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Marinekontoret i Klubhuset er i november,
december og januar kun dben den forste tirsdag
i mdneden fra 18.30 ti l  19.30. Fra 1 februar er
der igen 6ben samme tid men hver tirsdag.

Onsdag den 18 november kl. i9.00 er der klubaften, med et besog
pi elektronik- virksomheden GL/ TEAMTEC. Vi modes i kantinen oj
Thrigesvej 28, ( ved siden af citroen). Aase vil her give en kort briefing,
derefter vil vi blive vist rundt i virksomheden. Elektronikken vinder ind-
pas overalt, efterhinden ogsd ivore bide. Kom med og f6 en hyggelig
og interessant aften. Begrenset antal, ti lmelding nodvendig.

Fredag den 4 december kl. 19.00, er der julebanko og evt. spisning
Reserver bord pi tlf. 8680 6129 tit jutebankomenu bestAende af:
Laksemousse pA ristet brsd mldilddressing til kr. 29.00
Noddeglaseret skinke m/ krydderstegte kartoffelbAde og kr. 59.00
timiansouce til

Tlf 8680 4723 14028 4432. Senest den 17 nov. Vi slutter mld
en ostemad og kage.

kaffe,

Begge retter serveres fra kl. 17.30 til kr .  79.00

Sondag den 6 december kl. iS.00, er der juletre for bsrn.
Vi danser om juletraet, og der vil vare godteposer til alle barnene.
Husk tilmelding pi listen i Klubhuset.
O NJDAd
Meffd*g den 20 januar kl. 19.00 er der klubaften.
Se opslag i Klubhuset om aftenens emne

Fredag den 7 februar kl.
s lagning for born.

14.00 er der fastelavnsfest med tonde- ff
q.
tlt

Og sA var der avisoverskrifterne i august !

Stor ef<sftr=+;f{BSr.ring
Cillofld,foll;ret

EBad- Eifldfolt<
sl{al. betale- Hrza-<r tre'ker de d_;;--pA" i krlltrrrud+-I;;t,--

Laes venrigst inde i bradet hvad formanden og andre mener om dette.

folket
ra-srer

$nk-ngt
5fi6de for folfter og for bddfolket

Nu er defte drs sejladser ve! { vare forbi, og bdden skal pi land. Defreste forsikringsserskaber forranger, at bidei 
". 
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ino"nden 15 november, medmindre i hJr lavet anden attil l.

I stedet for afstivning med tsnder eller andet uegnet materiale, var det
mdske en god ide at bruge en af de her skitserede metoder, og derefter

dakke biden tit.
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Men ogsd nAr bSden stdr p6 tand,
stilles der krav til os. Er der brugt
for dArligt materiale i form af bukke
eller andet afstivningsmateriale,
kan der opstd problemer med
forsikringsdaekningen, hvis b6den
velter eller der sker andre skader.
Opstdr der vanskelig heder,
si sving med signalftaget V,
der betyder, at i behover assi-
stance.
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Silkeborg Motorbddklub
Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg
Ttf. 8682 3976
Kontortid hver tirsdag
18.30 tit 19.30

Bestvrelse:

Formand,:
Knud E. Jensen 86847484
Nastformand.:
Preben Henriksen 8680 4729
Kasserer.:
Arne Sommer 8682 0gB2
Sekretar.:
Aksel Borre 8683 6540
6v rige bestyre lsesmed l. :
Peer Jensen 8680 2169
Palle Christiansen 8681 1378
Herluf Christensen 8684 9630

Bladudvalg.:
Aksel Borre
Chang Puggaard

Redaktion.:
Arne Sommer
Preben Henriksen
Aksel Borre
ansvarshavende

8683 6540
8682 8353

8682 0882
8680 4723

8683 6540

Formanden har ordet.
sa er sommeren ovre for.denne_gang. DSt har veret en lidt trist fornojelse
med en masse regn og blast. Men en s6Qan sommer f6r jo ogs6 endl, og vi
har trods alt haft mang€ gode timer pa sogn her i sommei og-'a kan vijo
begynde at glade os til naste ar.

Nu er det sa de mere indendsrs sysler det gelder, og jeg vil opfordre jer til at
deltage i vore klubaftner h.er i vinter. Jeg ka-n optyse,li OLr er b store hotd
med til navigationsundervisning her.i Silke6srg', og det er utroligt flot, n6r det
stadig er frivilligt at deltage. Men vi tager qs1 som noget meget positivt, at der
er interesse i at lare navigation og herunqer sOfartsregler m.m.

Vi har haft vort irlige mode med Hjejlesel\kabet. Vi mener det er en god ting
at vi holder disse moder. Vi fir her lejlighe6 til at diskutere ting af felles inte-
resse og forhindre, at der opst6r problemer mellem Hjejleflidjn og det sej-
lende folk.

Vi har fAet en aftale med Silkeborg dykkerpluS om at de rydder op i 6en ved
lndelukket. Der ligger mange ting pA bundsn der bar fernes. Hlejtendden har
haft dykkere nede flere gange isommererls 196.

De medlemmer der har kaskoforsikring i Codan med krav om medlemsskab i
DMU og har fAet brev fraCodan ,vil vi anbg;rle at tage kontakt med Codan. I
kan ogsA henvende jer p€ Marinekontoret eller til beJtyrelsen for at fA oplyst
alternative forsikringsmulig heder

Som i nok har erfaret ved at lase MidtjyllQnds Avis , har der i sommerens lob
varet megen polemik vedrorende endring af b6dpladslejen. Bestyrelsen har
hafi flere moder med de.n kommunale.forvaltning, for at gore opmarksom pA
den efter vor opfattelse. helt uanstandige lejeforhojelse, de har'pAlagt b6d_
ejerne. Vore henvendelser resulterede dou i en neisattelse i forhold til de
forste priser vi sA. Men vi mener stadig lejin er for hoj, og vi arbejder videre
med sagen.

Vi foreslog kommunen, at.SMK overtog"d;;i1"n af b6dpladserne, men det var
der slet ikke stemning for. Vier sikker pi Vi kan gore det billigere. Vi havde
ogsa forventet, at vi kunne fA kommunen tit at tave en speciel p1s for pensio-
nister, men heller ikke dette var der gehor 1or. Begrundelsen var, at det var
for svart at administrere.

Kommunen skal have pengg i kassen,.og i stedet for endnu flere forhOjelser
af bAdpladslejerne ,vil man.forsoge at.lav\ en ordning, hvor der opkreves
gebyr ved sosatning ved slabestedet.

Udvalq

Klubhus og kantine.:
Preben Henriksen
Palle Chrisliansen
Brosamarbejdet.:
Herluf Christensen
Allan Nygird
Himmelbjerggrunden.:
Peer Jensen
Leif G Thagersen
Sejsgrunden.:
Peer Jensen
Klubaftner.:
Preben Henriksen
Palle Christiansen
Brugerridet.:
Aksel Borre
SMK's venner.:
Peer Jensen
Fanebarer.:
Johnny Lauridsen
Edvin Andersen

Vigtige tlf. numre.:
Marinekontoret
Kanlinen
Opsyn Indelukket

8680 4723
8681 1378

8684 9630
8680 4444

8680 2169
8684 8713

8680 2169

8680 4723
8681 1378

8683 6540

8680 2169

8681 3346
8682 0572

8682 3976
8682 6179
8680 1BB9
2023 1BB9

Ulykker til SZS
Ring alarmcentralen 1112

Falck 7010 2030

Silkeborg Politi 8682 3900

Amtsregistrering af bAde,
afmelding/andring.
Ring til Birthe Sandg6rd
Arhus Amt 8944 6789

Bladet udkommer igen primo februar
Sidste frist for aflevering af indleg til
naste nummer er den 15 januar 1g99.

Bladet vil derefter udkomme igen primo
maj, hvor sidste frist for aflevering af
indleg er 15 apri l  1999.

Alle indlaq er velkomne -
laq dem i postkassen i
klubhuset.



Med hensyn til vort 90 6rs jubilaum som er den 6 august 1999, viljeg opfor-
dre de af vore medlemmer, der har noget materiale, der kan bruges iil udar-
bejdelse af et festskrift, om at kontakte bestyrelsen, s6 vi i fellesitan xan ra
noget skrevet ned til glade for nuvarende og kommende medlemmer. selvejubilaet festligholdes dog i september 1999 , idet der er lldregatta forst i
august 1999.

Her til slut viljeg onske alte vore lasere en rigtig gladetig jul og et godt nytAr,
selvom der er et godt stykke tid tiljul.

Med venlig hilsen
Knud E. Jensen.

O. Wilhelm Stabell , Thomas Withetm Stabell, Finn Sjogren, Jens Chr.
Fomsgaard, Bent Bjerregir Jensen, oluf Jensen, christian Frost. Kurt
Hansen, Tom Lyskjer, Tonny Gissel, Kajsteenkjar, alle fra silkeborg.
Karsten Rasmussen, Them. Randiog Morten Strand, Them.
Gyda Betzer og Peter Nielsen, Bryrup. Kenn Andersen, Herning.

Vi haber i md falde godt.tit i sitkeborg Motorbddktub, og at i vit dettage i dearrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil ny-e livet pa soerne ogbetragte naturen som det falles samlingspunkt, som vi har ret'til at bruge,men.som.vi.ogsa har prigt tir at beskytte. *ar i sporgsmar tirjeiei
medlemskab, skal i bare kontakte bestyrelsen.

ilgg .! Mgtor 40/o4.
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NYBAD! !
Vi er Cressent, Chaparral og Starcralt  imDotor.
Vi har ogsri  et stort udvalg af brugtee bide ogjot ler.

TT<_z
Ca. 4O brugte pihangsmolorer.
Nye motorer t i l  FORNUFTIOE pr iser
Fra 5 til 9O llK

MALIN0 TIL BADE,N I
Vi har et stort udvalg al

ITITERNATIONAL
mal ing  og  t i lbehor

Nv forpaqter.

Peter

Thormann

Vore nuverende forpagtere af
klubhuset har valgt nye udfordrin-
ger og har derfor opsagt kontrakten
med Silkeborg Motorbaadklub pr.
31 december 1998.

Vi har fra samme dato ansat en ny
forpagter, Peter Thormann, som
sammen med sin livsledsager Tina
Valbjorn fremover vil stA for klub-
huset og de arrangementer der
kommer til at foregA i huset.

Peter er uddannet b6de som kok og
konditor. Kokkeuddannelsen har
han erhvervet p6 Kongensbro Kro
og konditoruddannelsen hos Lang-
hoffs Konditori her i Silkeborg. Pe-
ter har herefter veret ansat ved Ar-
husbakkens slagter i 6 ir.

Peter er godt kendt med vort klub-
hus og dets faciliteter, idet han det
sidste halve 6r har arbejdet i kak-
kenet for vore nuvarende forpagte-
re.

Vi byder Tina og Peter velkommen
og takker samtidig Vibeke og Poul
for deres store indsats for Klubhu-
set og dets gaster.

Pi bestyrelsens vegne

Aksel Borre.

Aksel Borre, Sekretar. Jeg anbotalrr mlg md savel NYT som
REPARATIONER i EL og HVIDEVARER.
NB! Kom lnd og sa vor torretning

mad alt I belysning og lvidevarer

KOMMER O/EBALT t 8Y OG PA LANO

Oprvdni nq. afriqqerfest.

Lordag den 17 og sondag den 1B
oktober 1998 var dagene hvor der
skete noget ved Klubhuset nesten
dognet rundt.
Kl. 9.00 lordag morgen var mange
medlemmer modt op for at vare
med til at foretage oprydning og
rengoring b6de ude og inde. Der
blev revet og fejet, stovet af og va-
sket ,kort fliser, stroet sand, hengt
skabe op og meget mere. En hyg-
gelig dag for alle der var med, ogs6
selvom det regnede fra vi startede
til de sidste gik hjem ud pA efter-
middagen.

kl. 19.00 var der indbudt til afrig-
gerfest. Ca. 50 havde skrevet sig
p5 listen som deltagere.
Og hvilken fest. Bordene var festligt
pyntedb da vi ankom. Der var liv og
sang og latter fra start til slut ud pA
de smd timer. Maden fra kakkenet
var helt i top og musikken kunne
heller ikke vere bedre. Alt i alt en
vellykket aften/nat som vi trygt kan
anbefale alle at deltage i.

Sondag kl. 10.30 var der stander-
strygning. Formanden berettede lidt
om hvad der var sket i lobet af se-
sonen, og efter at vi havde sunget
"Nu falmer skoven trindt om land,'
sorgede Lars Elmer for nedtagning
af standeren pA klubhuset. SMK var
herefter vart ved en ollvand



STOR EKSTRAREGNING TIL BADFOLKET.

Dette var meldingen fra kommunen gennem Midtjyllands
Avis den 19 august 1998.
som mange nok har set, har der varet masser af skriveri om dette i avisen.
Udover fra Silkeborg Motorbidsklubs bestyrelse, har der varet mange
indlag/henvendelser fra medlemmerne
Folgende l@serbreve/indlag giver et klart indtryk af medlemmernes reaktion

Forst fra pensionist Villy Nielsen, Resedavej, Silkeborg.

Hvad tenker de dog pi i Fritids oq Kulturudvalqet.
For med forslaget til nye takster for kommunale bidpladser bliver jeg sat i en
alvorlig klemme.
Vedtages taksterne vildet i fremtiden koste mere end en mdnedslon at betale
den drlige leje. Og hvordan skal der blive rdd til det ?.

Og Cad Ove Hansen, Lindeparken skriver:

Korstog mod bideierne.
Jeg - en ufaglart arbejder, der har sparet op til mit livs drgm, en b6d i
silkeborgsoerne - tager skarpt afstand fra Fritids- og Kulturudvalgets
planlagte forhojetse af b6dpladstejen ved de kommunale b6dpladler.
Over halvdelen stiger med 63 %.
Da overenskomsten skulle i hus, var det arbejderne der skulle vise hensyn og
holde sig indenfor 3 - 5 %.
Hvilken ansvarlighed er det s6, nir kommunen brandskatter borgerne med
forhojelse pd 63 %. tser er jeg skuffet over sFs rolle i dette korslog mod
bAdejerne.

FA ALTID
ET TILBUD

FRA

Provinzial Danmark P/S forsikrer
din bad og dine ovrige veerdier.

Hjelper og vetleder til enhver ild -
og ikke forst, ndr skaden er sket.
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Frikadellekonkurrencen !

Lordag den 15 august var dagen
hvor den 6rlige frikadellekonkurren-
ce blev atuilklet ved Himmelbjer-
grunden.

25 bAde med friske kokke og " let-
matroser " samt et halv kilo af
slagterens det bedste til frikadeller
ombord, var om eftermiddagen
stavnet mod Himmelbjerggrunden.

Kl. 17.00 blev alt, undtagen kokke-
ne og farsen sendt fra borde, hvor-
efter farsen blev iblandet de mar-
keligste ingredienser og derefter
rort med karlig hAnd eller andre for
hAnden varende redskaber.

Der blev stegt frikadeller i pandevis,
dog ingen tilden store "guldmedal-
je", samtidig med, at der blev bedt
bo nner, fremsat besvargelser,
sunget sange og skilet med nabo-
erne.

Kl. 18.00 blev dellerne afleveret til
grundig bedommelse af den kvin-
delige del af besatningen. Herefter
uddeltes pramier, alt efter de
strenge dommeres votering.

Ophavsmanden tilde ddrligste del-
ler - her skal ikke navnes navne,
fik, udover en hAndfuld sl til at
drukne sorgen med over at blive
sidst, ogsA et halvt kilo fars, sA der
var mulighed for at ove sig til neste
6rs konkurrence.

Efter denne disciplin var der felles
spisning af duelige og uduelige fri-
kadeller m.m. Udover frikadellekon-
kurrencen, varderopgaver i navi-
gation , gattekonkurrencer o.s.v.

Alt ialt en meget hyggetig aftert be-
gunstiget af meget fint vejr. Og sent
blev det inden der blev nattero i bA-
dene. Men til sidst faldt alle i sovn
godt mette af aftenens oplevelser.

Frikadelleholdet takker folgende
sponsorer for de fine gaver:
KajGeert, Fotex, Albani, SMK's
venner, Regnbuelys, Siim Bilelek-
tro, kaptajnen pA Cilta, Kongshe-
dens WS, Normann Super, og en
speciel tak tilAse og Borge Mad-
sen for arrangementet.

Sekretaren.

Agenturindehaver
Exam assurandor
John Rasmussen
Fredertksberggade 19
8600 Silkeborg
Tf. 86 80 r0 44

(t

u/
KONGSHEDENS WS

Tf f .  86  851215
Bit-ilf. 30 86 72 15

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. g6 83 67 33- ogs6 nAr b6den skal sikkert p6 land

- for vinteren

oo h.dr6.rd.-r. .ra, kta. i{ .r yd. d.h bcdrr r_nk6t-
C. r.Mco o0 radgtvhtnO.

a.OOO kwm uhd!.r.g h.d tot.t-ronthcnt tnd6_,o,
:*  t rElaat og blzgntngsgrt lk ler
* vErkta, og treElag
rar al t  t l l  t rus, l tave og hot l ryPR@Yl[fHRL



Pensienist Seilads den B
auqust 1 998.

lgen i Ar oprandt dagen for
pensionistsejlads i strAlende vejr.
Ja, strAlende forstAet pA den mide,
at regnen styrtede ned fra
morgenstunden.

Da 19 b6de havde skrevet sig pi
tilmeldingslisten, mitte jeg tage
listen ned, fordivi desvarre ikke
kan vare flere bAde pA
Himmelbjerggrunden.

Men det var rart at se hvor mange
der gerne ville deltage. Mange kom
desvarre forsent med tilmeldingen.

Der var engang en der sagde, at
S.M.K's medlemmer kan man ikke
fA til noget for klubben. Dette er
hermed modbevist.

At det er en stor dag for alle kunne
man se af, at Rosengirdcentret
havde en lang venteliste, ud over
de 75 personer vi kunne have med.
Den fsrste ankom til Indelukket
allerede kl. 9.00, trods det, at vi
fsrst skulle sejle kl. 11.00.

Rosengirdcentrets brugere gav
frokost da vi ndede
Himmelbjerggrunden. Vi mAtte btive
i b6dene og spise pA grund af
regnvejret, men det var mAske en
god ide at indfore for fremtiden -
for sikken en stemning og hojt
humor - miske af flere forskellige
grunde.

Det var meningen, at vi skulle have
spillet et eller andet slags spil, men
igen mAtte vi lave om pA dette pA
grund af vejret.

Vi havde fiet foraret nogle gaver til
dette, i stedet gav vi nu gesterne et
nummer, hvorefter vi trak 16 af
numrene ud og mange gester fik
en gave med hjem.

Efter alle de tilkendegivelser jeg har
f6et efter denne dag, mA vi sige at
det gor vi om igen til naste ir.

PA S.M.K's vegne
Chang

Vi siger tak til folgende sponsorer
der gav gaverne:
Guldbageren, Brodvarkstedet,
Borgergade 75, John Rasmussen
fra Provinzial forsikring samt ERKE
mobler i Bording. Carlsberg gav
sammen med S.M.K en ol eller 2.

H*H.. MARINEMoToRER

$suzurt .' r6il[il1;F
,Hl:fi,*i,.fff,'Jfiil, RAlcKil[HlEi!

;170 SPort

$ejslltarinecenter
a ^  I  ^  I  L '  r  r  \  r .
Julsovel 03. SeF, 8600 $lkeborq. il1. 86 B4 6d t{

Benzin & Diesel

Brandstofanlegget vil blive lukket
for vinteren 16 november.
Der 6bnes igen den 15 aprit 1999.
Anlagget kan dog Abnes ved hen-
vendelse pA tlf. 4028 4432 eiler
8680 4723.

Preben Henriksen

NAr biden skal pi tand.

Var opmarksom p6 at overholde tidsfri-
sten for vinteroptagning som den er angi-
vet i bddens forsikringspolice.

Inden b6den tages op, bor det 6rlige olie
og oliefi lterskift forelages.
Motoren har i lobet af sesonen forurenet
motorolien med sod og syrerester, som
kan forSrsage taring p6 lejer og glidefla-
der. Frisk olie beskytter motoren mod te-
ring og indeholder ikke skadelige syrere-
ster.

Motoren startes og kores i hurtig tom-
gang, til den har opndet driftstemperatur.
Olien aftappes eller pumpes op, og olie-
filtret afmonteres. Nyt filter monteres, olie
pAfyldes og motoren startes og karer til
normal driftstemperatur.
Optages b6den med kran, er det vigtigt,
at den sattes af pd kolen farst, hvoreiter
bukke eller stativ justeres ind til skroget.
Husk at surre bukkene godt sammen. s6
de ikke kan skride fra hinanden under
belastning (f.eks. i stormvejr ) sd biden
valter.
Rens b6den grundigt med hojtryksspuler,
vand og sebe.
Motorens kolesystem froslsikres ved at
tappe vandet af ,eller ved at der pdfyldes
frostvaske og vand i forholdet 1:1.
Afmonter kolevandspumpens gummiim-
peller. Lang tids stilstand kan deformere
impelleren og fi den til at satte sig fast i
pumpehuset.
Sekretaren.

RY BADEBYGGERI O
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Vi har fra

modtaqet fslgende:

Silkeborg den 15 aug. 1998.

Til Silkeborq Motorbaadklub

Vi, Brugere af RosengArdcentret,
siger mange tak, for den dejlige
sejltur, i gav os lordag den 8.
august.

Vi kender alle sangen:
" I regn og blast - er Silkeborg
bedst. .  .  "

Trods den meget vide lordag,
formAede i, kaptajner med fruer, at
give os en god oplevelse.

Tak fordi iville ofre en dag pA os.

P6 samtlige Brugeres vegne

-t -.* *.!i/l*r) u dr*r.-.
A n n a  K a t h r i n e f { a n s e n  

-

I-AIIDBRUG.INDUSTRI
VENTITATION T '
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' Eohrs',ei. . !G00 sikrbofo
8ALC.sERVICE. MONTAGE

TLF.86 80 13 22
ltftftfon f0 5t .t3 a2



Sct. Hans.

Selv om det er et stykke tid siden vi
fejrede Sct. Hansaften, kan vi
fortalle de medlemmer,der ikke
var tilstede ved b6let pA Sejsgrun-
den, at det var en meget hyggelig
aften, med fint vejr. Ca. 80 var
modt frem for at se heksen blive
sendt til Bloksbjerg, smage pA ol,
vand og pblser og fi en snak med
andre medlemmer.

Vi siger tak til vore sponsorer:
Albani & Vibeke&Poul,
samt en tak til Grete, Jens, Jan,

Johnny, Ellen som alle hjalp til.
Og en speciel tak t i lAse for,  H E K S E N '

Egon

Klubstander ,trykt
Sokort
Sokort ,lamineret
Sokort med bronumre og
oversigt over faciliteterne
ved broerne- 2 stk

Blaserskjold
Medlemsemblem til knaphul
Nogle til klubhus
Klubmarker ( klebe )
Badepoletter

Husk !

._ at dU.Kgn kobe manqe qode oq nvttiqe
tinq i Silkebors Motorbidklub.

f. eks

Motorkapseilads.

Den 19 september var derALBANl
- Cup sejlads, som foregik i virkelig
fint vejr med god vind.

Vinderne I LM 27 klassen blev

1. Poul Erik Pedersen i lnga
2. Palle Christiansen i Brisen ll
3.  Knud Jensen is imone
4. Jorn Holst  iMary

Vinderne iLM24 klassen blev:

1. Johnny Lauridsen iJogy
2. Jens Hansen iComich
Efter kapsejladsen var der
distance sejlads, der blev vundet
af: Jens Hansen

Palle.

iComich

Alt andet
er vand
ved siden
a f !

kr.
kr.
kr.

50.00
125.00
200.00

kr.  25.00

kr.  40.00
kr.  25.00
kr.  25.00
kr.  10.00
kr.  10.00

Ovenstiende kan ksbes pA vort nye
Marinekontor, som har Abent hver tirsdao fra
18.30 t i l  19.30.

offi
Sikringsgruppen

o Ska lorgodkeodte
lVver ia la r r le l

a Tekniskealarnter

a AdgangskoDlr0l

au l .  e l " ins la l la tn r
Ves le rgade 77  -  8600 S i lkeborg

Tt t .  B6  82  08  99
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Nu q det ptantngnitgst'-t[for drets
jfufrofu*, o[ ai [a&r igat et stort
tralitotu ft og fufun juftt ord.
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