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Kommende
aktiviteter:

Lgrdag den24. august k|.06.00
Fiskekonkurrence fra Sc.lsgrunden

Lgrdag den 14. september kl. 10.00
Albani. Motolse.j ler kapsc-j hds. Ak''oge'r

Lordag den 12. oktober kl. f9.00
Afriggerfest i klubhuset, Indelukket

Sgndag den 13. oktober kl. 10.00
Standerstrygning

Onsdag den 13. november ld. 19.00
Klubaften, "Jotun" viser Deres produkter

SMK - ttyt, udkommerfire gange ont dret og bliver sertdt ud til alle
SMK's medlemmer. Alle ntedlemrner kart.fd irtdlrcg nrcd i blaclet. Dct
kart vrcre ris eller ros, der er mdske rtogct du gcnrc vil kqbe elle r
scelge, du har en god id6, det katt vrcre ctt oplevelse pd sry'cn, ellcr ct
eller andet du vil indvie os andre i. Korttakt nig pd bladet, sd vi kutt

fd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Kire Hiigberg tlf. 86 80 08 58 - 2f 68 88 15
Hberg@mobilixnet.dk
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Formanden har ordet

Regatta hr 2O02 fir en velfortjent ros afjournalister og tilskuere og
det var en virkelig flot oplevelse , alle 4 aftener, men selvfglgelig var
hgjdepunktet lg'rdagens festfyrverkeri det var en bragende flot
afslutning.
Nir regattaen er en succes skyldes det ogsi at mange ligger megen
fantasi og bruger mange kriefter pi udsmykningen. Ingen flot regatta
uden at haver og huse er pyntet, men heller ingen flot regatta hvis

ikke den efterf6lgende flflde af private bide er pyntet. Der var pyntet med lyskaeder i
alle farver ombord pfl bfldene - pi SMKs klubhus, ved tanken og "Sejshusef', SMK
var flot reprresenteret!

I sommerferien stafter en debat i avisen, formanden for fritid og kultur giver udtryk
for at der er plads til 100 nye b6dpladser ved "de smi fisk". Det er der mange
meninger om og debatten afspores desverre idet vi motorbidsejere henges ud som
fartdjevle og teorister. Jeg giver pi SMKs vegne svar pi tiltale i en artikel i avisen
den 29. juli.
Vi er 850 medlemmer i SMK, jeg efterlyser meninger og tilkendegivelser fra
medlemmer om emnet, avisdebatten er stoppet, men lad os forlsatte her i bladet eller
pi debatsiden pi www.s-n-k.dk, vi er parl i sagen!

God eftersommer.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann

Gestepakke

En grstepakke samt nummerplader kan lejes i vores kantine i klubhuset, det koster
200,- om ugen samt et depositum pi 500,-. Pakken bestir af en stander, hvor der er
pitrykt SSB der stir for
Silkeborg soernes Brosamarbejdet, 3 nggler der passer til SMK, Silkeborg sejlklub,
og Ry Bidlaug. Mappen indeholder ogsi en del info sflsom love og regler, vedtregter,
s@kort m.m. sfl m@der man en bid med denne stander, er det en grestesejler der har ret
til at ferdes i hele s@systemet samt i de 3 klubber.

Kantinen
Kantinen i klubhuset trenger til at blive renoveret, vi er ved at indhente tilbud pi
dette.



Navigation Info

50 Midtjyske fritidssejlere har her i foriret
bestiet duelighedsproven for fritidssejlere.
Kurserne er kprt under AOF Silkeborg
aftenskole. Deltagerne kommer fra
Silkeborg Motorbid Klub, Silkeborg
Sejlklub og andre med interesse for
fritidssejlads.
Spfartsstyrelsens krav om at alle der har
en speedbid skal have speedbidcertifikat,
reglen tridte i haft l. juni 1999. Grelder
ogsfl for Silkeborgsperne.
Duelighedsbeviset grelder ogsi til
speedbide. Fritidssejlere har i mange 6r
kunnet gennemgi et kursus der blev
afsluttet med eksamen til
duelighedsbeviset. det heder nu det "bl6
korl". Duelighedsbeviset er gyldig
dokumentation ved sejlads i udlandet.
Forskellen mellem speedbidskortet det
"etrOnne kort" (del l) og duelighedsbeviset
det "bl6 kort" (del 2) ligger primrrt i, at
man har slrekket pi navigationen. Har du
fiet et speedsbidkort og din interesse er at
fi mere viden om navigation, (s@korl,
farvandsafmerkning, mm.) Kan jeg
anbefale at deltage i et kursus til
duelighedsbeviset. Da mange
speedbidsejere trailer biden til havet er
der en stor risiko for grundstgdninger og
anden havari, hvis ikke man er fortrolig
med sit sgkort og farvandsafmrerkning.
Speedbidskortet er en dansk opfindelse,
man mi ifglge Spfartsstyrelsen kontakte
det lands ambassade man vil sejle til for at
vare sikker pi dets gyldighed.
AOF Silkeborg aftenskole opstafier nye
hold til duelighedsbeviset september 2O02
se det husomdelte kursusprogram fra
AOF, heri findes ogsi program for
Yachtskipper af 3 grad og SRC Radio
Certifikat. Undervisning til
speedbidskortet overvejes opstartet til
foriret 2003 under AOF. Eller kontakt:
Alex Mikkelsen Tlf. 86 81 65 56

Apropos Klahautcrn qnden

Jeg har lest i nrit hlltl ll'ir ll.y om sagn og
rygter i jer by, onr "skibsnisscr" si frakke
- grimme og kny. Na:h - tlg.icl si i agt i
fenderfolket fra Ry, nieslo gtng i kommer
her til min Silkeborg by. Hcl tror vi
nemlig ikke pi rygter og sagn, lol vi har
en "skibsnisse" si virkelie af navn.

Sonia (Liv)

Kirsebergrunden

Lflrdag den 6. juli var et arbejdshold pfl
Kirsebargrunden, hvor vi fik monteret en
vandbeholder til toilettet. Det betyder at
man fremover bare kan skylle ud uden at
skulle pumpe. Samtidig blev der ryddet op
i bunden samt tyndet lidt ud i
bevoksningen. Der er boret huller i

banken omkring bilpladsen, hvor man si
kan opsaette en parasol i tilfrelde afregn.

Flodbdd ad Hollands kanaler
uge 40 dr 2003

Vi er ved at unders@ge om det er muligt at
nogle skulle vare interesseret i en sidan
tur. Afgang og hjemkomst i Silkeborg.
Turen er sammenlagt pi 9 dage.
Pris ca. kr. 3200.- med clet hele.
Nrermere oplysning ved Jens Wiirtz eller
Ivan lversen. (Vn:r hurtig, der er kun 20
pladser.)
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Sct. Hans fest

Sct. Hans forlpb ligesom det plejer at ggre. Ca. 20 bgrn og 50 voksnc rnodte op. Der var
salg af fad6l og pglser. Jens lavede fiskedam for bprnene, hvor de kunnc fiske en pose
slik. Efter den traditionelle sang blev bilet tendt. Heksen, stod Hellc og Erik tbr i frr.
Senere var der snobrod til dem der kunne klare varmen fra bilet. En stor tak til Grethe &
Jens som sredvanligt tog Deres t/rn.
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Heksen prlvede pi at undslippe, men det fik Erik lige styr pi.



Solskin om bord

Ja sidan vil jeg starte mit indlreg i
klubbladet.

Jeg er medlem af en forening som havde
fiet en henvendelse fra dansk folkeltjelp
om vi kunne hjelpe dem med at passe 20
b4rnfra Tjernobyl som var pi ferie i
Danmark i en mined. Vi besluttede at vi
ville passe dem i en uge. Vi lavede et
program, og en af dagene skulle de
bespge Aqua. 20 bprn som kun kan tale
Russisk. For at vores udgifter ikke skulle
blive for store, da vi ingen penge havde,
skulle vi ud og skaffe sponsorer til hele
ugens udgifter pi ca. kr. 30.000,- tilbOd
jeg atjeg ville forspge at fi bide fra
SMK til at sejle med Dem. Til stor glede
tilbOd de fgrste 4 bide jeg spurgte Deres
hjrelp, efterfplgende tilb6d flere Deres
hjrelp men med 5 bide var vi klar.
Onsdag den 10. juli kl. 10,00 ankom 20
glade bgrn og Deres hjrelpere til
Himmelbjerggrunden. Vi havde fflet
oplyst at De ikke var kendt med vand, si
da De ankom uden redningsveste mitte
vi til at lflne veste i forskellige bide, men
igen ingen problemer hos SMK's folk. Vi
delte Dem op i 5 hold og sejlede stille og
roligt samlet til Aqua broen. Vi ventede
ca.3Vz time til De kom tilbage.

Si kommer jeg til min overskrift "solskin
ombord" alle skulle have den fornpjelse
at se De b/rns ansigter da vi sejlede Dem
tilbage til Himmelbjerggrunden. 20
meget glade men ogsi trrette bgrn sagde
pfl Russisk, tak for den dag.

Jeg vil hermed ogsi gerne sige tak til alle
som hjalp den dag med bide og veste.

Hilsen Chang

Nu er det jul igen, nu er det jul
igen

Ni ikke, men alligevel sret kryds i
kalenderen allerede nu til bornenes
juletrae den 8. december.

Samtidig vil vi godt takke sidste irs
sponsorer: Fgtex torvet, Helle's auto,
specialbutikken v/Peter Ellbrek, J gr gen
Bjergird, Bilting @stergade, Grejbiksen
v/Benno Knappe, Erhardt Sgrensen
boghandel S6ndergade, Tollundgird,
L.M. glasfiber, Kaj Gerl vognmand,
Svendsen vognmand, Ornsp dpgnbutik,
Grovvare centret.
Stpt vores sponsorer De st6tter os.

God sommer, Grethe & Jens Wiirtz.

Sfemnings billeder fra de
go'e
gamle
dage

Indvielse af "Sej shuset"

Si er vores indvielsesfest veloverstiet.
Vi ankom fredag sidst pi dagen med Claudia, som vi brugte som broforlrenger.

Teltet, borde
og stole var pi
plads, vejret
var perfekt.

Lqrdag fonniddag kom der duge pA bordene, og den r@de l4ber blev lagt pi plads.

Esse har indtaget
pladsen som
Havnefoged, for
at fi bidene
pakket rigtigt, de
som vil blive til
s@,ndag inderst,
de som @nsker at
komme hjem lige
efter selve indvielsen, yderst.

Kl. 14 holdt formanden tale over vores flotte
nye hus, samtidig
kom to starletter
fra "Karl Ejners
Bukningsfirma",
for at hjrelpe med
at dekorere vores
hedersgester fra
"SMK-Byg"
Hver af de
arbejdsomme

"SMK-Bygger" fik en rosette sat pi brystet, et kys pi hver
kind, en flaske champagne samt et stor tak for deres indsats,

Svinene snurrede stille rundt og
blev lekre.
Kl. ca.l7 gik en masse piger i
gang med at pynte og dekke
bordene (Benno' s kone?) havde
en masse blomster med, si der
blev pyntet flot over det hele.

9

Det klarede han fint.



fin tale.

Spillemanden forstod rigtigt at srette stemningen i
gang. Formanden gav en Elvis sang, godt giet!!
Efter maden gik dansen i gang, jeg tror alle var pi

Sgndag morgen stod vi op til endnu en
pragtfuld solskinsdag, sfl stod den pi
oprydning og tomrdng af fad6lsanlreg, kort
sagt en vellykket fest/weekend, synd for de
medlemmer som gik glip af denne
oplevelse.

Jette Thorson

Da spillemanden stoppede, overtog vores egne spillemrend, pfl harmonika,
mundharmonika osv. 

* ,

Derpi tog vi pi en eskadresejlads med
frokostpause i paradiset.

Da vi kom
tilbage, var der
rig mulighed for
at pr/vesejle
mini-12-meter
og H-bide. Hen
af aftenen blev

der trendt op i grillen si man kunne grille
sit medbragte kgd. Resten af aftenen
forgik med dans og hygge.

Der har i
sommerens lob
vreret aflroldt en
del kurser pi
Sejsgrunden.

Kl. 19 ankom alle feststemte medlemmer med
godt hum/r, klar til at holde en kanon fest. Vi
startede med vores lrekre menu. svinet blev
rigtig lrekker.

Formanden for SMK-byg Lars Elmer holdt en

dansegulvet, selv alle de der har giet og
beklaget sig over forskellige
dirligdomme, glemte det nogle timer hvor
det gik med rock og rul, alle morede sig
kostelig. Da vi var ved at blive trrtte,
sang Just om den russiske bjorn for os,
skide godt.

Pinsetref hos sejlklubben

Vi mgdte op til morgenbrBd, kaffe og en
lille en til at starte dagen pi.

i : '  : i  . .  : i ; 4 ,  : :  :
o  i : l ,  l

Kurset kan klares pi en weekend, begge
dage fra 09,00 til 17,00. l6rdag starter

med teori i
huset og
derefter ud i
to bide
hvor man
lrerer mand
over bord,
at sejle efter
kompas
samt

instruktion afbidens udstyr. Efter endt
sejltur, er det op i huset igen, hvor der si
er mere teori. S0ndag starter det hele
forfra med at pudse det hele af.
Sensor tropper op ved middagstid,
hvorefter prpverne gir i gang. Efter endt
sejltur kommer dommen, bestftet, eller
ikke bestiet. Vi har til dato haft 185 oppe
til prgve og skulle man v&re si uheldig
at dumpe, ja si fir man en fribillet til at
pr@ve igen. Prisen for kurset er kr. 1645,-
b6den for ikke at have kortet er pA kr.
3000,- si hvis du mangler kortet kan du
kontakte Palle Christiansen pi
tlf. 86 81 13 78 eller pi 40 50 61 03.

12-13/.(
! /o&. ::" Erik Toft Nielsen

Trods weekendens hpje aktivitets niveau
Pi Sejsgrunden valgte dette svanepar et
pitstop ved en af spens "franskbrgd
restauranter" her fodret af Helle (Silke)

)

I

)
|a

J
Himmelbjerggrunden

Til foriret skal de 4 ganrle broer fornyes, dertil mangler vi
frivillig arbejdskraft. Skulle man have lyst til at give en hind
med, bedes man henvende sig til bestyrelsen. Samtidig bliver der
indsat et fabriksnyt kpleskab i skuret, si kan manjo ogsi nyde
en kold under opf6relse af de nye broer.

10 l t



Velkommen til nye medlemmer

Spren Christiansen Silkeborg. Frank Nygird Silkeborg. Knud SBrensen
Silkeborg. Anette Christensen Silkeborg. Poul Gudberg Silkeborg.
Poul Sgrensen Silkeborg. Morten Klausholm Silkeborg. Niels Hovg&rd
Silkeborg. Claus Sg,gaard Silkeborg. Karl Sorensen Silkeborg. Jan Hald
Silkeborg. Jan Alexandersen Silkeborg. Claus Hansen Holstebro. Otto
Jensen Silkeborg. Eigil Pedersen Kjellerup. Bo Damgaard Silkeborg.
Torben Nielsen Silkeborg. Flemming Fogtmann Silkeborg. Hans Bejer
Silkeborg. Leif Larsen Silkeborg. Frank Johansen Silkeborg. Arne Mpller
Silkeborg. Claus Herskind Silkeborg. Leif Rasmussen RBdkjrersbro.
Frank Jakobsen T@n'ing. Juulsborg MOgelg Silkeborg. Brian Spnderback
Silkeborg. Erik Overgird Silkeborg. Thomas Weihrauch Silkeborg.
Poul Christensen Bording. Folmer Fibaek Silkeborg. Kaj Hansen
Silkeborg. Michael Sprensen Silkeborg. Flemming Madsen Silkeborg. Erik
Nielson Silkeborg. Peter lls@ Hammel. Hans Larsen Silkeborg. SBren Pape
silkeborg. Jan Nielsen Silkeborg. Torben Schmidt Silkeborg. Hans Hansen
Silkeborg. Leif Larsen lkast. Kent Nielsen Silkeborg. Torben Jensen
Silkeborg. Jan Pedersen Silkeborg. Kasper Hansen Viborg. Leif Nielsen
Ikast. Flemming Dybbol Galten. Peter N@sse Silkeborg. Eva Overby
Gjern. Poul Piffet Odense. Britta Lund Bording. Ulla Dinesen Silkeborg.
Mogens Bretlau Silkeborg. Preben Christensen Silkeborg. Ib Pedersen
Silkeborg. Lars Jensen Silkeborg. Svend Bring Silkeborg. Ejler Nielsen
Silkeborg. Jan Pedersen Silkeborg. Carsten Henriksen Herning. Bjame
Pedersen Silkeborg. Kurt Pedersen Silkeborg. Hans Thomassen Silkeborg.
Freddy Sgrensen Vejle. Palle Dahl Greve. Hans Ostergaard Silkeborg.
Gunner Kristensen Trandbjerg. Richard Jensen Herning. Carsten Pallesen
Silkebors.

Nymalet

Den l. juni blev det gamle skur
pi Sejsgrunden malet i samme
grpnne farver som klubhuset i
Indelukket, (her vist i en farvelos
udgave), det blev utrolig flot,
ligner nresten nybyggeri. En stor
tak til det frivillige arbejdshold
der bestod af Olga, Helle,
Johnny, Erik, Svein, og Carl.

l 2
l 3

Besgg pd Hjejlen

sommerdag. Maskinen er meget
velholdt og fungere pi den mide at
krumtappen gir tvers igennem skibet
og ud til skovl hjulene, dvs. at hjulene

sejle i venstre side indtil Hjejlen er forbi.
Efter turen i maskinrummet gik vi grundigt
resten af skibet efter.
Vi sluttede af pi Migen med foredrag om
Hjejlens og de /vrige rutebide's historie
fortalt af hjejleselskabets direktgr.

Vi var vel en 25 stykker der mgdte op til en
mndvisning pi
Hjejlen. Vi
startede med at
inspicere
rnaskinrummet
4 afgangen da
der ikke er ret
meget plads
dernede. det er

ogsi der man fylder kul pi kedlen, kullet ligger
r.rde i siderne, klar til at blive smidt i hullet, der
kan blive op til 80 grader varmt dernede pi en

k6rer rundt samtidig og kan alma ikke kgre
uafhengig af hinanden, det betyder ogsi at nir
Hjejlen skal rundt i svinget under

iernbanebroen og ind mod havnen, at den skal
bruge hele svinget for at komme rundt, si hvis
man er pi vej ud af, vil det v?ere en god id6 at



Ill0ffirilt

-ardag d. 12. oktober kl. 1900 i klubhuset.
ipisning, underholdning, musik, og dans.
tllsd op og ver med til at gsre aftenen
estlig. Pris pr. person 125,00 kr.'irmerdins pa risten "'5,1,t'ff;t t"lii3'on,uo

Arne

l 4

Markedsdag 2002

Vejret var meget fint
si det l idt lave bes@gstal skyldtes nok
fraveret
af billige mgrbrad.

Her er det Ole fra SIIM der viser fi'enr.

Asmo Electric viste denne flotte trebid
frem.

Den drives udelukkende af elmotorer.
Bflden skulle kunne sejle i 5-8 timer pi en
opladning til kr. 5,-

Ole Seeberg

Og her Sejs marinecenter.

l 5

Her et nrerbillede af "maskineriet".



Pas pd algerne!

Hedebolgen har nok engang fiet de giftige
bligrgnalger til at blomstre op i de midt jyske

soer. Siledes er det i Ojeblikket galt flere
steder, hvor man skal passe pi med at bade og
heller ikke lade hunde eller andre dyr drikke af
vandet. Det kan i verste fald fgre til dgdsfald.
Ifglge amtets hjemmeside er der eksempelvis i
Mosso massive bligrpnalgeopblomstringer i
storstedelen af soen, hvorfor badning frarides
her. I Knudsg, der i langt hgjere grad er en
bades@, meldes om fi bligrgnalger, men noget

klart vand, mens der i Ravnsp rapporteres om
ogen forekomst af bligr@nalger og begyndende
ammenskyl langs bredder med pilandsvind.
ulsg er der mange bligr/nalger og algeblomst
ele af s@en, srerligt langs sgbreddeme. Ogsi
lkanderborg SO er der mange bligr@nalger.

Hver sommer optreder der giftige alger i flere
bades@er. FOlg derfor f6lgende baderid:

l. Bad ikke, hvis vandet er gr@nt af alger.
2. Bad ikke i brremmer af sammenskyllede
alger.
3. Lad aldrig bgrn soppe og lege i alger, der er
skyllet sammen langs bredden.
4. Lad ikke husdyr slikke algeskum eller drikke
af og bade i sdvand, hvis det er gr4nt af alger.

iom man kan se af baderfldene, er det mest, nir algerne skylles sammen ved bredden, man skal
rrere pi vagt. Der vil kun yderst sjreldent v&re problemer med at bade fra en lang badebro eller
ignende, hvor man er kommet ud over brremmerne af sammenskyllede alger.

Kiltlc: Arhus Arnts lienutrcside www.aaa.dk

lillederne her er taget ved Kirsebrergrunden den 16. august, nogle af de algeflader der drev rundt

rar helt bli og tykke som var det pap der drev rundt.
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Frikadellen
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Konkurrencen blev aftroldt pi
Himmelbjerggrunden lgrdag den 17.
august. l7 deltager var mgdt op og
17 prremier var indsamlet, si man
kan sige at ingen blev snydt, der var
dog en lille bonus til nr. 17 i
premierrekken idet han modtog et
halvt kilo fars, som han siL kunne
tage med hjem og gve sig p5,

,!-i,,: I ii

,..a.

.jeg skal ikke naevne navne, men her er lige et billede af nr. l7 (jeg skal lige sige om den
glade mand vi her ser pi billedet, at han ikke havde fiet dommen da billedet blev taget)

Vi mi da ogsi hellere lige nevne mestenek-trien, de 3 bedste i ir blev:

1. Niels Just (Kibi)

2. Peter Johansen (Valborg)

3. Palle Christiansen (Brisen 2)



Qdelagte broer
Skulle du rende pi en blo ude i s@systemet, hvor der er
mangler eller fejl ved, mi du meget gerne henvende dig til
mig, si vi hurligst muligt kan fi broen udbedret, du mi
ogsi gerne ringe til mig pi tlf. 86 80 08 58 - 2l 68 88 15

Hilsen Kire Hcigberg

;*ffifuffiWffiffiffiM
www k3;11ilrq dk
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Bekendtgnrelse om uddannelseskrav m. v- til f4rere aJ'visse
motordrevne fritidsfartlier med en bruttotonnage under 20.
( SpeedbidsfOler-bekendtgOrelsen )

i medfor af $ 18, srk. 2, og $ 27, stk. 2, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes

besrtning fastsattes:

g l. Bekendtgprelsen finder anvendelse fbr forere af planende fritidsfart@jer men en

bruttotonnage pi under 20 og med lrengde og fremdrivningseffekt som anfort i

bilaget til bekendtgorelsen.
Stk. 2. Bekendtgprelsen finder tillige anvendelse for f0rere afplanende fritidsfartgjer

med en lengde under 4 meter og en fremdrivningseffekt pi 19 kW eller derover.

Stk. 3. Fart6jets kengde i meter er skroglaengden overalt (loa) minus evt. fenderliste.

Stk. 4. Ved planende fartpjer forstis et fartoj med V-formet hund, et bredt fladt

agterskib og ingen egentlig kgl eller fart@jer', der er bygget pi en sidan mflde, at

skroger ved en vis hastighed lOftes ud af vandet. I tvivlstilfrelde afg6r Spfartsstyrelsen

om et fartpj er omfattet af denne bekendtg@relse.

g 2. Forere affart@jer som nevnt i $ I skal (l) viere fyldt 16 ir, og (2) have bestflet en

af Spfartsstyrelsen fastsat pr6ve i sejlads nred sidanne fartBjer og have erhvervet bevis

herfor.
Stk. 2. personer, der som minimum hal bestiet duelighedsprpven i sejlads for

fritidssejlere, anses for at opfylde kravet i stk. l, nr. 2.

Stk. 3. Sgfartsstyrelsen kan under srerlige omstaendigheder fritage for den i stk. l, nr. 2

anfgrte pr@ve. Fritagelse for prgven kan dog kun gives, nir vedkommende

dokumenterer pi anden mide at have elhvervet sig tilstrekkelig og praktisk kendskab

til sejlads med farl@jer omfattet af bekendtggrelsen.

$ 3. Overtredelse af $ 2, stk. l, i denne bekendtgorelse straffes med b@de'

g 4. Bekendtg6relsen trreder i kraft den I. iuni 1999.
Stk. 2. Personer, der er fyldt l6 ir, og som ved bekendtggrelsens ikrafttrreden kan

dokumentere at have veret ejer eller brugel af et fartpj som nevnt i $ I i mindst I ir,

skal dog fprst have aflagt den i $ 2 anf'Orte prgve senest l. juni 2002.

SBfartsstyrelsen, den 26
marts 1999.
Niels J. Bagge
/Frantz Miller


