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Lgrdag den 16. august kl. 17.00
Frikadellekonkumence (Himmelbj erggrunden)

Lgrdag den 20. september kl. 10.00
Albani. Motorsejler kapsejlads. tAkrogerr t

Lgrdag den 20. september kl. 18.30
Spisning o g J azz (Indelukket)

Lgrdag den 20. september kl. 19.00
Grillfest, (Sejsgrunden)

Lgrdag den 11. oktober kl. 19.00
Afriggerfest i klubhuset, (Indelukket)

Sondag den 12. oktober kl. 10.00
Standerstrygning, (Indelukket)

SMK - nyt, udkommer.fire gange om dret og bliver sendt ud til alla
SMK's medlemmer. Alle medlentmer kon.fd indlccg me d i blodat. I)at
kan vtcre ris eller ros, der er rndske noget du geme vil kqtba cllar
srelge, du har en god idi, dct kan vrcrc at opl.evel.se pd strlctt, aller al
eller anclet du vil indvic os andre i. Krntakt ntig ptL bladet, sd vi kutr

fd netop dit indleg med.

Redaktor: Kire Hiigberg tlf. 86 80 08 58 - 21 68 88 15
Hberg@mobilixnet.dk
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Bestyrelsen

Silkelrorg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 39 76
Kontortid hver tirsdag 1.8.30 til 19.30 (Nov. dec. jan. Feb. er kontoret lukket)

Formand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bechmann@ l2mail.dk

Nestfurmand
Per Nielsen
T l f .86  8r  5 l  s r

Kusserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82
britex@mail.dk

Sekreter
Jette Thorson
Tlf. 86 8l 09 19
jette.thorson @ privat.dk

Redaktpr
Kire Hdgberg
Tlf. 86 80 08 58
hberg@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Toft Nielsen
Tlf. 86 8t lo 24
da.nielsen@tiscali.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Andersen
Tlf. 86 85 11 00

Udvalg
Benzin og Diesel
Erik Toft Nielsen
Kantine/Indelukket
Erik Toft Nielsen
Brosanrcrbejdet
Ame Sommer
Per Nielsen
Bygge og renovering
Benno Bechmann
Ame Sommer
Erik Andelsen
Lars P. Elmer
Himmelbjerggntndcn
Krlre Hdgbelg
Leif G. Thggelsen
Sejsgntnden
Per Niclsen
Niels Just
Kirsebcergrunden
Erik Arrclersen
Knud Jensen
Fanebccre
Johnny Lauridsen
Leif G. ThOgersen
I nte nrct (www.s-m-k.dk)
Henrik Toft Svarrer
Blad
Kile H<igberg
Jette Thorson
Bladet udkommer
kimo feb. deadline 15. jan.
Prirno maj. deadline 15. april.
Primo aug. deadline l5.juli.
Primo nov. deadline 15. okt.

Vigtig telefon numre:
Alarmcentralen
Falck
Silkeborg Polili
Skanderborg Politi
Vandforurening
Kontakt Beredskabsstationen
A mt s re gis tre ring af b dde
Husk, afinelding/endring.
Ring til Ase Nielsen
Alhus Amt
Gasteregistrering af bdde
SMK's kantine
v/ Peter Thormann
Opsyn Indelukket
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Formanden har ordet

Vi er nu i den sidste uge afferien og redaktgren har lige ringet og
bedt mig om at sende et indleg til denne side i bladet.

Som sredvanlig sp0rgerjeg mig selv om hvadjeg skal skrive om
denne gang?, der er ingen medlemmer der sender indleg til debat i
bladet der skal svares pi..

Der mi da vrere nogen af klubbens 800 medlemmer der har kommentarer, ideer eller
forslag til den fritidsinteresse som vi alle har, at sejle pi Silkeborg sgerne, bruge
broer og grunde og klubben, der mi vere ideer, som kan bringes i SMK- nyt, og vrere
en hjaelp til besty.relsen i det arbejde der udf6res.

Sejsgrunden er hele tiden godt bes6gt og huset efterlades pent og rent efter de mange
bespg, men de tornne Oldflser er ogsi affald og skal fjemes.
Det nye lisesystem virker fint i "Sejshuset" men husk ikke at lise indefra ved at dreje
den sorte l6s, det g4r det umuligt at lise op udefra.

Himmelbjerggrunden er blevet renoveret, der er kommet nye borde og benke
og broeme er fornyet af en lille gruppe medlemmer der frivilligt har udfgrt arbejdet.
Pi SMKs vegne rettes hermed en tak for veludfgrt arbejde.

Kirsebergrunden brerer tydeligt preg af manglende bes@g, der kommer ikke mange
og det kan passende vere et enme at ligge frem til debat " Hvad vil vi med
Kirsebergrunden"?
Nreste ir skal broeme renoveres, men hvad skal der yderligere til for at denne grund
benyttes af medlemmerne. Det er en grund der kun mi benyttes af SMK og der er
mange 6r tilbage af lejemilet.
Husk selv at medtage affald fra Kirsebergrunden, der er ingen renovation!

Som tidligere meddelt er der pA grund af manglende tilslutning ikke afsat klubaftener
i programmet, i stedet fors@ger vi med 2 grillaftener hvor den fprste er pi
Sejsgrunden lgrdag den 9. august kl. 19.00 og den anden er lgrdag den 20. september
kl. 19,00.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann



Unibank, Motorsejler kapsejlads d. 24.

Der modte 4 bide op i
Akrogen kl. 10,00 l:crdag
formiddag. Pi trods af lidt
smiregn, og nresten ingen
vind, besluttedes det at
gennemfore sejladserne.

1. gruppe bestiende af to LM 27
1. gruppe bestiende af en LM 23 og en LM 24

Som skulle sejle imod hinanden pi en trekantsbane
udlagt i Juls@.
Derefter en Distance sejlads op omkring Migepen pi
Lystal.

Efter sejladsen takkede Johnny Lauridsen deltagerne
som pi trods af vejret havde gjort det muligt at
gennemf/re aff angementet.

Vinder af gruppen 23/24.blev Jogi,
med Johnny Lauridsen. Andenpladsen
fik, Sabrina, med Carl Ove Hansen.

Vinder af gruppen 2l .blev Brisen,
med Palle Christiansen. Andenpladsen
fik,
Mary, med J/rgen Holst.

Distancesejladsen blev vundet af:
Brisen, med Jogi pi andenpladsen.

En tak til sponsoren
Motorbidsklubben, specielt tak til

Dommerpanelet fra Sejlklubben, uden deres hjrelp var arrangementet ikke blevet si
prof. Afviklet.

PS. Husk trrnings sejlads fra Sejsgrunden onsdag i ulige uger, og de andre onsdage
aftaler vi, hvis vejret tillader det.

Johnny Inuridsen
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D anmark s - s amfund e t. F an efe s t.
Valdemarsfest d. 14. juni 2003. kl. 12.30.

Motorbfldsklubbens Fane, er givet af
Danmarks-samfundet, pfl en Valdemarsdag.
Den dag hvor Dannebrog faldt ned fra himlen, i
hflnden pfl Kong Valdemar, som derefter
sejrede i Letland, og siden blev kaldt
"Valdemar Sejr".

I ir deltog der 30 faner og ca. 100 deltagere, +
25 tilskuere, deriblandt Fanebaerer Jonny, og
suppleant Leif, og menigt medlem Carl Ove fra
Motorbidsklubben i den flrlige Fanefest. Vejret
var godt og vi marcherede rundt i Alderslyst,
med et orkester fra spejderne i spidsen, i ca. I
time, meget hyggelig tur. Derefter kirkegang,
med b6n, sang, festtale og overrrekkelse af nye
Faner, vi var frerdige ved 14 tiden.

Det er et lille hyggeligt arrangement, som vi 3
der deltog, gerne sfl nogle flere afklubbens
medlemmer m6dte op til, ellers er der ingen ide
i at vores Fane er officielt sivet os af
Danmarks- samfundet.

Carl Ove
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Afri sseffest
Lgrdag d. 11. oktober kl. 1900 i klubhuset.
Spisning, underholdning, musik, og dans.
MgO op og v&r med tll at gfire aftenen festlig.
Pris pr. person 125,00 kr
Tilmelding pi listen i klubben eller Ame Sommer pi tlf. 86 82 08 82

s
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Regler for gestepladser i perioden 15. sept. - 10. maj

Du kan ved henvendelse til opsynsmanden (tlf. 20 23 18 89) lflne en bidplads i
Indelukket op til 3 dage - uden beregning. Efter 3 dage koster det 40 kr. pr. dag.
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Lgrdag
den
20-9-03
Indelukkets
spisested &
Silkeborg
Motorbfldklub
affangere Jazz
og spisning.

Spisnin g fra
kl. 18.30

Jazz fra kl.
2r.00 - 00.30
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Billig s@kortplotter

En spkortplotter med en god farveskrerm kan nemt srette en almindelig
6konomi ud af kurs. 50.000 kroner er ikke ualmindeligt. Men for langt ferre
penge kan du selv sammensrette en s@kortplotter, som i store traek kan det
samme.

Du skal bruge:
baerbar computer
cd-rommen, Det levende Sokort
serielt kabel

Bubar computer
Find en brugt, berbar computer. Fordelen er, at du udnytter
skarmen pi computeren i stedet for at kgbe en hundedyr
skrerm til en s@kortplotter.

Det levende Sgkort
Installer fra cd-rommen, Det levende Sokort, som fis hos
boghandlere og p6: posthusene.

Kabler
KOb et serielt kabel til at forbinde mellem gps og computerens
kommunikationsporte.

Din sokortplotter
Du har nu en funktionsdygtig sgkofiplotter, som blot har
den hage, at det tager lidt tid, f/r computeren starter -

til gengeld er prisen til at hindtere, fordi de fleste bidejere i
forvejen har en gps.

Nyt - nyt

SMK's bestyrelse har vedtaget at man vil prpve noget nyt i
stedet for klubaftnerne, si derfor laver vi et par grillaftner i
august og september, det bliver l6rdag, hvor vi mgdes pi
Sejsgrunden til hyggeligt samv&r. kl. 18.00 tendes grillen si
man kan legge sit eget kpd p5 som man vil.

S ej lerfolkets ny e w eb s id e ww w. du e liehe d.dk

Det handler om sO,sikkerhed.

Pi siden kan man teste sig selv, og finde ud af, hvordan det egentlig stir til med de
maritime kundskaber.

Testen bestir af 200 multi-choice-opgaver, som alle ligger inden for pensum til den
indledende sejleruddannelse: Duelighedspr@ven for Fritidssej lere.
Illustrationeme pi siden er venligst stillet til ridighed af S/fartssty'relsen og
Sgsporlens Sikkerhedsrid.

Skulle en eller anden komme frem til, at vigtige basiskundskaber er rlget i
glemmebogen, er der pi siden mulighed for, at tilmelde sig det e-mail-baserede
uddannelsesprogram "Skipper-tips". Herefter fir man en lille dosis s0sikkerhed hver
dag, i form af en e-mail med opgaver, svar og gode tips. Vi skriver til 500 sejlere
hver dag.

Som vi kan se afvores statistik, lreses der dagligt ca. 10.000 sider af 100-200
personer. Vi erjo en ny side, og er spaendte pi, hvor lange vi kan blive ved med at
vokse.

Ideen med vores side er i al beskedenhed, at vi vil bidrage til at "Familien Danmark"
trygt tager pi vandet, - og ikke mindst af alt, kommer hjem igen pi betryggende vis.
Samtidig er det naturligvis ogsi meget vigtigt, at vi andre sejlere er trygge ved at
mgde "Familien Danmark" pfl havet.

Det er gratis at bruge vores side, og alt arbejde med siden udfpres frivilligt og ulpnnet
af DUELIGHEDSKLUBBENS medlemmer os venner.

DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen,
Havnevej I,
4230 Skaelskgr.
info@duelighed.dk
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Venlig hilsen Knud Jensen
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Boye Broer
Bfldebroer
Flydebroer
Bolvrrk
Tlf. 40 54 60 6l

www.boyebroer.dk
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Har du tilmeldt dig mobil telefon listen?

Pi vores internetside www.s-m-k.dk har du mulighed for at tilmelde dig
mobiltelefonlisten.
Hvis du gir ind under medlemssektionen og her vaelger "mobil telefon listen"

Herefter kommer fBlgende skrermbillede frem, hvor du indtaster dit
mobiltelefonnununer og adgangskode.

Itrdr 
'lii-rijue:l 

[Lr'1 pX] lopret ny biug*rl

Loginr pS Syst*met
Ifrdi-ast dilre Fsf"ilr:nlige dtht i rrerJetrr-rtSende felbr

felefnrr Nr, : r
Ad,-fangrkode : ;

tl.-,q 'Ll I sbil'.to]

Dpr*t  d ig str rn Eruger

Hvis ikke du er oprettet, trykker du pi "Opret dig som bruger" knappen,

og si kommer der et skrermbillede hvor du kan oprette dig selv.

i i  ' .r, r"u uJ rq J iL.'. i"r i:)I ILi- ' i  iL : "i l-1']q*r l

*pret bruger
Indtant din* F8rtorrllge ulat* i nederist*end* fslter

l.lavrr 
'. : 

- -- ** ^ -l

BAdnavn

t'"lciLril Tlf . nr
A rlnrnncL''-,'-l-r  r s v u ,  , 3 r , 1 r ' r ' ,

Adgangrkr:d* igen :

I ' oF*rb'rq* ]m

Her udfylder du felterne, og trykker "Opret bruger"

Nir du har oprettet dig, vil du nir dine data er godkendt, have mulighed
for at logge pi Mobil Telefon Listen og se en liste over de medlemmer der allerede er

oprettet.
For tiden er der ca. 45 der er tilmeldt listen.

For de der ikke selv har Internet, kan man tilmelde sig listen ved at gi pi

biblioteket og benytte deres opstillede comptttere.

I 2

Ole Seeberg
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Nrermere beskrivelse af
kommende aktiviteter

Frikadellekonku rrence
(Himmelbjerggrunden)
Da vi specielt de sidste
par ir har fiet rnange nye
medlemmer, som derfor
miske ikke er klar over
hvad det er for en

disciplin der konkurreres i, skal vi her korl
forklare hvad den svare dyst gir ud p5.

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

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

FOr man starter hjemmefra denne l4rdag
eftermiddag, gir man til sin slagter og kgber
et halv kilo af det bedste til frikadeller.
Denne pakke medbringes uibnet til
Himmelbjerggrunden, hvor man skal vere
senest kl. 17.00.

Kl. 17.00 gir man i land medbringende sin
indkgbte fars og hvad der er afmandskab i
biden.

Kontrollen i land forsyner nu pakken med et
nummer og den beres ombord pfl en
udleveret papbakke.

Nu er skibets kaptajn udnavnt til kok, og cr
alene i biden hvor han inden kl. 18.00, skal
have rOrt farsen sammen med medbragte
ingredienser og derefter have stegt 3 stk.
frikadeller, der afleveres i land prrecis kl.
18.00 til grundig bedpmmelse og eventuel
premiering. Dontmerpanelet bestir af vore
beclre halvdele som tidlieere blev sendt i
land.

Medens dellerne bliver bedonrt, kan kokkene
afvente deres dom ombord pir biiclene, hvor
der samtidig skal ryddes, renscs og vaskes
op efter stegningen, nu lvtn rttan trtiiske ni at
t@mme et par glas/l'lilslicr, sottt rrrarr ili.ke
niede under stegnirtgcrt.

Nir dette er klaret mpdes vi til spisning af
de bagte deller, samt andet medbragt
proviant.

Motorsejler kapsejlads
Formilet er at fi flere af vores medlemmer,
der motorsejler, til at sejle mere med sejl. Vi
ser hvordan man s€tter sejlene, sejler til
forskellige vindretninger, gir over stag,
hvordan man krydser og vigtigst af alt, vi
tr&ner de mest almindelige og vigtigste
vigeregler. Vi sejler i vore bide eller jeres

egne, som i Onsker. Interesserede gaster er
ogsi velkomne.

Grillfest pi Sejsgrunden
Er en idd om at samle si mange medlemmer
som muligt til hyggeligt samv&r, der bliver
tendt op i grillen, hvor man si kan lregge sit
medbragte k0d pi.

gp*fu{s4fffu*s Spl"sestu&
t rcr{c{wffigt

'J/i*r,r*/i*; $ r
'Tt:f: E6
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Sct. Hans

Der var modt ca. 50 mennesker op til denne meget vide Sct. Hans aften. Der var

srdvanligvis en omgang pplse med brpd og en sodavand til bprnene, udover det var

der salg afristet p0lser og @1.

Per havde stablet et rigttg flot bdl op med en lille "heks" i toppert.

En halv liter benzin g0r virkelig undervarker nflr man skal taende et drivvflidt bil, men

det sprang i gang og fortsatte med at brande resten af aftenen trods den silende regn.

Selv om der var trengsel under parasoller og
paraplyer blev der sunget lystigt omkring
bilet.

Bagefter var der snobr6d til b6rnene som Lis
havde lavet.

K.H.
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Brosamarbejdet
informerer.

Flere medlcmnrer htr
med interesse spurgt til brosanralbejdet, hvordan det skrider frem med dels renoveringerne
afbroerne og dels gkononricn hcr efter vintet'ens hirdhandede behandling af
broanlreggene.

Vi vil derfor forspge som noget nyt fremover at have en lille notits med hver gang blaclet
uclkornrrrcl sir alle kan fple sig informeret om hvad brosamarbejdet arbejder ntecl.

Sour allc cl l lckcndt var vintcrcn hird ved flere afbroerne og pi et t idspunkt si clct ganslic
alvorlig,t rrtl. lilclc br<lcr val nrcgct beskadiget og det si yderst drabeligt ud.

Pi broslrrrllbcitlcts lirlilsrrrrtlc hvol clcr blev skabt lidt overblik over omfanget blev alle
broel'gctrrrcrrrg.iicl og, srrrrrrrrcrrlrolrlt med efter.lrets brosyn. Under dette m9de kunne vi
konstatclc irl hcsl.irrlill'lsr'r'nc ikkc vul sfl voldsomme som f@rst antaget, og fonnentlig ikke
meget ovcl lrv:rtl tle l vlr butlrctterct. 'fo al'cle nreget @delagte broer var i forvejen pi listen
over brocl rlcl sl 'ullc lotir lt lcnovclcs. ' l ' i l  gcngcld var der et utal af prele som skulle spules
lose, rel['s op ()ll si{rnlnlcs last. Dcttc var cn opgave der krrever en del arbejdstimer, men
stort set ittp',ctr rrurlct i i t le t ' .

Vi menel t lcr' lrrr ir l lrrrrsurrrartc.ldcts l4korromi f<u'tsal henger sammen for denne s&son.

Med hensytr t i l  rrt l i i  rrr ' lrt '  j t lct utl l i ,tr l cr vi st/t l l  pii ct ploblem som dog nu er ved at f inde sin
16sning. Dr.rr t 'rrtrr '1rlr 'rror vi hirl irulgiic( ir l lrr lc tttcrl l t i tvcle kun begrrenset t id t i l  broarbejdet i

april, mcn lolvt'rrlrrirrl ' ,  onr rrl l irrrrrrr ' Irulrl igg/r'c rctrovclingetne inden udgangen af maj. Her
mi vi korrstirtt.n' lr l t l t '1, sorrr rrrctl si i rrrtngc artcllc it l l i t lcl rtrccl cntrepren/rer, operercs ntccl
forsinkclscr'. l , ' irrt l i l '1'.1111'1rcrr el sl<ubbc:t cn hcl urj irtctl lrvi l l ict vi har meddelt cntrcprcttl4t'clr
er helt uuct'cpl;rlrr ' l t. Vi hlr ' lrcl i i ir '  l ir lsr,tgt ut ctt e ttkclt r:nlle l) lcl l{4r stocl fol alle
renovcr i t tget  r r t : .  l i l l iu  i t tgct l  c l  t r t t ,  i t l  ( l ( ' l ( t '  l i r l r t rcr r t l ig ,  i l i l i t :  c l  r r l t r l ig t .

Eftcr sotrrrrrt,r ' lc'r ' icrr opll,t lcs tlcl crr bnr i Virklerrirls Vig. Silkeborg kommune har sti l let en
blo (i l  nirl ighcd l irr blosanrirrbr:. idcl nxrtl at vi sclv vedligeholder den. Broens nuverende
tutllirrnrring cl siitlan at dcn stor'l sct il'kc kan anl@bes. Vi har derfor besluttet at udskifte
broon. Et arbc.iclc som hal'nrjit(c itt'vcntc at de @vrige broer var klar.

Alle solygter er opsat og i funktion. Konstanters der uregelmessigheder sommeren
igcrnrrc:rrr, sii giv brosanrarbeidet besked si skal det blive rettet.

Allc ir l l ir l t lsstirt ivclnc el kltr og bliver t/mt regelmressigt som de plejer. Hjrelp vore
indsanrlclt. rrrctl ikl<c at ovcrfylde poserne og ikke fylde ting i der kan @delregge posontc.
Store og lrrrrl',c (irr1' kan man jo som regel selv bringe med tilbage. Hjrelp ogsi med at holtlc
lidt prent orrrl.r'irr11 slulivclne, flyder noget si saml det op. Er der en kanosejler der ikke kan
finde ud ul'syslcrrrcl sii giv ham en venlig forklaring.

Leo Nielsen
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