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Lordag den 16 maj skor det igen. OgsA i Ar afholder vi vor
traditionelle markedsdag. P6 denne dag er der mulighod for at se og
kobe nasten alt lige fra de mindste nipsting over bekladning til en ny
dieselmotor eller en ny bdd. Og sA er det ogsA dagen hvor
ildslukkeren afproves af Falck. Markedet 6bner kl. 10.00.

Tirsdag den 19 maj er der informationsmode for nye medlemmer.
Modet afholdes i klubhuset og starter kl. 19.00.

Lordag den 23 maj er der motorkapsejlads ved Akrogen. Starten 96r
kt .  10.00.

Lardag den 30 maj er der pinsetraf. Dette traditionelle tref afholdes i
6r i Ry Marina.

Mandag den 15 juni er der Valdemarsdag med fanemarchs og
gudstjeneste kl. 19.00. Se narmere pd opslag i klubhuset.

Tirsdag den 23 juni afholdes Sct.Hans fest pA Sejsgrunden. Bdlet
tandes kl. 20.00.

Lordag den 8 august gentages sidste Ars succes, nemlig
Pensionistsejladsen. I Ar afgAr bAdene fra Indelukket kl. 11.00, idet det
er planlagt, at vi sejler til vort bestemmelsessted for at indtage
frokosten som pensionisterne medbringer.
Se omtalen andet sted i bladet.

Lordag den 15 august er der igen frikadellekonkurrence pA
Himmelbjerggrunden.
Stegningen starter kl. 17.00.

Se i ovrigt opslag i klubhuset hvor evt. endringer vil blive
bekendtgjort.

rBfide for folket og fou bidfolket

Kom og gor arets handel,der salges alt fra nips,
ol, po lse r,toj, bideud st1rr, moto rer, bAde,og meget
mere.
Falck afprover ildslukkere for Smk,s medlemmer.
Demonstration af brandslukningsudstyr.

,$mil{ nwt
Markedsdag i Indelukket

Lordag den 16 maj
Kl. 10.00

I

J

$
Mod op med familie ,venner og bekendte.
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SMK-NYT
Nr. :,6 Srgang.Oplag. :825
Udgivet isamrid med SMK's
bestyrelse.
Redigering Aksel Borre, sekreier.

Formanden har ordet"

56 kom vi godt over vinteren uden de store skrammer.
Vi er blevet fardige med det nye verksted og depo-
trum.

Ogs6 vort nye "Marinekonto/' er klar til at tage i brug.
Vi kan nu have alle vore aktiviteter og alt vort materi-
ale samt kontorudstyr samlet pd et sted
Kontoret er iben hver

tirsdag mellem kl 18.30 og kl. 19.30
tlf. nr. 8682 3976

Der skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet med til
at fd tingene lavet, det er rart der er nogle der vil gore
et stykke arbejde.

Vi har ogs6 fiet en dejlig g6rdsplads til udendors mo-
dested samt servering. Der er kobt andre borde og
benke til aflosning for de gamle.

Vi er kommet godt over den ordinere generalforsam-
ling, som gik sti l le og rolig.
Referat fra generalforsamlingen kan i se lengere
henne i bladet.
Vi byder velkommen til de nyvalgte pA alle poster.

Nu er det sA den ny sason der stAr for doren .og hvad
er si vore forventninger til denne . Ja vi hdber alle pA
en god sejlerseson, med rimelig godt vejr.

Jeg vil gerne hermed opfordre jer til at deltage i de
forskellige arrangementer, der er i sommerens lsb.
Ligeledes h6ber bestyrelsen, at der er mange som vil
hjelpe til med at lave broer ved den nye grund ved
Soren Sand Meld jer venligst t i l  Lars Elmer.

P6 markedsdagen den 16 maj kan i f6 jeres brand-
slukningsudstyr kontrolleret. LigesA vil jeg opfordre jer
til at fA et sikkerhedstjek pA b6den . Dette klares veo
henvendelse ti l  Preben Henriksen.

Med onsket om en god s€son, enten her pA soerne
eller oA havet.

Med venlig sejler hilsen
Knud E. Jensen"
Formand

Side 3

Bladudvalg.:
Aksel Borre
Chang Puggard

Formand.:
Knud E. Jensen

Nestformand.:
Preben Henriksen

Kasserer.:
Arne Sommer

Sekretar.:
Aksel Borre
Ovrige medlemmer.:
Peer Jensen
Palle Christiansen
Herluf Christensen

Udvalq
Klubhus & kantineudvalg.:
Preben Henriksen 8680 4723
Palle Christiansen 8681 1378

Broudvalg.:
Herluf Christensen

Himmelbjerggrunden.:
Peer Jensen
Leif G. Thagersen

Sejsgrunden.:
Peer Jensen

Klubaftner.:
Preben Henriksen
Palle Christiansen

Brugerridet.:
Aksel Borre

SMK's venner.:
Peer Jensen

Vigtige tlf. numre.:
Marinekontoret
6ben tirsdag 18.30ti1
Kantinen
Opsyn Indelukket

Silkeborg Polit i

SMK-NYT
Udkommer.: Deadline
Nr. 3 primo august 98.07.15
Nr.4 or imo november 98.10.15

8683 6540
6062 bJCJ

8684 7484

8680 4723

8682 0882

8683 6540

8680 2169
8681 '1378

8684 9630

8684 9630

8680 21 69
8684 8713

8680 2169

8680 4723
8681 1378

8683 6540

8680 2169

8682 3976
1 9.30
8682 6179
8680 1889
2023 1889
8682 3900

Samtidig vil vi gerne vise
nogle aktuelle nyheder inden
for VVS:

. Gas komfur

. Gas tsrretumbler

. Gas kedler

. Solvarme
, Ifd sparetoilet
, Grundfos spare-

cirkulat ionsPumPe
. Zink-tagrender
. Lidt til"gar det selv"

VVS'eren

\Ir
KONGSHEDENS VVS

fintsg
;{ongshedens 1/1/-9

Pi markedsdagen er vi i
gaYehumor igen i ir. Vi
bortlodder:

I Ifd sparetoilet
1 cykel og
I vandmiler-installation
Installationen gzelder ved indvendig montering og

bortlodningen bliver foretaget bland de bestillinger,
vi modtager pe vor stand.

TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF. 30 86 72 15
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Sejlads med Rosengirdcentret.
Lardag den 8 august er i Ar afsat som dagen, hvor vi sejler ud med Rosengdrdcentret.
Vi regner med at spise frokost pd Himmelbjerggrunden og h6ber derfor pA godt vejr.

RosengArdcentret giver frokost i form af smonebrod. M har sat en grense for deltagelse
ved 70 til 75 stk. plus mandskaber i b6dene , altsS i alt ca. 100 personer, da vi ikke kan
vare flere pd grunden.

Vi hibervi kan reservere grunden den dag, da vi skal have sat ekstra borde og stole op.

Program og tilmeldingsliste vil senere blive opsat i klubhuset. Men reserver nu dagen, og
jeg hdber pA samme massive tilmelding af bAde som sidste 6r..

Da det er os som inviterer, og deltageme fra Rosengirdcentret giver maden, giver SMK en
ol eller vand til maden. Men derom senere.

Chang.

INDUSTRIVEJ 14.8680 RY

TELEFON 86 89 26 M

Utlerns jolle progrom
Llnder Alumlnlums Joller

. 470 SPott

Et udpluk of Volvo reservedele og tllbehsr

WALLAS BADVARMERE

Kom til MARKEDSDAG I INDELUKKET!

Sejslllarinecenter fre mvise r :
_ I ^  ^  l  . r .  r .  ^  r . L_ t - - r -

\ro[tv()
PEI\TTiq\
som kon beses og

MARINEMOTORER
hsres igong

g
SsuzuKl os ru;f.fl.[fffF

ffiMqp corrHARDr rtfBEHsR

SejsfiIarinecenter
I  r  l  l  l  / - - \ / - - a - / -  / ,

}.IED I,IA]IGE

rou  oe  rA

$
I IARKEDSDA6
G O D E  T I L B U D  T I L  I , I A R K E O S P N T S C R !

E N  s N A K  m E D  p R o F F .  n A p e r o l r

V O R T  V E R K S T E D  E R  G O D K E I { D T

AF s6FARTss rvneusen  !

RY BADEBYGGERI

Julsoveg 33.  Sels .  8600 Sr lkeborq.  t l f  .  BO 84 6d t4
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Nye medlemmer.
Vi siger velkommen til folgende nye medlemmer:

Bjarne Dalgas, Silkeborg. Henning Hansen og Lis Pedersen, Silkeborg. Rolf Krukow
Barlo, Silkeborg. Steen Draby Kristiansen, Silkeborg. Frederik Gronfeldt, Silkeborg.
Ulrik Franken, Silkeborg. Soren Nedergaard, Silkeborg. Jargen Konnerup, Silkeborg.
Chrisiian Matthiesen, Svejbak. Erik Toft Nielsen, Silkeborg. Lars Larsen, Skodstrup.
Bent Overgaard Madsen, Silkeborg. Arne Donald Pedersen, Silkeborg. Soren
Laursen, Them. Lena Sorensen, Silkeborg. Bent Bjornholdt Silkeborg. Claus Roed
lbsen, Silkeborg. Jan Meisner, Silkeborg. Carl Hjorth, Silkeborg. Steffen Juste,
Horning. Jorgen Thormod Andersen, Holstebro.

Vi hSber i mi falde godt til i Silkeborg Motorbaadklub, og at i vil deltage i de
arrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil nyde livet pd saerne og betragte
naturen som det falles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsd
har pligt til at beskytte. Har i spargsm6l vedrarende jeres medlemsskab, skal i bare
kontakte bestvrelsen.

Aksel Borre. sekretar

N5,du skal se, det hjat4er rna'ske, n jrv;6sgg"r 
fra ka,1 .. !

Side 7

Referat fra SMK's qeneralforsamlinq
fredaq den 13 marts 1998 med uddraq af
formandens irsberetninq.

Pi SMK's vegne bod formanden velkom-
men med en serlig velkomst til Ry B6de-
laug og Silkeborg Sejlklub, samt SMK's
venner.

Til dirigent valgtes Knud Kaalund.

Formanden orienterede om, at der i 1997
var foretaget renovering af klubhuset, samt
bygget varksted og depotrum for kr.
300.000,-

Af arangementer havde der i 1997 varet
afholdt pigefest, der som sedvanlig var en
vellykket fest.
I maj blev "Markedsdagen' atuiklet med
deltagelse af mange udstillere og med god
oms€etning til folge.
Der blev i 1997 afholdt Pinsetraf i samar-
bejde med Ry Bddelaug og Silkeborg Sejl-
klub. Treffet skulle holdes pA Himmel-
bjerggrunden, men da blesten generede
for meget gik turen i stedet til Ry, til en
hyggelig afien.
Der blev afholdt en vellykket sommerfest,
med god underholdning, god musik og god
mad.
Ogs6 i 1997 var der arrangeret eftermid-
dags sejlads med pensionisteme fra Ro-
sengdrdscentert. En vellykket tur med ca.
100 deltagere. | 1998 planlegges turen at
skulle starte sA tidlig, at frokostkurven kan
medbringes.
Frikkadellestegningen pA Himmelbjerg-
grunden gik som sadvanlig godt. Der deF
tog 23 bide. | 1998 har Ase og Borge
Madsen pataget sig at arrangere tur og
konkurrence.

Der har udover ovenstaende veret afholdt:'Afriggerfest".,

Julefrokost for medlemmer der har hjulpet
med renoveringen,
Julebanko
.Juletresfest for bom

Klubaftener af forskellig art, alt sammen med
god deltagelse og opbakning for SMK's
medlemmer.
Altsa et aktivt 1997.

Bestyrelsen har haft flere moder med kom-
munen
om bl. a. el og vand ved b6dpladseme i ln-
delukket,
vinteropbevaring af bide, sugeanleg til toi-
lettomning, ventelister til b6dpladser, rade og
grctnne skilte, gestepladsleje.m.m.

Der har veret mode med Hjejleselskabet
vedr. Hjejlebddenes fartproblemer.
Der er lavet nye borde og benke ved flere
anlobsbroer, samt opstillet grill flere steder.
Der er udlagt bajer ved Himmelbjerggrunden"

Formanden opfordrer til at der fremover spa-
res p6 bundmalingen for at minimere forure-
ningen.
Der er udfsrt forbedringer i kokkenet i form af
nyanskaffelser og reparationer, sA alt nu op
fflder levnedsmiddelkontrollens krav.
Klubben har en meget fin okonomi , idet der i
1997 har varet et overskud p6 kr. 131.000,-
efter afskrivninger.
Til slut takkede formanden sponsorer, leve-
randorer, venner, forpagtere, bestyrelse m.m.
for godt samarbejde i 1997.
Kassereren aflagde regnskab, der som navnt
udviser et flot resultat. Ligeledes blev bud-
gettet for1998 fremlagt. Begge dele blev
godkendt

Formanden oplyste, at klubben pitenker at
leje en grund pi 600 m beliggende mellem
Lilleo og Mogelo. Grunden kan lejes af Soren
Sand. Der bliver plads til 10-12 bAde og
pladslejen vil v€re kr. 6000,- pr. dr. Indeksre-
guleret.
Der var herefter debat om aftoldelse af diver-
se arrangementer, idet der var lidt traghed
fra medlemmernes side til at gA ind i arbejdet
med afholdelse af disse. Men folgende blev
vedtaget:
SMk's venner tager sig af Sct. Hans anan-
gementet samt af julebanko.
Chang Puggaard tager sig af Pensionistsej-
lads samt afriggerfest.
I avrigt efterlyser bestyrelsen stadig frivillige
til at tage en torn i forbindelse med klubbens
arrangemenler.
Der var debat om det rimelige i at der skal
vere to pladser ved Sejsgrunden ledige til
pifyldning af vand og til vask af b€rde.
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Hempels produkter vl tager gerne Deres

Sqisltlarinecentef,
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Delte er nedfeldet i vedt€gterne, og s6 len-
ge disse ikke bliver andret, m6 bestyrelsen
fastholde, at sidan er regleme.
Lars Elmer orienterede om , at der nu opstil-
les tankanlag i Indelukket til diesel og bensin.
Anlagget bliver til selvbetjening og med beta-
ling i 'l 00,. kr. sedler.
I ovrigt er det nye verksted og depotrum klar
til at tage i brug.

Knud Jensen orienterede om at Silkeborg
Motorbaadklub neste ir, altsi i 1999 den 6
august har eksisteret i 90 5r. Der vil blive af-
holdt jubilaumsfest og formanden opfordrer
alle medlemmer til at finde materiale frem til
belysning af klubben historie siden stiftelsen i
1 909.

Der var p6 generalforsamlingen genvalg og
nyvalg til bestyrelse og udvalg. Se venligst
bestyrelse og udvalgenes sammensatning
pi side

Aksel Borre
Sekretar.

Vlrklund
Vognmondslorrelnl ng

&
Silkebotg SpeclollronsPorl

KAJ GEERT
Thorsotoften 6, Tlf. 8683 6733

Referat fra S.M.K's Venners
generalforsamling.

Generalforsaml ingen blev afholdt
torsdag den 19 februar 1998 i klubhuset.
Tilslutningen var ikke stor, men lidt har
ogs6 ret.
Fra S.M.K modte Peer Jensen.
Egon bad velkommen og man gik
herefter over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent. Valgt blev Hans Juul

Nielsen.
2. Arsberetning. Egon aflagde

beretning, alt er g6et planmassigt ,
som det plejer.

3. Regnskab. Elin er meget lidt talende,
men ud af det vi kan laese Pi Papiret,
er det et megetfint regnskab, med
en god balance.

4. Indkomne forslag . Niels Kjar
Jensen er kommet med falgende
forslag :
Tegnekonkurrence om maritimt toj.
F.eks.somandstrojer til
Silkeborgsaerne.
Granlandsuge i Klubhuset.
Billeder af gamle motorbide i
mapper til udlSn til gaster
Udfarlig omtale er hos
S.M.K.

5. Valg af repr@sentanter
formand-nastformand
Genvalg til Elin og Egon.

6. Arrangementer og
aktiviteter. Vennerne tager sig igen i
6r af Sct. Hans og Julebanko.
Ligeledes 96r vennerne ind i andre
aktiviteter, hvor der er brug for det.
Bl.a.Pigefesten, hvor Ole Sarensen
giver en h6nd med.

7. Eventuelt. Der kom
mange ting frem under evt. Alt I alt
et godt mode. Egon takkede for en
god aften. Vennerne var vert ved ol
og et stykke mad. P6 Vennernes
vegne.

Hjorli.

Side 9
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SMK-Nyt

Ry roklub har ffiet lov til at benytte 2 broer pfl vores grund ved Himmelbjerget, mandag
den Sjuni 1998.
Si tag godt imod dem, hvis i er pa grunden den rlag. Hilsen best. SMK.

Radioliste.

Der har varet tale om en VHF radioliste, men der er for ringe interesse for ideen,
s'l den er droppet ind til videre.

Bidhuse.

Opbevaring afb6dhuse, henvendelse til Tage Kolkjer, det er kommunen, som har bukkene
til opbevaring og de plejer at blive kort op pi kommunens oplagsplads. Det gor de ogsi i 6r.

Sikkerhedseftersyn.

SMK ksrer igen i 6r, et sikkerhedseftersyn og husk, det er gratis og si er det for at hjelpe
dig. Sikkerheden pi soen, er ogsi for dig og din familie.
Ring til Preben Henriksen pA tlf. 40284432, jeg har gas eksperten Henry Knudsen med.

Falck og Markedsdag.

Markedsdagen, husk Falck og markedsdag den 16 maj kl. 10.00
Der vil vere meget, at se pi i ir, der vil vare polser og ol telt og andre gode boder
Der vil vare mange bide og bidudstyr, en rigtig maritim dag, for hele familien.
Du kan hos Falck f3 kontrolleret din ildslukker, de vil ogsi lave en demonstration, hvordan
man slukker en brand!
SMK har et telt, hvor du kan komme og fi en snak med bestyrelsen, eller du har miske en
god ide, som vi alle kan bruge, du kan se SMK,s udvalg af sokort, vimpler, logoer, eller
noget afalt det andet, som vi har at tilbyde, som du muligvis kan bruge.

Brandstof.

Vi ger i gang med at installerer, dieselolie og benzin, lige si snart vi kan komme til,
for de bide som ligger hvor, der skal arbejdes.
Der kommer en automat til 100,- k. sedler, men der vil fremover, ogsi vaere mulighed for
at tanke, ved henvendelse til Preben Henriksen tlf 40284432, eller bestyrelsen tlf. 86823976

Prebe Htriksm
tlf. 40284432.
qiv 86t04723.

f-\ ilffiu
EII Kg,J
=/ K\
Sikingsgruppen

a Skalo.godkendte
tWerialarmer

a Tekniske alarmer

a Adgangskontrol

aut. el-installal.or
Vestergade 77 - 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 99
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Siim Bil-Elelrtro

Stort udvalg af ny og brugte bAde og motorer i
mange fabrikater.

Vi har altid et godt tilbud nAr det drejer
sig om nye eller brugte bAde og motorer

Navcruei 21 - 8600 Silkeborg - Tlf 86 81 11 99

Reparation af alle person og
Diesel- eller benzin- indsprojtning, startere og g6neratorer,

alle elektriske dele.
Abs - Alarmer - Katallysatorer - Systemfejl

Bed & Motor
Novervej 2 & 2l
8600 Silkeboro
n f . 8 6 B l  i l  9 9 - 4 0 r 9 r  9 9

Onrvdninssdag i klubhuset

Lordag den 18 april kl, 09.00, msdte der 16 mennesker op i klubhuset til kaffe og
rundstykker, vi hyggede os ent/z times tid, si gtk vi i gang med at rense tag, feje
girdsplads, vaske benke og stole, vi fik sat reoler op i depot rum.
Gavl ud mod verkstedet, de nye bredder blev malet,
Matrialegirden, her fik vi ryddet op, ogsi i olie og kemikalie rum, vi mangler nu, at
ffi lagt de sidste fliser, men det kommer.
Det er bestemt at vi tager de forste bidhuse som kan vrere der, da vi skal have plads
til alle bidvogre, og Tage Kolkar skal have en kore gang.

Preben H.

Side 1 l

Regnskab for S.M.K's Venner 1997

Dato Tekst lndtegt
111 Overtari saldo fra fonige 6r
1 8/2 Generalforsamling
20/4 Pigefest gave

SMK tilskud
3/6 B6rebuket

2316 Sct.Hans overskud
5/8 Gave -frikadellekonkurrence

2.000,00

2.611,00

2.008,00

6.619,00

Udgift

1.697,00
100,00

100,00

1s6,00

1.054,25
187,50

3.294,75

Saldo
1.961,60

264,60
164,60

2.164,60
2.064,60
4_675,60
4.519,60
6.527,60
s.473,35
5.285,85

5.285,85

5/1 2 Julebanko
1 0/1 25likposer-juletrasfest
13/1 Frimarker

Total

Regnskab revideret og godkendt den

Elin Sorensen - Egon Laursen

LANDBHUG. INDUSTRI
VENTILATION

FODERANIJEG
v/Kaj Johansen 8oh'*ia. 8600 Silkeborg

SALG . SEFVICE.MONTAGE
TLF.86 80 13 22

Biltelefon 40 51 13 42

Fi altid et

KONGSHEDENS VVS
TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF.30 86 72 15

Alt andet
er vand
Yed siden
af !

lT.februar'1998

tilbud fra

c.t l l r
tE/

PR@YINIHS*L
Regionskontor:
V e s t r e  K o n g B v e j 4 - G . . . .  . . . .  - . . .  8 7 3 3 5 5  S s
8260 Viby
F a x . . - - . . . . . . . 8 7 9 3 5 5 5 6

Assurandsrer:
John Rasmussen, Sltkeborg . . . . 86 80 40 44

@-'*i
REIiIAR

SILKEBORG TOMMERHANDEL /JS
rorPtv{NGU rr ios[Ktsonc l€ttr$]ri.2 n
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HUSK !

- at du kan kobe mange gode ting til b6de
- - og til dig selv i Silkeborg Motorbaadklub.

f. eks.:

Klubstander trykt
Sskort
Sokort lamineret
Sokort med bronumre og oversigt
over faciliteter ved broerne - 2 stk kr. 25.00
( prisen for sskortene er for et set med to )

kr. 50,00
kr. 125,00
kr.200.00

og til dig selv.:
Blaserskjold
Medlemsemblem til knaphullet
Nogler til klubhuset og grundene
Klubmerker (klebe)
Badepoletter

RY BADEBYGGERI

Hmmffi#!
tNousTSrvu (.m ffY

TELEFON 86 89 26 44

kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.

40,00
25,00-
25,00
10.00
10,00 s

Ovenstiende kan kobes pi vort nye Marinekon-
tor I Klubhuset. Aben hver tirsdag 18.30 til 19.30
og hos Vibeke og Poul i Kantinen.

Dettanksomme hjsrne!

Herrens visdom
svigter ej
derfor mener han
som jeg.

Nir vi bliver store,
Vil vi ogsa verer
medlemmer af
Smk.

Side l3

Nye sokort.

I brevet vi sendte jer i sidste m6ned var vedlagt nye spendende kort omfattende Remstrup A,
Brasso, Sejs Snavringen, Borress, Julso, Alling A og Birkso.
Som i vil se, er det lige de kort vi har manglet, idet vi nu har en komplet fortegnelse over hele
ssomrSdet, med angivelse af broer, bronumre, faciliteter ved de enkelte broer, samt navne pi
de fleste af de grunde, oer og avrige stedsbetegnelser vi kan se pA vor sejlads fra Silkeborg til
Ry.

Det store arbejde med kortene er udfort - som det fremg6r med meget smi bogstaver pi
kortene - af besetningen pA det gode skib KACHIA. Den voksne del af denne besatning
best6r af Anne Marie og Ole Seeberg, som vi hermed siger mange tak for deres store
indsats. En indsats som alle vi sejlere kan have glade af.

Bestyrelsen.

Orienteri ng fra kapsejladsudval get.

Har du ikke sejlet med sejl for, eller nesten ikke , har udvalget et godt tilbud til dig.

Vi inviterer til orientering/traningsaften onsdag den 6 maj og onsdag den 13 maj, forud
for kapsejladsen lordag den 23 maj.

FormAlet er at fi flere af vore medlemmer, der har motorsejler, til at sejle mere med sejl
Vi ser hvordan man satter sejlene. Sejler til forskellige vindretninger. G6r over stag.
Hvordan man krydser, og vigtigst af alt, vi traner de mest almindelige vigeregler.

Vi sejler i vores bSde eller i jeres egne.
lnteresserede gaster er ogsi meget velkomne

Modested Sejsgrunden begge dage kl. 17.00.

Er der sporgsmSl, s6 ring til Johnny eller Palle pi tlf.
8681 3346 eller 40446171.

Jsg anbclalor mlg md sewl NYT som
REP^RATIONEB i ELoq HVIOEVARER.
NB! Kom lnd q se tnr tonetning

med alt I belysning og lwi&varer

KOMMER OVERALT I BY OG PA LANO
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PINSETRIEF

Silkeborg MotorbAdklub
Silkeborg Sejlklub

Ry Bidlaug

Pinsetref, lordag den 30 maj 1998.

Vi forudsatter at deltagerne foretrakker at holde frokost i egne b6de
hvorefter vi si modes kl. ca . 14.00 ved SlAenso broerne.
Kl. 14.30 vil der vare arrangeret en tur - Sldenso rundt- under kyndig
vejledning af Leif Andersen fra Silkeborg Statsskovdistrikt.

Herefter gAr sejladsen til Ry, hvor Ry BAdlaug vil have grillen klar for
tilberedning af egen medbragt proviant-bof, polser, etc.
Det vil vare muligt at kobe vin, ol og vand til rimelige priser.

Vi hAber pA godt vejr og stort fremmode

Festudvalget
Ry BAdlaug.

Pigefesten
Den 28 marts var dagen hvor pigefesten lsb af stabelen.

Ca. 50 glade piger fandt vej til vort klubhus i Indelukket, alte med bringende et godt
humor , flotte hatte, og en pakke som der i lobet af dagen skulle spilles om ved et
bankospil.

Efter at entrebilletten var betalt fandt alle en plads ved de fesfligt dekkede borde.
Eftermiddagen startede herefter med indtagelse af kaffe og lagkage med flodeskum.
Senere var der bankospil med mange gode og sjove gevinster, -- b5de de medbragte
og gevinster fra diverse sponsorer.
Indimellem var der amerikansk lotteri med mange flotte gevinster.

Da alt dette var atuiklet, var alle godt sultne . Mbeke og Poul havde kreeret en dejlig
middag som blev serveret af flere raske drenge, og som pigeme virkelig synes var
verd at indtage. Til maden blev serveret et glas vin.

Alt i alt en god, lang og fornojelig dag, hvor vi ogsd fik serveret nogle artige historier
fra flere af de deltagende piger.

A.B.
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O3.april 1998
Iandsdekkende mi[ioprojekt om bundmalinger.

Dansk Sejlunion og Hempel igangsatter et landsdakkende miljaprojekt, som skal belyse,
om mekanisk rensning er et realistisk alternativ til de traditionelle bundmalinger. Samtidig
testes nye potentielt mere miljasklnsomme bundmalinger. Projektet har et samlet budget pl
ca.3,25 mio. k. og staftes af Milfastyrelsen.

Dansk sejlunion ser projektet som et led i forbundets langsigtede miljosahring, som handler
om beredygtige losninger kadet sammen med en holdningsbearbejdning afsejlernes
miljdevidsthed. Dette harmonerer med Hempels strategi om at udvikle bundmalinger med
sl lav miljobelastning som muligt.

Mekanisk pslrsning:
Forsoget vil omfatte 30 bide i 6 udvalgte havne, hvor forskellige typer begroning er
representeret. Bidene vil pl den ene side af bunden blive plfart en meget hlrd
epoxymaling og pl den anden side en silikonemaling. Begge malinger er biocidfrie.

I lobet af den kommende sejlsason vil bidene blive taget pi land 4 gange. Ved hver
optagning vil bundens begroning blive wrderet og fotograferet, ligesom ejeren skal rense
bunden.

Renseprocessen vil ogsd blive vurderet og registreret, strledes at man har en ide om, hvor
let/besvarligt det er at rense blden. vurderingeme bliver foretaget af en og samme person
fra Dansk Sejlunion, hvilket sker efler anbefaling fra Miljostyrelsen

Alle nodvendige materialer vil blive stillet til rldighed for bidejeren. Nir projektet er
afsluttet kan bidejeme efter eget valg ffl Hempel bundmaling gratis, siledes at bunden kan
reetableres, hvis det snskes.

Mere mi(iosklnsorrme bundmalinger:
Denne del af projektet omfatter l8 blde fordelt med 3 i hver af de 6 udvalgte havne.
Bidene vil blive plfort to nye typer bundmalinger, hvor man har forventninger fil en hurtig
nedbrydning af de anvendte biocider og dermed en reduceret miljobelastning. Til at vurdere
og undersage disse produkter samarbejdes med Vandkvalitetsinstituftet.

Projektet afsluttes med en rapport til Miljosfyrelsen. Rapporten vil blive et vigtigt indleg i
debatten vedrsrende bundmalinger til fritidsblde og skal blandt andet bruges til at bringe
debatten i en retning, som sigter mod baredygtige losninger.

Yderligere oplysninger kan f$s hos:
Darsk Sejlunion: KonsulentSteen Wintlev-Jensen Tlf.: 43 26 21 80
Hempel: Dir. Kim Dam-Johansen Forskning & udvikling Tlf.: 45 27 39 l0

Afdelingschef Yacht Chris Dam Tlf.: 45 93 38 00

Beskyttelse af danske fritidsbAde mod begroning - et renere teknologiprojekt




