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SMK - nvt udkommer:
nr. I primo feb. deadline 

-l5. jan.
nr. 2 ppimo maj. deadline 15. april
nr. 3 primo aug. deadlinc 15. juli
nr. 4 primo nov. deadline 15. okt.

Lordag den 11. august.2001.
Kl. 11.00 Pensionist sejlads

Lordagden 18. august.
Kl. 17.00 "Far's, Frikadellekonkurance'"

HimmelSjerggrunden

Lordag den 15. september.
Kt. 10.00 ALBANI: Motorsejler kapsejlads, Akrogen

Vinterens navigationsundervisning,
se andet sted i bladet!

Fredag den 5. oktober.
Kl. 19.00 Afriggefest, i klubhuset Indelukket

Lordag den 13. oktober.
Kl. 09.00 Oprydningsdag, lndelukket.

Vi starteJ med rundstykker og kaffe

Sondag den 14. oktober.
Kl. 10.00 Standerstrygning, lndelukket

Onsdag den 14. November.
Kl. 19.00 Klubaften

Dynres med Himmelbjerget i baggrunden
selfra bakherne nordfor Julss.



Formanden har ordet!

I sidste nr. af sMK - nyt byder den afgaede formand Knud E. Jensen mig
velkommen ijobbet og Onsker held og lykke fremover,- tak for det Knud.
Jeg vil som ny forman-d for SMK tilstrebe at klubben fungerer tilfredsstillende,
og-g4r gernebrug af hjatp og rid ogs6 fra tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Vi har fra naboerne til sejsgrunden f6et en klage over for meget sloj pa
"varme,, dage. Vi har svaiet, - nir mange mennesker er samlet pA et sted
kan det ikke forgi lydlost, men bestyrelsen henstiller til brugerne af
Sejsgrunden om at tage hensyn til naboerne^

Klubhuset har fiet navnet Silkeborg Motorbidklub tilbage og fremstir nu som
det var tidligere.

Byggeriet pA Seisgrunden er ikke kommet godt i gang, der er opstAet
problemermed funderingen under udgr:avningen og der er tilkaldt
professionel hjelP.

P6 Himmelbjerggrunden er broerne endret og fornyet, der kommer nye bOjer
og galvaniseret kade til brug for agterfortojninger.

Med onsket om en god sommer.

Benno Bechmann formand.

Markedsdag i Indelukket lordag den 19. maj.

Vivar heldige i6r med at have 14 boder med af nasten enhver art.
Der var besog af mange mennesker dagen igennem, selvom vejret ikke var helt
som det plejer at vere. Vi slap dog for regnen rnen den hArde blast, gjorde det
svart at holde telte og parasoller pA jorden. De mange besogende skyldes miske
ogsd en god annoncering i ugeavisen og radio Silkeborg.
Leon fra Normann Superbest gav rundstykker fra morgenstunden og Peter fra
klubhuset gav kaffen. Et godt initiativ som vi hAber vil gentage sig til naste 6r.
Ogs6 i ir var Falck til stede for at afprove vort slukningsudstyr i bidene, det er
rart at vide at udstyret er i orden hvis vi kommer ud for et uheld.
Henry Knudsen Kongshedens vvs. havde traditionen tro lavet en konkurrence
med to meget flotte pramier. Forste pramien var et ifg vandsparetoilet,
andenpramien var et flot toiletsade.
En stor tak til alle udstillere som vi hAber at se igen til neste Ar.

Palle Christiansen

Lidt om kommende aktiviteter!

Lordag den 11. august kl. 11.00.

Pensionist sejlads. Vi starter fra Indelukket, hvor gesterne kommer ombord. Vi sejler
nu ud i so systemet, hyor vi finder et godt sted. Her hygger vi os med lidt sjov' Der
bliver ogsi tid til lidt mad, mdske en ol og en dram? Det er en hyggelig dag for alle!
Vi hiber igen i 6r, at der er mange, som vil sejle en hn med pensionisterne.
Der kommer tilnelding op i klubhuset Indelukket, hvor skipperne kan melde sig til!

Lardrg den 18. august kl. 17.00.
'Tar's Frikadellekonkurance" pi Himmelbjerggrunden. Her er alle medlemmer
velkomne til at deltage. Det er den dag, hvor skipperen skal bevise, at han er den
bedste til at lave frikadeller uden mors hjelp. Pigerne forlader bidene, og far starter op
kl. 17.00 med at rsre farsen salnmen til noget, som skulle blive til frikadeller?
Ibidene arbejdes deriherdigtmedfade,pander, ol og hvad der sighorer sigtil.
Kl. 18.00 msdes vi oppe ved bordene pi land med delleme. Her er nogle af pigeme
udtaget som dommere. De smager pi dellerne fra hver deltager. Det kan vare hirdt.
Trnk p6, hvad der kan vare i dellerne. Derefter er der fallesspisning ja, nogen bytter
"inda deller"?
Resten af aftenen (natten) er der rahygge. Der er gerne nogle som spiller. Nogen bliver
pluslig sovnig og andre vigrer forst op nu. Det er for alle SMKs medlemmer.

Lordag den 15. september kl. 10.00.
ALBANI: Motorsejler kapsejlads, Alrogen.
Her msdes alle de motorsejlere med skipper, som snsker at deltage i arets sidste
motorsejler kapsejlads. Der startes med skippermode ved Akrogen. Her fdr du de
instrukser, som man skal bruge til hele sejladsen. Mod op og fi en god dag pt soen!

September, Vinterens navigationsundervisning!
Undervisningen, se AOF folder.
Evt. tilmelding hos Alex Mikkelsen, Tlf. 86816556.

Fredag den 5. oktober kl. 19.00.
Afriggerfest i klubhuset Indelukket, med mad og dans. En festlig aften.
Hvor d mindes sommerens oplevelser? Her sker der meget sjovt den aften. Det er en
aften, hvor alle SMKs medlemmer bsr msde op og more sig sammen!

Lordag den 13. oktober kl. 9.00.
Vi starter med kaffe og rundstykker i klubhuset. Sn gar vi ud og rydder op et par timer.
Her vil vi gerne, at der kornmer nye og zeildre medlernmer- Mod op og vrr med i klub
livet. Her kommer du hurtiet til at kende andre klubmedlemmer.

Sondag den 14. oktober kl. 10.00
Nu hvor sejlersasonen er ved at slutte for i 6r, er der standerstrygning i Indelukket.
Her synger vi Smks stander ned og slutter af med lidt til ganen i klubhuset. PH.
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Med din lystbadsf orsikring
hos Provinzial Danmark
kan du tage lidt lettere
pA hverdagen...

Agenturindehaver
Jesper Torp

5!T,'gf!;'"'E*"'n pR@\#11H#
Telsfon 86804044
E-mail ito@prcvinzial.dk

. Intelligente . Adgangskontrol
Bygningsinstallationer . W-overvAgning

. Lys- og kraftinstallationer . Industri-installationer

. Tel+'og datainstallationer . Automatiske

. Forsikringsgodkendte Brandalarmeringsanlag
Tyverialarmer . Patientkaldeanleg

Undberg Installation als $f

RY BADEBYGGERI

INDUSTRIVEJ 14 .8680 RY
TELEFON 86 89 26 MAutqisct el.iGtallats

Randersvej 6 DK 8600 Silkeborg
Tef.: +45 87204840 Fax r45 87204860

OBS!

Fra Sejs Sovej og Snawingens Beboer- og Grundejerforeninghar SMK den 10.
april 2001 modtaget et brev, hvor beboerne klager over, at der er stigende uro pi
Motorbidsklubbens grund p6 Sejs Sovej. De er bange for, hvad der ville ske, nir
klubben pibegynder et nyt byggeri i sommeren 2001.
Ligeledes tilkendegav beboerforeningen, at de i vjsse situationer folte sig
generet af larmen fra pladsen pt de "varme dage".

Silkeborg Motorbidsklubs bestyrelse vil hermed opfordre alle sine medlemmer
til at visse hensyn til vore naboer og undgi urimelig stoj!

SMK vil og skal vare gode naboer!

Sikkerhed til sss!

Husk, det er bidens ejer/forer, der
er ansvarlig for, at biden er i orden.
Fi bAden sikkerhedstjekket, hvis der
er ting, du ikke er sikker piL er i orden.
Fi en qratis eftersyn. ring pf, tlf.
86811378 - 40506103, Palle Christiansen.

Bil os srill!

Der md kun grilles ved de broer, hvor der direkte er anlagt en griVbilplads. Kun her
er det tilladt at trnde b6l.
Og skal der grilles si pas pi, vi er i skoven, og det er Sben ild der bruges, og lad vere
med at stille grilleniengangsgrillen pi broerne og bordene.
Brobrafldeme/bordplankerne tager simeget skade nar grillen svier/brrnder sig ned i
trapet, at de"skal udskiftes. Repmationen er dyr og nmmer alle medlemmer.
Enloftet 

fu
Mvh. Silkebors Motorbaadklub.
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Silkeborg Motorbaadklub byder velkommen til nye med

Svend Rasmussen, Sinding. Erik Pedersen" Laven. Margrethe Boisen & Peter Skov
Sorensen, Silkeborg. Stig Ove Erikseq Hammel. Jan Christiansen, Funder Kirkeby.
Borge Laursen, Engesvang. Henri Kramer Madsen, Silkeborg. Frits Kudsk, Ikast.
Tonny Tornvig, Silkeborg. Henning Olesen, Silkeborg. Michael Fauts, Silkeborg.
Brian Dahl Rasmussen, Silkeborg. Svend Willy Petersen, Silkeborg. Erik Laustsen,
Silkeborg. Steen Grsnne, Silkeborg. Kaj Gyldenlove Roctink, Silkeborg. Thorsten
Thorson, Silkeborg. Lejf Christensen, Them. Bjarne Hjorth, Silkeborg. Klaus Jensen
Silkeborg. Mogens Sorensen, Silkeborg. Antun Kelemen, Silkeborg. Carsten
Wengel, Silkeborg. Ole Askhoj, Silkeborg. Jesper Thygesen, Silkeborg. Linda &
Erling Thomsen, Silkeborg. Arne Olsen, Hvidowe. Soren Jesper Lanng, Randers.
Per Munck, Skjern. Henning Balle Nielsen, Sorring. Jon Wozniak, Silkeborg.
Ole Tilsted, Silkeborg. John Bslcho, Silkeborg. IrankPedersen, Silkeborg.. Svend
Ottesen, Ejstrupholm. Hans Kristoffersen, Galten. Henning Sehested, Silkeborg.
Karsten Hedegard Keistensen, Hirurerup.

Pinsetrref den 2. juni 2001

Pinsetrrffet blev i 6r arrangeret af RY Bidlaug i "strilende vejr".
Vi msdtes pi Himmelbjerggrunden kl. 13.00.
Vi gik si i samlet frop op til Himmelbjerget, for athsre Niels Hovgaard fortrelle om
omegnen for og nq.
Desverre styrtregnede det hele vejen op til bjerget, og der var meget tiget og diset pi
toppen. Her fik vi si at vide, at vi skulle msdes i Ry marine, hvor Niels l{ovgaard vilde
rurderholde med at fortalle om Omegnen, Himmelbjerget og Soerne.

Om aftenen vm vejret klaret op, si der blev grillet, spist, fortalt gode historier srmget.
og danset til Harmonikaenfsrt af Dorte fra Ry og Niels Just SMK.
Ry bidlaug kom frem med et sjovt indslag: Man kiggede lidt pi hinanden og sd pd dem
fra SMK. Det varede ikke lenge, for vi har jo Peter i Valborg, der pludselig rystede et
indslag ud af ermet. Det fik de fleste til at smitude af grin. Si vi var pA banen igen og
dansen gik til langt ud pi natten. En rigtig hyggelig dag og fest for de ca. 40 - 50, som
var msdt!

Kristian Jensen. og Kire llogberg 
1
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Professionel leveranci sr af
trr + byB

HT Defta
HT Deftatrn + byg,
Kastaniehaivei 37,
8600 Silkeborg.

Tlf. 87 22 66 88, Fax 87 22 66 66

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJGEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86836733
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Vi har altid et godt tilbud
nfrr det drejer sig om nYe
eller brugte bAde og motorer'

Skt. Hans festen 2001

Skt. Hans festen blev afholdt pi Sejsgrunden. Lordag den23.juni. Samtidig var det
Riverboat - weekend, si det var egentlig fantastisk, si mange der var modt op. En havde
vidst optalt omkring 100 mennesker. Det erflot! Der var en gratis omgang polser med
brod og en sodavand til bsmene. De voksne kunne ksbe grillpolser og ol. En stor tak til
Annelisg og Kristian i Lotus, der stod for alt det praktiske samt en meget nahrtro heks til
bAlet. Ogsi en stor tak til drengene Kasper og Mads, der meget professionelt passede
boden det meste af aftenen. Biltalen blev i ir holdt af undertegnede og handlede bl.a. om
hvorfor vi holder Skt. Hans fest. For dem, der ikke var tilstede, kan bses indholdet her.

Hvorfor fejrer vi sankthans?

Det er en reldgammel skik at fejre midsommer. Det har danskerne giort siden Odin og
Thors dage. Den 2 I . eller 22. juni er det sommer-solhverv med arets lengste dag, og
sankthans aften fejrer vi altid den23.juni. Det er sA sankthans dag den 24. juni. Efter
sanktha4s bliver dagene igen korterg indtil vi ndr vinter-solhverv i december.

Sankt Hans betyder egentlig "den hellige llans" - og det er selveste Johannes Doberen,
der er tale om. Han og Jesus delte aret imellem sig, sagde de forste kristne i hvet fald.
Men nir de skriftkloge havde beregne! at Jesus vn fsdt den 25 . december, hvorfor har
Johannes si ilfte fodselsdag den 25. juni? Fordi de skriffkloge udtrykte det anderledes. De
sagde, at Jesus var fadI6 dage for l. januar, og Johannes 6 dage for 1. juli" alts624. juni.

Sankthans heksen, som vi brender pAmidsommer bi,let, fortsretter den opfattelse, at hekse
og onde rnagter er serligt farlige sankthans aften. Hverken hos jodedommen eller hos
kristendornmen troede man pi hekse i de fsrste tusind er. Det var fsrst i 1200-tallet, at
hekseovertroen begyndte at komme ind i billedet, og i de folgende irhundreder tog til med
redselsfulde folger for mange kvinder ( og mand ) i hele Europa. I Danmark blev den
fbrste "heks" brandt pi bilet i Stege i 1540, og den sidste officielle heksebranding fandt
sted i 1693. Si sent somi l'722 kom en "heks" dog pi bilet i Salling, og i 1897 blev en
sakaldt 'heks" 

$nchet i Vendsyssel. Alene i Danmark mistede op mod tusinde "hekse"
livet i fla1nmeme. Helt indtil 2. verdenskrig er der eksempler ph, aI folk med ry som
"hekse" blev forfulgt i Danmark.

Selve saokthansbdlet - og midsommerfesten - er jo en dejlig tradition at fortsrette. I
Sverige har de vreret si kloge, at de fra 1953 lagde sankthans aftenp6 enlardag, si folk
kunne ni at sove rusen fra festen ud. Men i Danmark har vi til gengdd stadig Holger
Drachmanns og P.E. Lange-Mtillers smukke midsommervise fra 1885: "Vi elsker vort
land. . . ", som for os hsrer med til en rigtrg sankthans aften med bil - med eller uden heks
* og fest.

Kire Hdgberg
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Er verdens stsrste langdistancelsb i kano og kajak og aflroldes for 34. gang den 8' og
9. september 2001.
Lsbet starter i Skanderborg lordag og slutter i Randers sondag. Overnatning sker i
Silkeborg.

Da lsbet foregar i sensommeren kan vejret vare meget omskiftelig, hvilket bl.a. kan
betyde, at Julss, Borress og Brasso kan vrere barske at komme over.

Vi har derfor brug for et godt sikkerhedsapparat bl.a. best6ende af motorbide placeret
med passende afstand pi ruten fra Ry til Silkeborg.

Til dette har vi brug for DIN hjelp.
Lordas den 8. sentember 2001

Kl. f0 - ca. kl. 17.

Opgaven udfores ved at ligge pi et nrermere aftalt sted i so-systemet udstlret med et
radtflagpi b6den. Der skal holdes udkig efter kajakkeme. Ved evt. kentring skal der
gives hjalp til enten at komme i b6den igen eller komme pi land. Til kommunikation
mellem dig og kommandocentralen vil der skulle bruges mobiltelefon (hvis egen
telefon betales forbrug af TdG).
Tour de Gudeni sorger for forplejning til bidens besatning, ligesom der vil blive
udleveret t-shirt.

Vil du give os en $alpende hdnd, kan du kontakte, Johannes Bang Pederserq tlf.
20 88 88 44 formand for Tour de Gudeni-komiteen,
eller Birger Jakobsen, tlf. 86 81 00 68 medlem af SMK.

Sondrup Marine Motor
Hovedgaden 12, GYiling, 8300 Odder

Tlf. 86s5rltL Mobil 20fi159
E-mail: sondruo@sondruo dk

www.Ytnm2r-ffiim.dk

Reparation og bYgning
afbidebroer.
Tlf.40 54 60 6l

www.boYebroer.dk

Har du speedbfldskorekort ?
Hvis ikke - s& lres lige dette !!

Fra 1. jrmi 1999 skal alle der forer en speedbid, vrre Sldt 16 dr og vrre i besiddelse
af det nye speedb&dskorekort.
Dog kan de der kan dokumenterer, at have ejet og sejlet speedbed i I er fsr loven
fiidte i ltc:aft 116-99 vente med korekortet til den I juni 2002.

S.M.K. kan nu tilbyde dig dette speedbidskorekort. Med den bedst mulige
forberedelse, til den teoretiske og praktiske prove. Desuden vil du lare en rnasse om
maritime udtryk og regler, som ejere af hurtigtgiende, ikke altid fiir med i "farten''.

Hvad skal du lere:

1) Sovejsregler og vigeregler. Lanterne kra% Kompasafmrrlning m.m.
2) Fartojskendskab Fortojninger knob og stik Nodudstyr og dets anvendelse.
3) Styringogmanovrering. llavnemansvrer, samtalleaspekterafsejladsmedhoj fart.

Eks. Mand over bord og pejlinger.
Forebyggelse og nedkampning af brand"
Anvendelse afanker, furtojets begransninger samt en
dybere forstielse af vejrudsigten

6) Speedb&dens maskineri- Kendskab til motoren, samt praktisk kontol af motorens
kolesystem og smoring.

Kurset vil foregi som et weekend kunus, fra lordag den 8/9-2001 H. 9.00 til 17,00
til sondag den 919-2001k1. 9.00 til 17,00

Incl. eksamen som pibeg5rndes sondag kl. 13.00 pi irhusbugten
Pris for kurset ved 10-15 elever 1.395,- pr. elev excl. Provegebyr 250.- I<r.
Priserne er incl. undervisningsmaterialer, bid, brandstof, m.m.
Der gives bestielsesgaranti.

Tilmelding: S.lv{.K marinekontor. Tlf 8682397 6
Kantinen: tlf 86826179
Palle Christiansen 86811378 . Ring evt. for sporgsmil.

Forbehold: Ved tilmelding betales 500,-kr. a. conlo restbelsbet betales senest I mined fsr. .
Hvis der aftreldes min. I mined fsr betales 250,-kr. af aconto belsbet tilbage. Mndre end I mined
for gives ingen refrrndering.

Kursuslederen er berettiget til at ud$ctte kurset, sifremt vejrforholdene ikke tillader sejlads i
speedbld Ligeledeq aflyso hvig fcrre en{ 3 gersorrcr gr til, neldl

4) Bekrmpelse af brand
5) Sosikkerhed.

l l


