aldrig har vrret interesseret i at
vrre part i en dialog med de 0v-
rige brugere af sosystemet.
Denne holdning fra Hjej le-
selskabets side, understreges i ov-
rigt tydeligt af direktorens arro-
gante opforsel i den stiende de-
bat, samt at han efter mere end 2
mineder endnu ikke har haft tid til

at besvare den skriftlige henven-
delse fra motorb8dsklubbens be*
styrelse !!
Ud fra ovenstiende mitte situatio-
nen nodvendigvis udmonte sig i en
politianmeldelse i mod selskabet.
Da problemerne med Hjej le-
bidenes for hurtige sejlads tilsy-
neladende er blevet vaesentligt for-
strrket i 1995, ml det vrere rele-
vant for alle implicerede parter, at
g8 ind i en fornuftig vurdering af
hvad dette mon kan skyldes !
Mit bud pfl dette er, at Hjejle-
b8dene altid har sejlet efter en ri-
melig stram sejlplan, og efter at de
nu ogsS skal  l regge t i l  ved
Ferskvandscentetet, som i flg. en
af deres egne bidforere tager ca.
L5 min. ekstra, nu har svrert ved at
folge sejlplanen. En sejlplan som
i fOlge en af selskabets egne folk
ikke blevet revideret for at tage
hojde for denne aendring.
Da det heldigvis er de fleste men-
neskers natur, at passe deres ar-
bejde bedst muligt, kan det ikke
undre nogen som helst, og mindst
af alle selskabets direktgr, at b8d-
forerne si bliver fristet til at sejle
hurtigere end det er fornuftigt / til-
ladt, for at folge sejlplanen bedst
muliet.
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Si krre Hr. DirektOr ! Sparnu lidt
p i  >udf lugterne<!
Lad os nu blive fri for denne
ufrugtbare diskussion, og lad os fi
realiteteme pi bordet !
I-ad det blive konstateret, at alle
selskabets b6de ikke altid sejler ef-
ter de grldende regler i
sosystemet. I-ad os ogsl for god
ordens skyld konstatere, at mange
af de ovrige brugere heller ikke er
for gode til at overholde reglerns.
Men at ingen af parterne kan bruge
hinanden som undskyldning som
for selv at bryde reglerne !
lad os nu ved alle implicerede
parters positive medvirken, ogsi
politiets, fi konstateret om det
overhovedet er muligt for btd-
forerne at overholde sejlplanen,
hvis de samtidigt skal overholde
fartbegransningerne !
I^ad det blive konstateret om bid-
forerne virkelig kan vurdere hvor
hurtigt de sejler ntr maskinen k6-
rer med et givet antal omdrejnin-
ger ! Hvis dette skulle vise sig
umuligt, m5 der straks installeres
hastighedsm8lere (log) i alle sel-
skabets b8de ! Skulle det efter
dette vise sig at det erhastigheds-
begrrnsningerne som ikke er fyl-
destgorende, st m6 de relevante
myndigheder sorge for at disse bli-
ver tilpassede til forholdene.

Sidst men ikke mindst. lad os f3
fteden og fordrageligheden pi so-
srne genetableret, til glrde foralle
brugerne. Det tjeneralle implice-
rede parter bedst.

Med venlig hilsen
John B.Sorensen

Kantinen tilbyder
frokost Ttlbudt

Sild m, carrysalat
Lun delle m, rodkAl
212ru$rad
1 sl 'FOR SOENS F0LK'

Kn B0r
Frokost

trfiandag
I(1. l2.oo

filbudt
- fredag

- l5.oo.

,Eggekage
n,2lzrugbrod

1 sl 'FOR SOENS FOLK'

Kn 40,'



Skal bflden blive i vandet (fortsat)
En glasfiberbfld tfrler udmrrket at
ligge i vandet, selv om der kom-
mer mange kuldegrader, forudsat
selvfolgelig, at skroget er solidt
bygget.
Hvad der  der imod ikke t8 ler
samms behandling, er i mange til-
frelde soforbindelserne, ex. indta-
get til motorens kolevand eller af-
lob fra vask og lignende. Hvis
temperaturen ligger langt under
frysepunktet gennem lnngere tid,
vil der dannes is pfl vandets over-
flade , og selv om kulden fortsaet-
ter, vokser isens tykkelse kun
langsomt, fordi den dannede is,li-
gefrem isolerer mod kulden, sile-
des at vandet omkring bfiden (un-
der isen) kun er lige p5 frysepunk-
tet.
Det vil sige at kulden ikke tran-
ger ned i vandet (vandet ved bun-
den er sjrelden under +4 grader).
Derimod trangerkulden ind i b5-
den, hvor der ikke er ret meget der
kan isolere mod langvarig kulde-
p8virkning, og kulden kommer ind
overalt, ogs6 ned i bunden af b5-
den, med det resultat, at vandet i
s6ventilen til kglevand fryser -

indvendig fra.

Sker der noget ved det si lrenge

man ikke bruger kolevandet ? Ja,
for nflr der dannes is, udvider van-
det sig, i mange tilfrlde si meget,
at den prop der dannes i ventilen,
bl iver si stor, at den presser
kolevandsslangen af studsen pi
ventilen, selv om denne er sikret
med 2 sprndebind, eller i uhel-
dige tilfrlde, knrkker ventilen af,
fordi den har et svagt punkt, hvor-
efter vandet har fri adgang til be-
dens indre.
Hvad det sidste angir, har man in-
gen chancer for at undgi det, med-
mindre man har konstateret at
ventilen har sin fulde styrke (in-
gen galvanisk trring) men at isen
presser slangen af studsen kunne
have vaeret undgflet, hvis der havde
vreret lukket for ventilen og van-
det i kolevandsslangen havde vre-
ret tappet af.
Havde det vaeret saltvandskolet
motor, er det normalt at aftappe
kolevandssystemet for at undgi
frostskader pi motoren, samt at
tomme kolevandsledningen mel-
lem soventil og kolevandspumpe.
Det te g lemmes of te  i  en
ferskvandskolet motor, hvor man
for at undgt frostskader pi moto-
ren, har tilsat frostvreske til kgle-
vandet, og som s8dan kun aftapper
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selve varmeveksleren - men det er
alts8 ikke nok.
For at gore aftapningen let, bor
soventilen derfor forsynes med en
aft apningshane, umiddelbart efter
afsprrringen (der findes sfrdanne
ventiler beregnet til vandvrerks-
ledninger), hvis man vil undgl den
noget bovlede afskillelse af kole-
slanger, hver gang kolesystemet
skal aftappes efter brugen.
Skerskaden, f6rman ingen erstat-
ning, for af forsikringspolicerne
fremgfir det med al tydelighed at
skader forfrrsaget af is, erstattes
ikke.
En anden ting man skal vrere op-
mrerksom p5, hvis b&den ligger i
vandet om vinteren, er akkumu-
latoren. Et fuldt opladetbatteri kan
tflle adskillige frostgrader, uden at
tage skade, medens det ikke skal
blive ret koldt fOr et fladt batteri
fryser, med det resultat at cellerne
frostsprrenger og batteriet odel rg-
ges.
Fortojningerne skal altid holdes fri
af vandet. Nir vand fryser til is, har
det en forbavsende stor klabevne.
Hrnger een af fortojningerne ned
i vandet, fordi den erforslrek, fry-
ser den fast i isen,, skifter vand-
standen og isen knrkker, kanman
nrsten vrere sikker p5 at fortOjnin-
gerne udsrettes for si stor trak at

den knrekker (eller rykker puller-
ten af).
Af samme grund bor ogs8 enhver
"lndhaler" (fra fortojningsprl til
bro) fernes indendererchance for
is. Hvis indhaleren fryser fast i
isen, kan belastningen pi tovet
blive si stor at prlen trrkkes skrev
eller knrkker.

Kantinen tilbyder
Varm op til bankospil den 1. de*
cember med kantinens lrekre

Gl.dags Oksesteg

der i anledning af klubaftenen ser-
veres med surt til kun

Kr.: 40r-
Bordbestilling inden den 25.11.

Grelder det
Foreningsregnskaber

Medlemsadministration
Billed scanning

S8.:

Fri-DataAlS



" Frikadellen"
A,t"ts frikadellekonkurrence blev
aftroldt p8 Himmelbjerggrunden,
lordag den L9, august pfr en dejlig
sommeraften.
Arrangementet var som sredvan-
ligt et tillobsstykke, med mange
bide/besretninger pi grunden, som
si hen til en fornOjelig aften og
week-end.
Dervar ialt34 deltagere i konkur-
rencen, hvilket er ny rekord. Om
kvaliteten svarede hertil skal vi

undlade at bore i.
Ti lberedning og bedPmmelse,
futgte de sadvanlige regler, med
tiden for stegning overholdt og ri-
meligt ryddet op i bidene.
Forbpmene varder arrangeret for-

skel l ige akt iv i te ter ,  herunder
snobrodsbagning samt omdeling
af slik og sodavand.
Efter at dommeme havde voteret,
varder frllesspisning og prremie-

overrrekkelse under de kendte til-
r&b og irrelevant protester.
Vindere af konkurrensen og der-

med arrang4rcr af nrste irs kon-

kurrence blev:

1. Borge iBliza
2.Palle i Brisen
3. Henry i Claudia

Vi onsker tillykke samt held og
lykke til nreste 6rs arrangement.
Som en fodnote skal nrevnes at
Carsten i Chami pi sidstepladsen,
lOb af med den eftertragtede fars.
Takket v&re vore velvillige spon-
sorer var der prrmier til alle.
Som noget nyt var der pokaler til
1.. - 2. og 3. pladsen, skrenket af
Albani.
Pokalerne vil som vandrepokaler
folge de fremtidige konkurrencer.
Aftenen forlgb i ovrigt med sel-
skabeligt samv&r, herunder at
bytte frikadeller og hvad dette
medforer af kommentarer. Senere
fl bel og bregerklang, indslag i det
musikalske med harmonika,
mundharper og et enkelt savblad.
Et specielt fornojeligt indslag i

festivasen var en "flOdebolle-
kastemaskine", konstrueret af
Preben, der udover at skabe me-
gen moro, ogsi gav nogle kroner
til gunst for vort beskedne bud-
get. Alt i alt en hyggelig og mun-
ter aften, som var giort mulig ved
stor hjalp fra folgende sponso-
rer:
Fotex, Torvet - Albani - Norm--
ann/Dybkrer Super - Slagter Bo
- Ulla & Emil, Klubhuset - Ar-
bejdemes Landsbank -
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Siim Elektro - Sejs Marine Cen-
ter - Eberhart A/S - Brgd-
vrrkstedet - Egeparkens Bageri
- Spar, Egeparken - Virklund
Vognmandsforretning - Kongs-
hedens WS - Elfac A/S - LM
Glasfiber Hydro benzin,
Vestergade - Kvickly - Jydske
Handel- DAB-Torben.

Vi siger tak for de mange og flotte
gaver - ogst tak til pigerne for
medvirken i dommerpanel m.v.
Med tak for fremmodet og pi
gensyn nnste flr.

Jens, Preben og Inrs,
pigerne inklusive

Fra medlem til
medlem!
Billigh NYT & BRUGT
Udstyr, anternner, kabler m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHF eller Walki Talki - si kon-
takt usMK04"

Irif Birk, Havmosevej L9, Sejs,
Tlf. 8684 6162 eller 3086 6662.

HAPPY-HOUR
Kantinen holder
HAPPY-HOUR
mandag til fredag
kl. 16.00 - 18.00

ttso-oltt 9,00


