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5Sdde for folket og for hddfolket

En sommersondag
pfl soen

Uge 31.
Silkeborg Ild regattefest

Fredag den 6 august.
SMK har 90 ars jubilaum, med reception i klubhuset
mellem kl. 12.00 - 16.00. Alle er velkommen.

Lordag den 14 august
Frikadelle konkurrence, Himmelbjerggrunden, kl

September.
Vedr. vinterens navigations undervisning, se AOF folder.
Evt. tilnelding kan ske til Alex Mikkelsen tlf. 86816556.

SMK's 90 irs jubilrcumsfest afholdes.
Fredag den 4 september kl. 18.00, vi msdes i IndelulJ<et
hvor vi gdr ombord pn IWS MAGEN (se andet sted i bladet).

Sikkerhedsbflde til Tour- Gudeni.
Den 11 september kl. 10.00, er der brug for nogle btde, som
kan ligge som sikkerhedsbide ude i ssen, listen i klubhuset.

Den 18 september kI. 10.00
ALBANI Motorsejler- kapsej lads, modested Alno gen.

16 oktober kl. 09.00, oprydningsdag i Indelukket.
Vi stader med kaffe og rundstykker, velkommen.

Standerstrygning sondag den 17 oktober kI. 10.00

, * t .u

Ja si er det sommer, og vi hflber pi at vi skal have
mange dejlige oplevelser ude i naturen, vi kan hurtig
blive enige om at sommeren er blevet noget bedre end
sidste iro si vi bidfolk nyder at komme ud og fi en
dejlig sejltur pi soen.
Med snsker om en god sejler sommer.
Hilsen SMIC
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Si skal vi til det igen, det har varet et utroligt travlt forar, der har veret mange ting
der skulle gores, vi blev fardig med tankanlaget inden der var ibning, og det var en
utrolig god markedsdag vi havde,der har aldrig veret sa mange mennesker som i ir.

Vi er ved at vsere fardig med Kirsebar grunden som vi har haft indvielse af. En rigtig
stor tak til alle som hjalp til med at fr det hele til at fungere. Der var ca. 30 bide til
indvielse og det blev et godt vejr, si folk de hyggede sig i nogle timer deroppe, jeg
tror det bliver et sted der vil blive benyttet meget.

Der er skiftet Borde og benke ud pi Himmelbjerg grunden det er giort af
medlemmerne, der er sat riste op ved alle broerne ved grundene og det hor jeg at vi
bliver glade for.
Taget pt klubhuset er blevet rengiort og malet det er der nogle medlemmer som har
vreret behjrelpeligt med, tak til jer.
Deksbrcdderne og vangerne pi sejs grunden er blevet udskiftet, de var meget d6rlig.
Mod op til de anangementer vi har i forbindelse med Jubilaet.

Sejler hilsen.
Knud E Jensen.
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Lordag den22 maj, var det Silkeborg sejlklub der arrangerede det flrlige pinsetraf.
Msdestedet var Himmelbjerggrunden, her msdtes de tre klubber med deres
medbragte mad og en sl som blev intaget, inden sejlturen gik mod sejlklubben, med
indlagte konkurrencer undervejs.
Kl. 17.30 var grillen tendt i sejlklubben og besatningerne ombord i bidene kunne
stade med aftensmaden.
Aftenen gik med snak og historier, der skulle selvfolgelig ogs6 noget flyende til s6
aftenen og det meste afnatten gk ogjeg har hort, det gik godt!
Vi kan allerede begynde at ghde os til neste 6rs pinsetref, hvor det vil vere
Silkeborg Motorbaadklub tur til at arrangerer pinsetraf.

Tak til SSk. for en meget fint arrangement.

Med venlig hilsen
Silkeborg Motorbaadklub
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Informationsmsde af nye medlemmer

Den 4 maj var der modt mange nye medlemmer op til SMK's
Inforrnationsmode, hvor vi sii provede at fortrelle noget om klubben og
grundene, hvordan det hele fimgerede og fordelene ved at vare medlem
Vi sluttede af med Kaffe.

Markedsdagen den 15 maj.

Markedsdagen blev besogt af rigtige mange mennesker i 6r, vi var ogsi
heldige med en dejligt solskind vejr, si folk gik stille rundt og nod det,
der var ogsi mange forskellige boder i 6.r, som man kunne 96 rundt og
besoge, ja der var noget for enhver smag.
Der var forskellige bide, bddudstyr, vvs, vanne, kobber tagrender tag,ksd,tbj,
blomster, ol, vand, polser og mange fine ting i boderne.
Falck afrrovede vores ildslukker.
SMK og Hydro/Texaco holdt indvielse af det nye Benzinhus og tankanhg
med nogle gode tilbud og lidt til ganen.
Henry Knudsen udloddede en gaskomflr, en meget fin dag i Indelukl<et.

Preben Henriksen



Nye medlemmer

Vi byder velkommen til nye medlemmer.

Gorm Falsig Pedersen Silkeborg. Ole Thorup Nielsen lkast. Hans Trrerup -
Ole Elmegaard Virklund. Benge Mikkelsen Sinding. Kurt Jan Hansen Silkeborg.
Palle Bakgird Jensen Silkeborg. Johannes Herskind Them. Tom Bak Silkeborg.
Jan Mejlby Christensen Silkeborg. Esper Tobiasen Videbak. Kristian Hansen
Engesvang. Morten Andersen Silkeborg. Karsten Sondergdrd Silkeborg.
Flemming Freddie Holstrup Sejs. Bjarne Olesen Silkeborg. Soren Vestergird
Hammel. Peder Boldsen Silkeborg. Henning Niekrenz Sejs. Dorte Sogird Dahl
Silkeborg. Michael Egelund Olsen Silkeborg. Gunnar Andersen Silkeborg.
Frank Hansen Silkeborg. Poul Erik Nyenstad Silkeborg. Ebbe Rydberg Ry.
Per Dyrby Ludvigsen Silkeborg. Allan Johansen Sejs. Jens Svenning Svejbek.
Fleddy Bjorn Hansen Them. Hans Jorgen Andreasen Silkeborg. Lars Elgaard
Silkeborg. Lars Frost Silkeborg. Kirsten Evers Silkeborg. Sven Frederiksen
Silkeborg. Ole Normann Hansen Silkeborg. Novi Kristensen Silkeborg.
Hans Bang Silkeborg. Holger Vilheln Mulbjerg Silkeborg. Soren Dige Nielsen
Silkeborg. Rene Tranberg Silkeborg. Charles Laursen Silkeborg.
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Silkeborg Motorbaadklub's 90 6rs jubilaum 19991

Den 6 august. Reception i klubhuset fra kl. 12.00 til kl. 16.00
alle er velkommen.

Den 4 september. Jubilreums sejlads med IWS MAGEN

Om sejlturen

Tilmeldelse kan ske pi Marinekontoret, tlf. 86823976
som er &ben mellem kl. 18.30 - 19.30, hver tirsdag.
Tilmeldingen er bindende.

Vi msdes i Indelukket kl. 18.00, hvor vi gar ombord i det
gode skib ttlACBN, vi sejler nu stille rundt i sosystemet
hvor vi nyder maden, med musik, dans, underholding,
m/m. med i prisen, som kun er 175,00 kr.
er der I velkomst- drhk, samt 4 genstande pr. person.

Vel msdt, SMK.
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Indelukkets Spisested

lHUSK !!
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Kob og Salg: Walkie-Talkie / V.H.F.

Mangler du hjaelp til ovenstiende, ved kob / salg, montering, udmAling m.m.
Sd kontakt mig. Der er altid mange brugte ting pi tager tit billige priser.
Nyt kan skaffes nasten fra dag tildag.

Sejs Walkie-Talkie
v/ Leif Birck ( S.M.K. 04. )
Havmosevej 19, Sejs
8600 Silkeborg
Tlf. 8684 6162, mobiltlf. 3086 6662
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Internet adresse
www.s-m-l<.dk

Ved Vennernes ekstraordincr
generalforsamling, den 24 april
1999

Der var desvarre ikke msdt ret mange
venner op, men modet gik stille og
roligt, og man blev enige om at SMK's
vennerne vil forsptter fremover.
Der blev valgl2 nye representanter, til
at foresti vennerne. De to blev
Ingrid Thorsted og Erik Jensen. Vi
snsker dem held og lykke.

Elin - Egon

Sikkerhed til sss!

Husk at det er btdens ejer/forer, der
er ansr.arlig for at biden er i orden.
F6 biden sikkerhedstjekket hvis der
er ting du ikke er sikker pi er i orden
Det er gratis. si ring pfl tlf. 86811378
40 44617 I . Palle Christiansen.

Me kun ske ved de broer, hvor der
direkte er anlagt en bilplads, kun her er
der tilladt at tande b61.
Og skal der grilles si pas p6, det erjo
iben ild der bruges, og lad si vare med
at stille grillen/engangsgrillen p6
broerne. Gangbradderne tager s6
meget skade at de skal udskiftes.
En dyr reparation for alle
medlemmerne.

Annonce.:

PAlidelig mand soges !

Til tilsyn med grund tat ved
Magela.

Mand med erfaring i tilsyn med
sogrund foretrakkes.

Evt. henvendelser til
Skipper Johnny Lauritsen.

"  JOGI '
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Frikadelle konkurrence

Som omtalt under "kommende aktiviteter" A{holdes der frikadelle konkurrence
pA Himmelbjerggrunden lordag den 14 august.

Da vi specielt de sidste par rir har fiet mange nye medlemmer, som derfor m6.ske
ikke er klar over hvad det er for en disciplin der konkurreres i, skal vi her kort
forklare hvad den svare dyst gar ud pi.

Allerfsrst skal vi sl6 fast, ar alle der har en bid med mulighed for at stege en
frikadelle kan vere med i dysten.

Det gnlder kort og godt om at kunne lave verdens bedste frikadeller.

Fsr man starter hjemmefra denne lordag eftermiddag, 96r man til sin slagter og
ksber en halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke medbringes uibnet
til Himmelbjerggrunden, hvor man skal vere seneste kl. 17.00.

Kl. 17.00 gir man i land medbringende sit indksbt fars og hvad der er af
mandskab i biden.

Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den bares ombord pi
en udleveret papbakke.
Nu er skibets kaptajn udnevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl.
18.00, skal have rsrt farsen sammen med medbragte ingredienser og derefter
have stegt 3 stk. frikadeller, der afleveres i land pracis kl. l8.00til grundig
bedsmmelse og eventuel praemiering. Dommerpanelet best6r af vore bedre
halvdele som tidligere blev sendt i land.

Medens delleme bliver bedsmt, kan kokkene afrente deres dom ombord pi
bidene, hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op efter stegningen, nu
kan man miske ni at tsmme et par glas/flasker, som man ikke niede under
stegningen.
Nir dette er klaret msdes vi til spisning af de bagte deller, samt andet medbragt
proviant.

56 msd endelig frem, alle kan vrere med, og der er sikkert prremie til de fleste.
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