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Poqtbes0rget blad

(8245 ARC.)

Komnaende
aktiviteter:

tsr \ .q, . , . .
Lordag den 14. august kl. 17.00
Frikadellekonkun ence, Himnrc I b.j c lg gnr rr t lc n.

Lgrdag den 4. september kl. 19.00
Grillaften, Himmelbj erggrunden.

Lgrdag den 18. september H. f0.00
AIbani .  Motorsej  ler  kapse. i  lar ls .  Ak, , lgc ' , .

Lordag den 16. oktobcr kl. 19.00
Afriggerl 'est i klubhLr set. lndcl u l ikct.

Sondag den 17. ol<tobcr l i l . l0.(Xf
Standerstrygning, Indclul<kct.

Bladet udlcommcr:
Februar. Deadline I 5. . januar

Maj. Deadline 15. april.
August .  Deadl ine l5 . . lu l i .

November. Deadline 15. oktobcr'

SMK - nyt, udkomrner fire gange om dret og blit,er lse ntlt uLl til trllc
SMK'.s medlentmer. Alle medlemrner kanfd irulltt'g rrrctl i blulct.
Det kan vme ris eller ros, der er mdske noget du gemc vil kr/ltc cllt,t
srclge, du har en gotl idd, det kan vcere en oplevelse pd spatr. cllu t,t
eller andet cluvil intlvie os andre i. Kontukt mig pd bludat. sd vi l,ttrt
fd netop tlit indlrcg nrcd.

Redaktor: Kire Htigberg tlf. 86 80 08 58 - 25 85 ll 40
driver@webspeed.dk &

.4ugusf '

1 Ny kajak afprQves ved Hilnmelbjerggrunden )



Bestvrelsen Udvalg

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

Kasserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82
blitex@mail.dk

Redaktqr /Webntuster
Kire Hdgberg
Tlf. 86 80 08 58
driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Andersen
Tlf. 86 8s 1l 00

Nestfunnand
Per Nielsen
Tlf .  86 81 51 51
luna@nielsen.mail.dk

Sekretrcr
Ove Hoi Petersen
86822188
connel@post.tele.dk

Bestyrelsesmecllun
Erik Toft Nielsen
Tlf. 86 81 10 24
da.nielsen@ tiscal i.r lk

Lars P. Elmer
86 82 33 71

Jens Wiirtz
86 85 13 25

Niels Just
86 81 58 93

Leif G. Thpgersen
86 84 87 13

Knud Jensen
86 84 14 84

lnga Enevolclsen
86 82 72 7s

Peter Johansen

86 85 56 88

Henry Knudsen

8 6 8 5  1 2 1 1

Benzin og Diesel: Erik Toft Nielsen
Kantine: Erik Toft Nielsen
Speedbfid kursus: Erik Toft Nielsen
Indelukket: Erik Andersen
Marinedag: Per Nielsen / Bestyrelsen
Blad: Kire Hdgberg / Ove HOi Petersen
Internet: Kire Hdgberg
Brosamarbejdet: / Ove HOi Petersen
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer / Erik Toft Nielsen
Sankt Hans: Ove HOi Petersen / Per Nielsen / Erik Toft Nielsen / Erik Andersen
Afriggerf'est: Arne Sommer / Benno Bechurann
Sejsgrunden: Ove HOi Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hcigberg / Leif G. Thpgersen
Kirsebrergrunden: Erik Andersen / Knud Jensen
Grillaften: Arne Sommer / Per Nielsen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechrnann / Arne Sommer / Per Nielsen / Lars P. Ehner
Fanebrere: Johnny Lauridsen / Leif G. Thggersen
Kapsejlads: Johnny Lauridsen / JOrn Holst
Pigefest: Kire Hrigberg / lnga Enevoldsen / Bodil Jensen
Maler: Henry Knudsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wtirtz
Julebanko: Erik Toft Nielsen
Revisor suppleanter: Leif G. Th6gersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98

isor

ffi
Rev

Karl Brarnsen

86 82 70 08

Olga Hug0y

86  81  31  96

Bodil  Jensen
86 82 4.5 38



Vigtig telefon numre:
Alarmcentralen: 112
Falck: 70 l0 20 30
Silkeborg Politi: 86 82 39 00
Skanderborg Politi: 86 52 11 44
Vandforurening kontakt
Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Amtsregistrering af bide
Hu sk, afmelding/rendring.
Ring til Ase Nielsen
Arhus Amt: 89 44 66 0O
Ge steregisffering af bide
SMK's kantine
v/ Peter Thormann: 86 82 6179
Opsyn Indelukket: 2023 1889

Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 39 76
Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30 (Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

www.s-m-k.dk

Nermere beskrivelse af
kommende aktiviteter

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

disciplin der konkurreres i, skal vi her kort
forklare hvad den svaere dyst gir ud pi.

Allerf@rst skal vi sli fast, at alle der har en
bid med mulighed for at stege en frikadelle
kan vaere med i dysten.

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

Fgr rnan starter hjemmefra denne l6rdag
eftermiddag, gir man til sin slagter og kgber
et halv kilo af det bedste til frikadeller.
Denne pakke medbringes uibnet til
Hinmelbjerggrunden, hvor man skal vrere
senest kl. 17.00.

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

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

Nu er skibets kaptajn udnrevnt til kok, og er
alene i biden hvor han inden kl. 18.00, skal
have r@r1 farsen sammen rned medbragte
ingredienser og derefter have stegt 3 stk.
frikadeller, der afleveres i land prrcis kl.
18.00 til grundig bedgmmelse og eventuel

prerniering. Don-rmerpanelet bestir af vore
bedre halvdele som tidli-sere blev sendt i
land.
Medens dellerne bliver bedornt, kan
kokkene afvente deres dom ombord pi
bidene, hvor der samtidig skal ryddes,
renses og vaskes op efter stegnin-een, nu kan
man miske ni at t@rnrne et par glas/flasker,
som mAn ikke niede under stegningen.
Nir dette er klaret rngdes vi til spisning af
de bagte deller, sarnt 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 sretter sejlene, sejler til
lbrskellige vindretninger, gir over stag,
hvordan man krydser o-q vigtigst af alt, vi
tr.rner de mest almindelige og vigtigste
vigeregler. Vi sejler i vore bide ellerjeres
egne, som i @nsker. Interesserede gaster er
ogsi velkomne.

Grillaften.
Er en id6 om at sanrle si mange medlemmer
sorn muligt til hyggeligt samvrer, der bliver
tendt op i grillen, hvor man si kan lregge sit
medbragte kOd pi.

Afriggerfest.
Afholdes i klubhuset, med mad og dans.
En festlig og sjov aften, hvor vi mindes
solnrlerens oplevelser. Det er en aften, hvor
alle medlemmer bor mode op og more sig
samTlen.

Standerstrygning.
Sejlersaesonen er ved at slutte og standeren
skal ned i Indelukket. Her synger vi SMKs
stander ned og sluttel af med lidt til -uanen i
klubhuset.

Formanden har ordet

I det tidlige forir staftede det meget effektive brohold pi at bygge en ny
blo pi Sejsgrunden. En solid sikker og lidt bredere bro blev rejst pi
rekordtid og den fremtrcder nu som en af de flotteste broer i s@systemet.
Pi SMK medlemmernes vesne skal der lvde en stor tak til broholdet for det
udfgrte arbejde.

Jeg vil helst ikke give de medlernmer ret,- der advarede mod, at
nyanskaffelser der ikke var boltet fast, ikke blev lint og leveret tilbage som de var beregnet
til, men i stedet " lint" for aldrig at dukke op igen.
Det er muligt at den oliesuger, soln var SMKs. anskaffet til brug for alle rnedlemrner og
som har sin plads i vrerkstedet, er glemt i motorrummet pi biden, af den sidste bruger? hvis
det er tilfieldet vil vi gerne have den tilbage pi sin plads i vrerkstedet, der er mange der skal
bruge den.

Da vi lik det nye "Sejshus" i sommeren 2002 undersggte vi mulighederne for at fi en
@lautomat stillet op, men det var forbundet med rnange problemer, tilladelse, el, opfyldning,
penge mm.
I stedet valgte vi at stille 2 kasser @l og en pengekasse til selvbetjening, prisen var kr. 5,00
pr. stk., servicen blev benyttet og de 2 kasser blev udvidet til 4 kasser.
Det gik godt, forbrug og betaling passede fint indtil den 5juli, da var der kun fi pl og
tomme flasker, rnen kun lidt mBnter. Kassebeholdningen minimum kr. 475,00 var der ikke
og er ikke dukket op siden.

SMK skal ogsi fremover yde medlernsservice i form af en oliesuger der kan lines og 0l der
kan k/bes i Sejshuset mln., men det krrever at vi kan sikre os mod at vrerktpj eller indhold
afpengekasse ikke forsvinder igen. Pi f6rstkommende bestyrelsesrnpde vil vi fors@ge at
finde en lgsning.

Med venlig hilsen

Benno Bechrnann



Information

Skrald pd Sejsgrunden
Med hensyn til affald pi Sejsgrunden, forstir jeg ikke, at hvis containeren er fuld, og
liget ikke kan ltrkkes, at man si ikke tager sit affald med hjem til egen skraldespand, i
stedet for at det ligger og flyder, og det samme grelder for i gvrigt ogsi for de
skraldespande som er opstillet ude i systernet. Vi erjo alle interesseret i at der er pant
og rent pi grunden. Si derfol kaere venner, brug grunden med omtanke. Event
almindelig brandbarl rnateriale, sisorn tomme papkasser fra disepl o.1., kan rnan
brrende pi bilpladsen.

Ove Hai

Regler for gestepladser i perioden 15. sept. - 10. maj
Du kan ved henvendelse til opsynsmanden (tlf. 20 23 l8 89) Iine en bidplads i
Indelukket op til 3 dage - uden beregning. Efter 3 dage koster det 40 kr. pr. dag.

H ndring af ordensre gler
Bestyrelsen har d. L juni, besluttet at tilf@je teksten nedenfor i ordensregleme for
Sejshuset.
1) Kltrblokalet er til ridighed for klubbens medlemmer, samt kurser, og m@der om
klubanliggender, men mfi ikke bruges til forenings - og firmaudflugter.

Tag bad uden brug af poletter
Det er nu muligt at tage bad kvit og frit i vores toilet/baderum i gavlen afklubhuset.

Ny Pumpe
En ny toiletpumpe er opsat pi Kirsebrergrundens toilet.
Det gamle system med opsamlingstank fungerede ikke rigtig.
Det nye system henter vand lige bag ved huset fra en naturlig kilde,
der selv fylder en nygravet br@nd op.

Efterlysning!
Vil den person der har lint vores oliesuger i vrerkstedet vrere si venlig at aflevere den
tilbage, da den er meget savnet.

Speedbddkursus
Vi har afholdt det andet kursus der l6b af stablen den 12. - 13. juni fra Sejsgrunden,
der var'23 deltagere hvor alle bestod.

Plisen er fu. 1145,-. Tihnelding sker ved henvendelse til Erik Toft Nielsen pi tlf.
40 33 06 88 i dagtimerne eller 86 81 10 24129 6075 52 aften og weekender.
Du er meget velkormnen til at ringe hvis du har sporgsmil.
Nreste ledige kursus afholdes den 21. - 22. august.

Erik Toft Nielsen

Brosamarb ejdet informerer, juni 2004
Renoveringen afbroanleggene er giet helt efter planen i dette forir. Der blev i
efteriret lavet en plan for hvilke broer der trrengte hirdest for en udskiftning sarnt
hvilke broer der skulle renoveres. Der blev sarntidig ind-eiet en aftale med en
entrepren@r, om at udf/re arbejdet og have det hele klar til l. maj. Vi mi sige at dette
har virket. Broerne stod klar som aftalt og vi har gennem forlobet haft en fin dialog
med entreprengren. Og'ja vi ved det godt". Et par afbroerne er blevet lidt for lave.
Det kan vi af gode grunde ikke rette umiddelbart, men det er aftalt, at der ved
fremtidige broudskiftninger under ingen omstendigheder skal byg_ues lavere, men
hellere lidt h@jere.

Trebroerne ved Sliensg, (Savverksbroen), er midlertidig renoveret. Broen trrenger til
udskiftning, men det var ikke muligt hverken pkonornisk eller mandskabsmmssigt at
klare det i ir. Til neste ir vil den blive fornyet. I ir har vi foretaget en renovering der
g0r at den er sikker og forsvarlig at ferdes pi, og si mi vi acceptere at den ikke er
kon.

Indsamling af affaldsposerne fra Ry siden forlpber helt sorn vanligt, og korn fint i
gang i ir.
Fra Silkeborgsiden, hvor der i ir er ny bernanding pi, skal vi med det sarnrne
erkende, at der har veret et par misforstielser ved sesonstart. Dette indebar at
poseme kom for sent ud og at der tilsvarende ikke var indsamling fgr hen i maj. Nu
er der klaring pi dette, si fra nreste ir gir det selvfglgelig problemfrit.

Vi er dog nldsaget til at frernhreve et problern omkring affaldsstativerne. Stativerne
er placeret i skovomrider hvor der ogsi er dyreliv. Det betyder at affald anbragt
udenfor stativerne, Ojeblikkeligt vil blive spredt i skoven, og det ser absolut ikke
godt ud. Dyrene erjo nysgerrige, og finder de lidt madrester er detjo ekstra
tillokkende. Det er detfor vigtigt at s/rge for, at affaldssrekkene ikke er overfyldte
siledes at liget ikke kan lukkes, og at der ikke stilles affald ved siden af stativerne.
Denne opgave pihviler de bidejere der gester pladserne. Er der ikke plads til mere
affald i srekkene som er indenfor stativerne, mi man ganske enkelt tage sit affald
hjem. At bytte sekken i stativet ud og stille den ved siden af stativerne er ikke en
lpsning.
Jeg f@ler det er vigtigt at understrege at vore broerjo li-qger pi linte arealer som vi
absolut ikke mi tilsvine, og der er ingen offentlig oprydning efter os.

Til slut skal jeg lige nevne at den nyerhvervede bro ved Valdemarsvig som har fiet
nr. l2A nu er renoveret. Det er en virkelig god bro pi en god plads, i sierdeleshed
hvis man skal have gsester med, idet der er mulighed for at kpre til broen o_e parkere
der. Jeg kan varmt anbefale at besoge broen og ved selvsyn orientere sig om
forholdene.

Rigtig god sommer og flittig brug af broerne.

Leo Nielsen
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Marinedag

Efter et irs pause med markedsdag, pga. For lille tilslutning ville vi ir pr@ve sorn
noget nyt med en "marinedag" hvor det kun skulle omhandle n-raritimt udstyr pi
pladsen.

En mere konstrrktiv planlregning blev sat i vrerk r
sammenrid med nogle af standholderene, hvor
man ogsi valgte en rnere rnassiv annoncering.

Vejret var meget fint og en del mennesker m@dte
op.

Falck var ogsi trofast mgdt op og kunne tilbyde at
kontrollere folks ildslukkere.

Marinedagen i ir mi siges at v&re en succes og vi vil prpve at holde denne standaft
fremover, dog er der forslag om at man kun aflrolder marinedag hvert andet ir for at
opni en stprre tilslutning.

10

K.H.

l l

Carl Ove.

Valdemarsdag i Mariehgj Kirke.

Der var i ir
madt 4
medlemmer af
Motorbidsklubb
en plus egen
fotograf til den
irlige Fanefest.

Det stod med
smit i
indbydelsen, at
man kunne
miste sin fane,
hvis man aldrig
kom til
fanefesten.

Der var m6dt 28 forskellige faner op, samt 2 orkestre. Dvs. ca. 275 deltagere.

Efter at vi i kraftig
blest var marcheret
rundt i kvarteret
onrkring Mariehpj
Kirke, ca. Vztime,
var vi i kirken ca.
l7z time, hvor
sogneprest Birgitte
Thun, prredikede,
desuden festtale v/
museumsdirektor
Chr. Fischer, som
talte om hvordan
flaget i sin tid var
faldet ned ovre i
Estland.

Vi havde en dejlig dag med blrest og taler, vores fane er nu smukkest i blesevejr.



$nrssuRr[01
Lardag d. 16. oktober kl. 1900 i klubhuset.
Spisning, underholdning, musik, og dans.

MOd op og v&r med til at E@re aftenen festlig.
Pris pr. person 125,00 kr.

Tilmelding pi listen i klubben eller Arne Sommer pi tlf. 86 82 08 82

Alt andet
er vand
ved
siden af!

I Om\etrel<ling af 6d[frjn[er.

I fuparation af futbcfier.
I 'likQ,ering af frynrter.

I Ring for uforpftgun[e ti[6u[.

ffiK&ffiffiffiffiffiffi ffiWffiffiffiffiffiruWffiffi

Kastaniehgjvej 37 . 8600 Silkeborg ' Tlf. 87 22 66 88 ' Fax 87 22 66 66
Bes@g vor hj emmeside - www. silkeborgbyggecenter'dk

t2

Sct. Hans

Trods lrengere tids dirligt
vejr med en masse regn og
rusk, var der mange,
"bide" b6rn og voksne til
den irlige Sct. Hans aften
pi Sejsgrunden.

Der var p@lser, sodavand
og 01, og almindelig
rihygge.
I time fOr bilet blev tendt,
kom solen frem, og der var
tlrvejr resten af aftenen.

Og pludselig var der dej til
snobr/d, si bornene
hyggede sig.

Da aftenen sluttede ved 23
tiden begyndte det igen at
regne.

Det er vidst det
man kalder
planlregning.

Men vi havde
en hyggelig
aften.

Ove Hti

l - )
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Helikopteropvisning.

Det er imponerende nir en si stor
maskine lige pludselig dukker op i
horisonten med sine 2700 hk og
rotorblade rned en diameter pi over
20 rneter for efter at haenge lige
over vandspejlet.

En mand bliver fluks firet ned i
vandet for senere at blive reddet op
igen, helikopteren flyver en runde
hvorefter den vender trofast tilbage
for at redde den n/dstedte op igen.
Det er svrert at beskrive den larm
der er nir si stor en maskine pi
over 8.5 ton skal holde sis i luften.

Efter s6redningen svever maskinen lidt frem og tilbage, drejer lidt rundt og slutter af
med h6j fart og lavtgiende at forsvinde ud i horisonten igen.

Der var mpdt en del mennesker op pi plrenen og i bide foran de smi fisk

Falck havde en udstilling af Deres materiel pi planen.
Politiet var ogsi til stede og slrgede for at sikkerheden var i top.

Det var utrolig
heldigt at det
holdt t@rt
under
opvisningen,
for lige efter
regnede det
resten af
dagen.

K.H.

I 4


