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Fredag den 5. december kl. 19.00
Julebanko i klubhuset

Sondag den 7. december kl. 15.00
Juletrre for born i klubhuset

SMK - rytt, ttdkommerfire gcrnge om dret og bliver sendt ud til trllc
SMK's medlemnter. Alle medlemnter kanfd indlceg nrcd i blaclel. l)cl
kan vcere ris eller ros, der er mciske noget dtt gerne vil kabc cllcr
scelge, du har en god id6, det lanvere en oplevelse pci soen, ellcr cl
eller andet dtt vil indvie os andre i. Kontakt mig pd bladet, sd vi kan

fd netop dir indlccg nred.

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

Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 39 76
Kontortid hver tirsdag 18.30 tit 19.30 (Nov. dec. jan. Feb. er kontoret lukket) Formanden lrur ordet

Vi kan endnu engang se tilbage pA en sommer der har vist sig fra sin gode
side med mange solskinstir,rer og lune aftener, hvor vi har kunnet nyde
Silkeborg Soerne og den skonne natur der omgiver os. Det kan vi glrede os
over og trenke tilbage pi nir vinteren hrrger.
Fra bestyrelsens side beklager vi at markedsdagen mitte aflyses, det var
meget uheldigt, men der skete det at flere af de udstillere der havde
accepteret at deltage meldte fra i sidste ojeblik. En markedsdag arrangeret

af SMK skal have et maritimt indhold hvor bl.a. byens bidforhandlere og Falck med
aforovning af ildslukkere er tilstede. Vi undersoger muligheden for en markedsdag /
marinedag igen, og horer gerne om der er ideer til hvilke firmaer og ovrige tiltag der skal til
for at arangementet kan blive en suoces.
Det nye kortlisesystem indfores ogsi pi Himmelbjergglunden og Kirsebrergrunden, det
skulle have vrret monteret i sommerens lob, men det viste sig at der skal isrttes nye dore
og rammer hvilket har betydet en forsinkelse, arbejdet udfores som noget afdet forste i den
nye seson.
I vinter nir restauranten har ferielukket skal toiletterne i klubhuset renoveres og
moderniseres. Vi er i gang med at indhente tilbud si arbejdet kan udfores og vere frerdig til
rette tid.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann

En festlig og fornojelig
afriggerfest er igen
afviklet.

Lardagd.ll. oktober
modte 68 feststemte
motorbidsklubmedlemmer
op i vores hyggelige
lokaler i Indelukket.

Vi startede som sredvanlig
med en lrekker menu, som
Peter havde fremtryllet,
uhm!!

Musikeren Jens Kirkegird

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

Nresformand
Per Nielsen
Tl f .  86 81 51 5 l
luna@nielsen.mail.dk

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

Sekreter
Jette Thorson
Tl f  86 81 09 19
j ette.thorson@privat.dk

Redaktsr
Kire Hogberg
Tlf. 86 80 08 58
driver@webspeed.dk

Eestyrelsesmedlem
Erik Toft Nielsen
Tl f .  86 81 10 24
da. nie lsen@tiscali. dk

BesQtrelsesmedlent
Erik Andersen
Tl f .  86 85 11 00

Udvalg
Benzin og Diesel
Erik Toft Nielsen
Kantine/Indelukket
Erik Toft Nielsen
Brosumarbejelet
Arne Sormner
Per Nielsen
Bygge og renovering
Benno Bechmann
Arne Sommer
Erik Andersen
Lars P. Ehner
Hinntelbjerggrunden
Kire Hogberg
Leif G. Tlugersen
Sejsgrunclen
Per Nielsen
Niels Just
Kirsebergrunden
Erik Andersen
Knud Jensen
Fanebeere
Johnny Lauridsen
Leif G. Thogersen
Intern et (wwv. s - m - lc d k)
Heruik Toft Svaner
Blad
K&re Hrigberg
Jette Thorson
Bladet udkommer
Prirno feb. deadline 15. jan.
Primo maj. deadline 15. april.
Prirno aug. deadline 15. juli.
Primo nov. deadline 15. oLt.

Vigtig telefon numr€:
Alarmcentrulen
Falck
Silkeborg Politi
Skanderborg Politi
Vandforurening
Ko ntall Beredskabsstatione rr
Amtsregistrering uf bdde
Husk, afinelding/endring.
Ring til Ase Nielsen
Arhus Amt
Gesteregistrering aJ bdde
SMK's kantine
v/ Peter Thormann
Opsyn Indelukket
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Afriggerfest

sorgede for at dansegulvet, ogsi var flzldt resten afaftenen/natten.

Jette Thorson



dromt om. Som prikken over i 6t, havde den kaptajn Leif og kahyts jomfru Eva,

Btyllup pfr soen

Si kom dagen endelig d. 2-8-03. Vi skulle giftes, alt var planlagt lige som vi havde

oven i kobet arrangeret, 12 stolte bide til, at sejle os til Alekroen.

En efter en stod de ud fra Indelukket, flot pyntet og ffldt med glade mennesker.

Albani kup

Motor Sejler Kapsejlads Lordag d. 20. september 2003-Kl. l0 - l8

Der var tilmeldt 5 bide fordelt over 3 klasser. Det blreste ikke ret meget.

Brisen LM 27 . Mary LM 27 . Jogi LM 24. Kenjo LM 24. Sabrina LM23.

Vi sejlede 4 runder pfl trekantbane i Julso.
Vinder af LM21 Brisen med Palle
Vinder af LM 24 Jogi med Johnny
Vinder af LM23 Sabrina med Carl Ove

Distance sejladsen gik rundt om Alo.
Vinder Palle i Brisen
2 plads Jom i Mary
3 plads Johnny i Jogi.

Brisen og Kenjo, blev disket af 4. sejlads,
de sejlede deres egen rute, da de troede det
var distancen. Det lykkedes alligevel
Brisen, at ne tilbage, og stafiede ca. 10 minutter efter os andre, rnen Brisen vandt
alligevel.

Vi takker desuden den
udmrerkede dommer
trilogi, Karen, Kjeld og
Knud fra Sejlklubben,
som brugte endnu en
lordag pi et Motor
Kapsej lads arran ge ment.

Uclvalget
Johnny og Jorn.

Husk! julebanko den 5. december kl. 19.00

Si er det igen tid til den irlige julebanko i Klubhuset. Der spilles om rnder, kaffe og
rodvin si mod op og ffi en hyggelig aften. Onsker du/i at spise inden bankospillet si
ring og bestil til Peter i god tid.

Det blev en hyggelig, og for
nogens vedkommen en ret vid
hrr (og de var ikke i vandet).

I hvert fald var der en del, der var
lettere opstemt da de ankom til
Alekroen.

Vi havde en rigtig god dag, aften
og nat.

Tusind tak tiljer l2 kaptajner og
kahyts jomfruer, for at i ville vreremed til, at denne dag skulle blive endnu mere

"=i:::::,:;:,:,l.:r-!1 ilit l I perfekt for os.

P. s. Der var ogsi stor
begej string blandt vores
grester.

Venlig hilsen

John og Anette



Regler for grestepladser i perioden 15. sept. - 10. muj

Du kan ved henvendelse til ops)'nsmanden (tlf. 20 23 18 89) l6ne en bidplads i
Indelukket op til 3 dage - uden beregning. Efter 3 dage koster det 40 kr. pr. dag.
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En oplevelse
Det startede med at jeg var pi
kursus pi Aqua centret. Da jeg
kom tidligere end mode
tidspunktet, korte jeg lidt rundt
pi mi og fi. Pludselig endte jeg
i Indelukket, sikke et
kulturchokjeg fik, en oase af
bide, natur, hygge og hvad ved
jeg. Jeg gik lidt rundt og faldt i
snak med et gl. medlem. Vi
talte sammen en nrm tid om alt

omkring klub, broer, medlemmer osv. Da jeg kom hjem til mor Hanne (konen) og fofialte om det,
blev hun helt sr. Enden blev at vi tog derned ugen efter for at se det sammen. Vi blev si enige om
at vi ville holde ferie pi Silkeborgsoerne med vores bid, en Quick Silver 450. efter megen ringen

rundt blev vi enige om at blive medlemmer
af SMK. Vi startede i uge 32 med at sette
biden i vandet, efter at vi havde ffiet en
gresteplads. En tak til opsynsmanden for en
prima service. Si gik det ellers bare derudaf,
vi niede at l igge ved ca. l3 afde broer som
er pi soerne og sikken en oplevelse. Lige fra
vild luksus til skonne naturoplevelser.
Sejsgrunden, dejligl hus med alle de ting
som der skal bruges. Himmelbjerggrunden,

dejlig sted. Jeg havde en sjov oplevelse der,jeg kan godt lide en morgen ol, og den togjeg som
sredvanlig efter morgentoilettet, kl. var ca. 8. hold kaft nogle ojne fra mendene, her tog vi ikke ol
for kl. 10, basta (ringning med klokke) si blev man da det klogere.
Kirsebergrunden, en dejlig plads hvis man vil vrere alene og nyde freden minus toget. Synd at
den ikke bliver besogt noget mere, den vil
vi anbefale, men bro nr. l0 og 9 var vores
sted, der var vi nogle gange. Mod
sh"rtningen af vores ferie ville vi lige grille
pi Sejsgrunden, der li 6 bide, nA vi
pakkede ud til en hyggelig aften, men nej
der var klubaften (grill) sikken en aften/nat
rihygge, dans pi fliden, god musik
(hjemmeorgel) kaffe med "wipski" eller
var det "wipski" med kaffe. En rigtig god aften. Synd for de medlemmer der ikke kom, de gik
glip af noget. Om morgnen var alle lidt tavse og morgen stille men det gik godt igen efter morgen
oller. Si toffede vi si hjem.
Hanne og mig (Finn) vil godt sige tak for nogle dejlige dage i Silkeborg. En sarlig tak til de
medlemmer af SMK som vi modte pi turen, for de gode rid og kammeratlig sammen v&r som vi
har modt.

Finn og Hanne
M/B Bette Fira
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Vi ses til sommer igen, stol pi det.



Frikadelle konkuwence

Konkurrencen blev aflroldt pi
Himmelbjerggrunden lordag den 16. august.
17 deltager var modt op og I 6 prremier var
indsamlet, der var dog ogsi en prrmie til nr. 17, i
form afdet obligatoriske halve kilo fars, som han s6
kunne tage med hjem og ove sig p6,

Rrekkefo lgen e ft er do mmerpane lets svrre afgorelse :

1. Kaj (Falcon)
2. Dan (Nliss-Conduct)
3. Niets (Kibi)

4. Leo (Kipeto)
5. Kire (Driver)
6. Palle (Brisen II)
7. Henry (Claudia)
8. Leif(Gugge)
9. Erik (Liv)
l0.Svein (Renette)
I l.Peter (Valborg)
12.Barge (Eliza)
l3.Claus (Cecil ie)
14.Jens (Comick)
l5.Kuno (Louise)
l6.Johnny (Jogi)
1 T.Carsten (Gulklumpen)

Tak til folgende sponsorer:
Grunstrup Auto, Siim Bil-Elektro,
Fotex Torvet, Sejs Marinecenter,
K. J. Ventilation, Kaj Geert, Svendsen,
Spisestedet Indelukket, Silkeborg Farve og
Lak.
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B illig so kortplotter testet

I sidste nummer af klubbladet var der et udmrerket indlreg om GPS tilkoblet en brerbar
computer.
Jeg har provet det, og kan bekrrefte at det virker. Der er bare lige et par enkelte ting man skal
tage hojde for.
For det forste kan det vrere meget svrert at se skrrmbilledet p6 pc'en en klar sommerdag,
si det er en god ide at lave en form for afskrermning.
Jeg benyttede Det levende sokort l, hvilket fungerede udmrerket. Jeg havde pi
forhind fiet at vide, at der var fejl i, men ikke hvilke. Jeg havde bl.a. hon der var nogle
havneindlob man havde vendt forkerl. Og si var der lige et enkelt sted jeg kunne vrere sejlet
pi grund, hvisjeg stolede pi sokortet.
Det glorde jeg heldigvis ikke, jeg stolede pi min GPS. Der er udkommet en forbedret
udgave Det levende sskort2. Det levende Sskofi 2 har sin egen ltjemmeside "Korttjenesten",
hvor man kan hente nye informationer og opdateringer til Det levende Sskorl 2's temaer og
funktioner.
Det levende Sokorl gar det meget sjovere at planlregge sejlturen. Med et enkelt klik fbr du alle
danske sokorl og et hav af relevante oplysninger, der gor det nemt for dig at planhgge
sejlturen.
Du kan ffi overblik over alle danske havne og deres faciliteter, tur-forslag og en masse
inspiration til oplevelser pi land. Informationerle kan printes og tages med pi biden.
Man kan lrese mere om det pt Korl & Matrikelstyrelsens hjemmeside pfl www.kms.dk.
Si er der lige det med strom til den brerbare computer. Jeg har msdt flere personer der
forespurgte pi en adapter, der kunne lave l2V om til 230V. Det er der ingen grund til at
investere i, da den uden problemer kan kore pi 12V. Det eneste du skal kobe, er et lille stik
der svarer til det du sretter ind i din computer. Husk at vende plus og minus rigtig. Som regel
er plus det inderste ben.
Men man skal fortsat have papirkortene med, for elektronikken kan jo svigte, og si har man jo

ogsi et bedre overblik pi papirkortene.

Mvh
Lars Beck Nielsen

SMK byder nye medlemmer velkommen

Hans Thomsen, Gudntuncl Hansen, Erland Kastberg, Ole Morte, Carsten Norager, John
Anclersen, Gl. Skovridergaard, Jesper Pedersen, John Danielsen, Keld Tagesen, Michael
Anclersen, Kaj Pedersen, Steen Nielsen, John Lysholt, Kttrt Kristensen, Peter Andreasen, Tim
Jakobsen, Knud Madsen, Eckart Hdkansson, Bent Kottsgdrd, Hanne Andersen, Jens Brde, Bo
Bertelsen, Heine Nielsen, Ole Nielsen, Hans Rasmttssen, Jorn Frandsen, Arne Petersen, Steen
Pedersen, Kim Jensen, Gitte Lauritsen, Flemming Pedersen, Christian Laursen, Michael
Nielsen, Casper Larsen, Kru,td Madsen, Keld Bolby, Susanne Almosetoft, ktno Nielsen,
Eyvind Jensen, Carsten Randntp, Henning Kristiansen, Jan Hald.

3. p lads!

Jeg vil hellere
have en
siddeplads

Det er forste
gang at det
er giet
erligt til
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Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk
Tlf. 40 54 60 6l

www.boyebroer.dk
-Vi bygger pe kvalitet-
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Speedbdds kursus

SMK har i 6r afholdt 5
kurser, hvor i alt 94 personer
deltog, og alle bestod.
Under kursusforlsbet er alle
medlemmer selvfolgelig
velkommen til at bruge
grunden, vi opfordre dog

medlemmerne til at holde de 2 yderste pladser
ved broen fri under kurset. Kurseme forlober
over en hel weekend fra kl. 09.00 til 17.00
begge dage.
Der vil ogsi til nreste ir blive aftroldt kurser.
Forste kursus aftoldes 17. og 18. april el't.
tilmelding ved Erik Toft Nielsen pi
tlf. 86 8l l0 24
Prisen for kurset er kr. 1745,00

Indelukket
Vi skal have renoveret toiletterne i klubhuset, hvor planen er at rydde rummene totalt

og bygge 2 helt nye toiletter op, metal renden vil blive skiftet ud med enkelte

kummer i stedet. Renoveringen vil forgi i perioden: 2212 - 913 2004.

Indelukkets spisested holder lukket i samme periode.

Til foriret skal vi have renoveret broer pi Sejsgrunden og

Kirsebaergrunden da isen sidste vinter har skubbet si meget til

broerne at de skal rettes op. Vi kommer til at skal bruge frivillige til

disse projekter. I ir fik vi lavet nye broer pi Himmelbjerggrunden
af meget kyndige frivillige. En stor tak til de der deltog. Har nogle

af de superfrivillige eller andre fra SMK lyst til at deltage i det nye

projekt, er de meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen, Kflre Hdgberg

Marinekontoret
Husk at kontoret er lukket i november, december, januar og februar men man kan i

denne periode enten ringe eller maile til bestyrelsen.

T2

Broer

Hvad er det nu vi skal huske?

Tilmelding
eller til Jens

Tilmelding ttl,bsrrrenes juletrre i SMK
den 7 lI2l03 kI. 15.00

er nodvendig pi listen i klubhuset,
og Grethe Wiirtz pe tlf. 86 85 13 25

Senest den lll2l03l

Hiber vi ses
1 3



Jazz med spisning

imellem 2 forskellige retter mad. Omkring 80 mennesker var modt op si der var
hurtigt en
god
stemning i
huset. Efter
middagen
var der rig
mulighed
for at hilse
rundt pi
folk man
ikke havde
snakket med
hnge og fi
en rigtig
hygge
sludder.
Da musikken gik i gang, var det med at redde sig en plads pi dansegulvet da det

en trompetist, for det

Lardagden2019 var
dagen hvor
Indelukkets spisested
og SMK havde et
arrangement med
spisning og
underholdning i form
af Red Hot Four som
leverede rigtig god
musik.
Man kunne vrelge

forgik med store
kinder direkte i
mikrofonen, men
Pludselig dukker en
femte musiker op
og sorme orn han
ikke havde en
trompet med, hvor
han kom fra vides
ikke, men trompet
kunne han spille si
det ksrle bare
derudaf.

Kdre Hdgberg
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Ndr bdlctt sliul pukkes ind
Nir biden er kornrnct pi land og
stir sikkert pi sine bukke eller i
stativet, vrelger de fleste at drkke
biden over med en presenning eller
lignende.
Her ved opnds en effektiv
beskytelse mod vejrliget.
Men der er nogle forholdsregler der
najebar folges, ellers kan
indpakningen vrere til mere skade
end gavn.
Fol dct forstc sl<al man vrelge en
l<r'ali ig l ' irrvct presenning med
lirstiur'l<c<lc o.jcr til fastgorelse af
I iuc r ' .
l )cn r r ror ' l ie  l l lvc p i  p t 'esenningen
lir 'hirrdrc drivlruse ffekt og solens
rrlrt rrr ' l  igc nc,tlblytl ni ngcr, af farve,
gu l l ln l l  og  t l iuv iu i l ( .

Den v ig t igs t t :  l i r l ' l o r  c r  ; r t  l c ' l l c t  c l  o l t l cn t l ig t  vcn t i l c rc t  s i i  i l c r  i l<kc  ops t i i l  kondcns  i

teltetog ibi ir lcrr.  l ) t ' r  r ;1.;r l  rrrr ' t l  rrrr l lc orr l  viut 'c gcnrrcrntt ' ic l< vct l  cn i ibrt irrg i  bcgge

ender. Al lc brir lcrr: ;  r ' t ' rr l r le l  sl \r l  viurc i i t lnc og cventuelt luger skal st i l  pi i  klcm, husk

ogsi at tage hyrrr l t ' r  l i r ' l ) l )( ' r 'o;r,  l igl te nt lc rnotl  h. jcm.

Presenninge n skrr l  l rr . 'p,p,cs prr cl  vurrdtcl l iggcncle bript e l ler planke pi langs over

b iden.  kar r  e  vc r r t r r t ' l t  l r v i l c  p r i  sop ,c lc r tdc t '  fb l 'og  ag ter ,  e l le r  p i  2  buk l<e .

Master klrr op.:r i  rrrrvcrrr l t 's sottt  ovctl iggct '  l i r t 'prcsctrningen. Men masten har bedst af

a t  l iggc  i  t t t i t s lcsLute l .
Det el ogsi i  t 'n lorr le I  hvis l i  i t ronlct e l  dlul i l ict,  utcn dcr er ogsi en vigl ig faktor af

presenrrirr; : ,crr ()! ,  sn()r 'r 'n( '  i l ' l 'e lr l rr l le r cl lcl  bcviugcl sig mod bidens sider og bund.

St ra rn  r le t  l r r ' l r '  g ,o t l l  I  i l  r r r r t l t ' r '  l r r r r r r l t ' r r  l i l  o je l r rc  i  t l c r r  r t ro t l sa t tc  s ide .

Dcr r  r r re r l  l r l  l l u r rge  v l rn t l l ' v l r l l c  ( lu l r l \ t .  n ( ' ( l  l l r r rgs  s i r l c t t  l i i t  l< i t t t t cn  a fp resenn ingener

r is i l iubc l  t l i r  i l i ssc  l c l  l i o r r rn rc l  i  sv i r rg r r i r rge l  n r i l  t l c : t  b l ;uscr ' ,  og  t l c r  ved  le t  kan  g ive

sl i t l rniur ' l icr '  l i ' r  snolc rrc.
Dct r:r 'ogsi i  cn lblclcl  l rvis dol cr rrt lgurrg l lcnncnl i ibrr irrgcrr i  tcl lcl  i lgter, si  det er

muligt at inspicerer biden i  vintctctts krtr.

Det kan godt betale sig at ofre l icl t  nrcrc crrd crr cugl lngsl)rcscrrniug, da cn sidanne

l<un holder en gang og miske ikke engang hclc vit t lctcn.

Dcn hclt  perfekte, men ogsi meget dyre losning, cr crr l i rconsyct og l i r lstcrket.

Opnri i l t  l l -cn fagmand.
Prc{irblil<crctlc presenninger kan ksbes til joller og trailcrbiitlc.

Sti lst ir l ivcl og l lcksible stenger kan ogsi ksbes t i l  opbygning af ct scparat telt

omkring bi ir le n.

Der el urirrrp,c losrr irrgcl pi en effekt iv vinter garage, bide bi l l ige og clyre, r len noget

bor du gorc rlr r|r.:l cl syrrd at lade biden sti ubeskyttet hele vinteren.


