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Fredag den 6. december kl. 19.00
Julebanko i klubhuset

Sgndag den 8. december kl. 15.00
Juletre for bprn i klubhuset (husk tilmelding)

Onsdag den 15. januar kl. 19.00
Klubaften

Onsdag den 12. februar kt. 19.00
Klubaften maritim auktion

SMK - nyt, udkonuner fire gange om dret og bliver sendt wd til alle
SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan.fd indlcg med i bladet. Det
kan vrcre ris eller ros, der er mdske noget du geme vil k4be eller
seelge, du har en god id6, det kan vcr:re en oplevelse pd spen, eller et
eller andet du vil indvie os andre i. Korttakt mig pd bladet, sd vi kau
fd netop dit indlce g med.

Redaktgr: Kire Htigberg tlf. 86 80 08 58 - 21 68 88 15
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Formanden har ordet

Sommeren er giet, ufene er stillet om til vinterlid og vore bide er

1, kommet pi land og gjort klar til vinterhalviret. Den sommerperiode

; der nu er afsluttet kan vi i de kommende mineder glade os over.
ir Det val en fin sommer hvor det var en fompjelse at opholde sig pi

soerne.
r ;1 , ,

.-ifra Fra srsonstart har vi haft broer der var nye eller reparerede og det
har'ftrngeret fint hele sesonen. Brosamarbejdet, som SMK er en stor del af, har vreret
rundt for at foretage brosyn ved alle broer, og det planlregges i de kommende
mineder hvad der skal fornyes og reparercs, si det er klar til den nye s&son.

"Sejshuset" har siden det blev indviet veret meget bes@gt, til ophold afkoftere eller
lrengere varighed og kurser, kort sagt det har veret og er virkelig en succes. Huset er
bygget til helirsbmg og der er varme pi radiatoreme, et hyggeligt modested for SMK
medlemmeme ogsi i vinterhalvflret. Om det bliver en lgrdag eller spndag formiddag
eller eftermiddag der bliver det foretmkne tidspunkt mi tiden vise, men rammerne er
nu tilstede for et m@dested for alle SMK medlemmer.

Kantinen i vore klublokaler i lndelukket er lukket ijanuar 2003 pfr gr"und af
reparationsarbejde i kOkkenet, loftet skal repareres for utetheder og fornyes og der
skal lregges nyt gulv.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann

Ny mappe til klubhuset

Fremover vil der ligge et ringbind pi hylden i klubhuset i form af SMK-nyt i den
originale ,A4 stprrelse, hvor indholdet mere eller mindre vil vrere i farver, og uden
reklamer. Ringbindet vil blive opdateret nir et nyt blad udkommer.

Kgkkenet i klubhuset vil vrere
lukket i uge:Himmelbjerggrunden

Erik Toft Nielsen 86 81 10 24
Leif G. Thogersen BO 84 87 13

Viqtiqe telefon numre

Alarmcentralen

Falck

Silkeborg Poli t i

Skanderborg Politi

Vandforurening
Kontakt Beredskabsstat ionerr
Bredhojvej

Amtsregistrering af blide
Husk, af melding/endring
Ring t i l  Birthe Sandgdrd
Arhus Amt

Gesteregistrering af bCide
SMK's kantine
v/ Peter Thormann

SMK's Kantine

Opsyn Indelukket

2-3-4 i flr 2003 pga. renovering.



Politiet informerer

Silkeborg Politi har bedt
os om at bekendtggre flg.
for medlemmerne.

Kontakt person ved
politiet er Kjeld M@lgaard,
og kan treffes pi
rlf. 86 82 39 00

BOdetakster - Speedbid
Kjeld Mglgaard fra Silkeborg Politi har oplyst os om fglgende:
Sgfartsstyrelsen har netop udsendt en skrivelse som er sendt til Rigsadvokaten, og videre til
politiet, om bgdetaksterne i de sager hvor folk overlrreder bekendtggrelsen onr
"speedbfldskgrekort" F@rstegangs overtredelser takseres til kr. 3.000,- og herefier pilagges der
yderligere kr. 2.000,- oven i pr. efterfglgende overtrredelse !!!
Si husk nu at fi speedbfldkprekortet klar til l.juni 2002.

Registrerings numre
lfglge BekendtgOrelse om registrering af bflde pfl Gudenisystemct g 4 stk. 2. li'emgir det at
registreringsnurnneret, der skal vrere i araber-tal og -bogstavcl skal, lbr lirllll.lct anvendes til
sejlads pfl Gudenisystemet, pimales eller pimonter"es pi begge sicler al' liuljtjcr.
Registreringsnummeret skal placeres si tret pi forstavnen som uruligt. og pii cn sidan mide, at
det er let lreseligt. Bogstaver og tal skal vrere l0 cm hg.jc, og stlcgtykkclscrr rrrinirnnm 1,5 cm.
Farven pi bogstav og tal skal vere i strerk kontl'ast til tarto.icts sklog. cllcr'(lct cmne, det
pirnales eller monteres pi.

Redningsveste
Husk at der skal v&re en redningsvest i korrekt stpnelse til hvcr pclsou i biiclcu. Overholdes
dette ikke, er taksten 1il. 600,- for den fgrste person og kr. 100,- pol stk. lol dc lcslerende.

Speedbids korekort.
Reglerne for at f6re speedbid, galder ogsi pi sperne, selv om vi har hastighecls begrrnsning pi
hhv. 5 og 8 knob. Husk at senest fiist er 1.'iuni 2002.

Kjeld Molgaard fra sopatruljen fortdler her i et interview om hans oplevelser med det
nye krav om speedbAds korekort.
Vi har mgdt Kjeld Mglgaard pi sBen en dejlig sommerdag i angust. Vi spurgre ham om hans
oplevelser i forbindelse med indforelsen af speedbidskorekoftet. "Jeg har i lgbet af sommeren
kun uddelt 3 b0der for manglende speedbidskgrekort. Sfl det ser virkelig ud til at de sejlende
har taget de nye regler til efterretning". Han naevner i den forbindelse at han ikke milrettet har
kontrolleret k@rekorl. "Det er nesten altid sket i forbindelse med noset andet. f.eks. manslende
registrering eller for h6j hastighed."

Kjeld Mplgaard forls€tter "Jeg er godt klar over at der stadig - af nogle ganske fi - sejles for
hurtigt, men det problematiske bestir i, at synderne helst skal tages pi fersk gerning."
Fpler man sig generet og onsker at anmelde en specifik hrendelse af "piratsejlere" kan man ringe
til politiets almindelige nummer 86 82 39 00. Men skal man vrere klar over, at der skal vaere en
form for dokumentation - gerne i form af et foto af en planende bfrd, og en beskrivelse af
biden/motoren samt bfldens registreringsnuillmer. Endvidere en beskrivelse af hvor mange der
er om bord. Man skal endvidere v@re parat til evt. at mgde som vidne i Retten.
"Hvis et sidan billede forehgger og vedkommende nregter at have sejlet for hurtigt, sender jeg
et billede af det hurligsejlende fartpj ind til Sgfar"tsstyrelsen med en beskrivelse af bidens
st@nelse, marke samt motorkraft og belesning."
I Sgfartsstyrelsen er der si en s@faftsinspektgr, der med meget stor n@jagtighed kan beregne
hastigheden ud fra fartpjets placering i vandet.
Som tidligere oplyst her pi hjemmesiden, har Sgfartsstyrelsen lagt op til et bBdekrav pi kr.
3.000,- for fgrstegangs overlredelser. Det ser ud til at denne takst holder, siL det er faktisk langt
billigere at erhverve "kortet" med det samme. For i gvrigt koster det yderligere kr. 2.000,- pr.
efterfplgende gang man overtraeder loven om speedbidskgrekortet.
"Nir jeg nu hal ordet, vil jeg gerre takke/rose klubben for initiativet med speedbidskurseme.
Natrtic Marine der stir for selve undervisningen, er rigtig gode til det de har med at ggre" - og
Kjeld Mglgaard afslutter dette eksklusive interview med roser til alle brugere af sperne - "Sidst
jeg var pi patrulje" her i slutningen af august, oplevedejeg for fprste gang, at der ikke var en
eneste ting at pege fingre af eller pitale - det var en dejlig fornemmelse." Med disse afsluttende
bemrerkninger, drejer han n@glen til patmljebiden og glider stille hjem efter endnu en dags
patmljering.

Grces pd Sejsgrunden

Efter mange strabadser og gode rid, lykkedes
det endeligt at fi grresset til at gro pi
Sejsgnrnden, men der skulle ogsi en pokkers
masse ny jord og grresfrp til fOr det lykkedes.

En stor tak til det det frivillige arbejdshold
der gjorde det muligt.

Velkommen til nve Medlemmer

Morlen Brix Silkeborg.
Henrik Grostrel Nielsen Silkebors.

Birle Solnes Kjellerup.

Per Rod Ans.
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AIb ani m otor s ej lerkap s ej lads I 4/ 09 - 02

Vejret var fint og der
mpdte 8 bflde op i
Akrogen til en af de
irli ge motorkapsej ladser.
Kl. 10.00 var der
briefing. Bfldtyperne
blev delt op i 3 gmpper
henholdsvis 23 fod24
fod os 2l fod. 23 fods

klassen bestod af: Carl Ove i Sabrina, Sv. Age i Flammen og Alfred i Lotka. 24 fods
klassen bestod af: Ame i Nasja, Frede i Kenjo og Johnny i Jogi. 27 fods klassen bestod
af: Palle i Brisen 2 ogJflrgen i Maty.

H@jt solskin og dejlig vind.

vi havde nye bflde med i
ir, hvor en, var lidt usikker
pi om starten var giet, si
de tog turen igen over
stafilinien. Derefter korle
det ganske fint. Vi havde 3
sejladser pfl denne
trekantbane.

Afslutningen er en distancesejlads, alle mod alle. Starlen gik fra den davarende startlinie,
hvor turen gik om ,\16 og tilbage igen, da tabte vi desver"re en bid som ikke overholdte

de 50 meter fra land, si han mitte en tur pi
erund.

Vindere af 23 fods klassen blev:
1. Sabrina
2. Flammen
3. Lotka

Vindere af 24 fods klassen blev:
1. Jogi
2. Nasja
3. Kenjo

Vindere af27 fods klassen blev:
l. Brisen 2
2.Mary

Vi takker vores altid trofaste dommere fra seilklubben
gode indsats.

),
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Vinder af distancesejladsen blev:
l. Brisen 2
2. Mary
3. Jogi
4. Nasja
5. Lotka
6. Flammen
7. Kenjo

Karin, Kjeld og Knud for Deres

Johnny og JPrgen
Kctpsejladsudvalget

Efter distancesejladsen samledes vi pi Sejsgrunden til premieoverrrekkelse.



Nogle er miske
lidt skeptiske i
staflen men
bliver meget
hurtig bidt af
denne
spandende
disciplin, man
vokser med

opgaven og derved stiger interessen. Man lrer'e at
srette sine sejl og lere sin bid bedre at kende vi er
ikke "proffer" selv si vrr ikke bange for at mpde
op. De mere vante er altid til hjrelp under vejs,
mangler mar en gast er der ogsi mulighed for dette.

M o tors ej le r tru ning s s ej lads

Saesonen er nll ovre i denne omgang og vi har haft
en virkelig fin seson, vi har i ir firet 4 nye bide
med til trreningen og det er jo en fin fremgang,
men vi vil jo gerne have endnu flere med.

Efter traening er der briefing pi
Sejsgnrnden hvor man snakker hele
forlgbet igennem, si alle
forhibentlig har noget med hjem i
bagagen de kan arbejde videre med.

Sejladsen forgir typisk i perioden maj til september. Naetmere datoer kommer t
bladet til foriret.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudt alget

l '  :  , , . , .  t

Takfor en rigtig god srcson

t0

Stemningsbilleder fra de go'e gamle dage
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Fellesmqde pd "Mdgen" den 24. oktober 2002

Silkeborg Motorbidsklub var vrrt ved et frllesmgde med, nedennrevnte klubber, torsdag d. 24.
oktober 2002.

Hjejleselskabet
Silkeborg Roklub
Silkeborg Sejlklub
Silkeborg Kajakklnb
Ry Bidlaug
Silkeborg Kanocenter
Slusekioskens Kanoudlejning
Silkebore Motorbidklub

Vi sejlede ud kl. 14,00 i strilende solskin fra Hjejlebroen i Indelukket, og formanden for SMK
;;* Benno Bechmann bod velkommen.

Hjejleselskabet - Ronald - lagde ud, og sagde blandt andet at skibsfgreme
bliver informeret om de forskellige arrangementer, si alt kan gi si glat som
muligt - dog har vi problemer med, at motorbide ligger sig pi Hjejlens
plads, og forlader biden - der har veret en episode her i sommer, hvor
Hjejlen sejlede ind i Tranen, fordi Hjejlens plads var belagt af forladte
bide. Der appelleres til bidejeme om lige at kontakte Hjejlekontoret for at
sporge om det er OK at line pladsen!

SMK - Benno Bechmann - vi er 850 medlemmer og det gir bare fint med det felles samarbejde
- lige bortset fra at kanoer og kajakker nesten altid ligger midt i ien, si de er til en del gendr.

Roklubben - Lasse HOjgird - vi har ogsl problemer med kanoer og kajakker, ud over det er vi
meget tilfredse med samarbejdet.
Kajakklubben * Inge Rhiger - vi er kede af kritikken, vi prpver ellers at lrere dem op fra smi, til
at vise hensyn. Vi er ogsi tilfreds med samarbejdet, og for Motorbidklubbens trjaelp.
Sejlklubben - Jytte Nordholm-Andersen - vi har ogsi problemer med kanoer og kajakker, isrer
om aftnen - fordi de ingen lys har pi. Nonstop mtebiden sejler alt for strrkt! Fint samarbejde.
Ry Bidlaug - Leo Nielsen - tilfreds med samarbejdet. Vi laver om i havnen, kan vi g@re noget?
Kanoudlejning - Karsten Kristiansen - OK samarbejde. Vi pitaler over for kanolejerne at vise
hensyn.
Der blev foresliet at lave et ,A.4 ark, med nogle fi
gmndregler - som kanolejeme skal lrese igennem, inden de
bliver sluppet lgs i kanoeme, samt en lille lommelygte eller
cykellygte til de mgrke smflbide.

Fartbegrensnings skiltet, ind til ien Onskes flyttet til den
anden side af Sejlklubben, si der bliver mindre uro ved
sejlbidene.

Eftermiddagen sluttede med gule erter SMK Spisestedet.

l 2
Jette Thorson t 3

Afriggerfesten

Si har vi igen lagt en veloverstiet afriggerfest i klubhuset bag os.

Derefter havde vi nogle sjove sang
konkurrencer, alle gik op i det med liv og
siel.

Festen startede kl. 19.00 hvor
"kasserer" Ame Sommer bod
velkommen til de ca. 60
fremmodte.

Vi fik en lekker menu, som
sedvanlig, snakken gik livlig om
vores oplevelser i den dejlige,
lange, varme sommer, vi jo har
haft pi spen i ir.

"Panduro One Man Band" leverede
musikken. det klarede han fint hele
aftenen, - da forst dansen var begyndt var

Benno stod for talen.

Jette Thorson

dansegulvet

Helt
igennem en
festlig og
fornOjelig
aften!

Sgndag formiddag var vi si til standerstrygning, hvor Formand
Vi sluttede af med faellessans.

$zldt resten af aftenen.
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Pensfutnistsejladsen

Der er nok nogle der ikke kan forsti at sejladsen blev aflyst, men det
var ikke fordi der ikke var bide nok, jeg havde bflde til ca. 70
personer, men dajeg kontaktede Rosengirdscentret for at horre hvor
mange der var tilmeldt fik jeg at vide at der kun var 14 personer og da
blev vi enige om at aflyse da interessen ibenbart ikke var tilstede.
Om det si var fordi at vi havde sast at man selv skulle have

drikkevarer med ogsi til besetningen ved jeg ikke, men vi syntes ikke det var
arbejdet vrrd nir der ikke var flere. Men tak til de bidejere som havde meldt sig til.

Venlig hilsen
Knud E Jensen.

Klubaften den 13. november kl. 19.00

P.Y. Danmark (Penguin Yachting) kommer og viser dercs produkter og forklarer om
bidens pleje og vedligehold, lige fra reng@ring, polering, bundmaling o.s.v. Der vil
vaere mulighed for at stille sp@rgsmfll, og fi svar fra eksperler pi omridet. Det plejer
at v&re en utrolig interessant aften, hvor der kommer mange mennesker. Si derfor
mgd op i god tid, og ffl en god plads.

Juletresfest i klubhuset Den 8. dec. Kl. 15.00

Vi danser om juletrae og synger julesange.
Julemanden kommer (miske, hvem ved) og
legetante er bestilt, sfl mgd op til en hyggelig
eftermiddag, med born, bornebom og oldebgm.

Der er gratis godteposer til bgmene, Peter srelger gl0gg og ableskiver.

Husk tilmelding pd listen i klubhuset eller hos Grethe og Jens, sertest den 5/12 pd tlf.
86 85 13 25

Rdddenskab

Husk! at efterse dine bidbukke for rid/mst,
sfl vi undgir at en bid vrelter her i efterflrs
stormene med div. skader til folse.

t 4

Forbud om biocidmalinger udskydes til dr 2006

W
En DS-rappofi om alternative, giftfrie
bundmalinger konkluderer, at der stadig ikke
er udviklet brugbare alternativer, der kan
matche krav i, bundmalingsbekendtggrelsen.
Forbud om biocidholdige bundmalinger
udsattes nu tre 6r.

Af Steen Wintlev
I skrivende stnnd er et udkast til en ny bundmalingsbekendtgprelse i hpring hos diverse
instanser. Udkastet indebrerer en udskydelse af det forbud, der findes i den eksisterende
bekendtg@relse. Ifglge denne er det forbudt, at anvende biocidholdige bundmalinger, hvis
der herfra frigives stoffer, der kan forirsage upnskede langtidsvirkninger i vandmiljOet,
hvilket i praksis vil sige alle traditionelle malinger. I udkastet foreslir Miljpstyrelsen
forbudet udskudt til l. januar 2006, hvilket er samme frist som vore svenske kolleger har
fiet. Dansk Sejlunion har for MiljOstyrelsen udarbejdet en rapporl om status for
udviklingen af altemativer til de traclitionelle bundmalinger. Rapporlen konkluderer, at der
udfra overr,,ejelser om funktion, effektivitet og Okonomi endnu ikke er udviklet bmgbare
altemativer, der kan leve op til kravene i bundmalingsbekendtgorelsen.
Rapporten kan leses pfl MiljOstyrelsens hjemmeside (gi ind via DS'hjemmeside
www.sejlsporl.dk under MiljO, hvor der findes link).
Hovedkonklusionerrre er i overensstemmelse med konklusionerne i en rapport, som for
nylig blev udgivet af det svenske Sjofartsverket.
I denne rappofi konkluderes det, at der endnu ikke findes tilstrrekkelige effektive biocidfri
malinger til den svenske vestkyst, hvor begroningsintensiteten er sammenlignelig med de
danske farvande (denne rappoft kan ogsi leses via www.sejlsport.dk).
I et fplgebrev til bekendtgprelsen stir der, at ved at udskyde forbudet i tre ir @nskes at
fastholde et pres pi udviklingen af mere miljOvenlige alternativer. I fplgebrevet opfordrer
Miljoministeren derfor industrien til at legge alle krcfter i at udvikle egnede altemativer.
Dansk Sejlunion er natnrligvis glad for udsettelsen, da et forbud fra l. januar 2003 ville
have haft uoverslcrelige, konsekvenser for landets mere en 60.000 sejlere. "Udsettelsen i
tre il betyder dog, at industrien fortsat skal albejde meget intensivt med udvikling afbedre
biocidfri lBsninger, hvis vi ikke skal stil i samme sinration i efteriret 2005", udtaler
formanden for DS' miljgudvalg Carl Gerstrgm, som forsatter: "Vi ved fra det tidligere
forlpb, at udvikling og testning i noget si sesonbetonet som sejlsporl, hurligt kan tage
flere iLr uden at man har bevreget sig ret langt frem af den rette vej". DS er naturligvis igen
klar til i samarbejde med industrien og ministeriet at v&re aktivt med til at forbedre
sejlsportens miljp. Denne seson tester DS bl.a. en rrekke biocidfri silikonemalinger baseret
pi enzymer samt en hird glat belregning som led i arbejdet med at finde brugbare
alternativer.
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