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Kommende
aktiviteter:

Lordag den 20. august kl. 17.00
Frikadellckonkurence p& Hi mrnelbjerggrunden.

Lordag clen 27 . august kl. 19.00
Grillaften pi Sejsgrunden.

Lgrdag den 8. oktober kl. 19.00

Afriggerfest i klubhuset, Indelukket.

Bladet utlkommer:
Februar. Deadline 15. ianuar

Mai. Deacll ine 15. april.
August .  Deadl ine 15.  ju l i .

November. Deadline l-5. oktober

SMK - rn,t, utlkommer.fir"e goilge om dret og hlir,er sendt ud til etlle
SM Ks nrctllertmrcr. Alle medl.enuner kan fii indleg ntecl i bladet.
Det kctn va:re ris eller rr.ts, der er nrciske noget du gente vil kpbe e.ller
srclge, cltr lmr en got! icl6, det kcm v.ere en ople,-else pii sqlen, elle.r et
eller tuulet clu vil indvie o,r anclre. i. Kontakt nig pd blade t, sd vi kan f&
netop dit indlcg nted.

Rcdaktor: Kire Hiigberg Tlf. 86 80 08 58 - 25 85 ll 40
driver@wetrspeed.dk $
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Formand

Benno Bechmann

Tlf. 86 u2 9 t 50

bbechmann@mail .dk

Kasserer

Arne Sommer
Tlf'. 86 82 08 82

britex@maii.dk

RedaktOr /

Webmaster
Kire Hogberg

Trf. 86 B0 08 58

driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Pal1e Christiansen

T l f .  86  Br  13  78

pal le@ rnai lme.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
86 85 56 88

Revisor
Karl Bramsen

86 82 70 0B

Nrestformand
Per Nielsen

T l f .  86  8 l  51  5 l

luna@nielsen.mai l .dk

Sekretrer
Ove Hoi Peterscn

86 82 27 88

connel@post. tc lc.dk

Bestyrelsesnrcdlem
Erik Toft Niclse n

T l f .  86  8 l  l0  24

da.nielsen (,) t r scali.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
86  85  1271

Revisor
Olga Hug0y

8 6  8 l  3 1  9 6

W
W
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Udvalg

Lars Elmer
86 82  33  11

.lcns WLirtz
t't(r t3.5 13 25

Niels Just
86  81  58  93

Leif Thggersen
86 84  87  13

Knud Jensen
86 84 74 84

Johnny Lauridsen
40 rt 88 67

l lcrrzin og f)iesel: Erik Toft Nielsen
K:urlirrc: tlrik Toft Nielsen
Spcurlb:id kursus: Erik Toft Nielsen
I rrr l t ' lukkct:  Pal le Christ iansen
Marincdag / Falck: Palle Christiansen
lllarl: Kiire Hdgberg
I nlcrnct: Kirre Hogberg
lf rosamarbejdet: Arne Sommer lPer Nielsen
llyrmcster: Per Nielsen
Pinsctrref: Arne Sommer / Erik Toft Nielsen / Palle Christiansen
Sankt Hans: Ove H@i Petersen / Per Nielsen
Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove H6i Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg lLeif G. Thpgersen
Kirsebrergrunden: Per Nielsen / Knud Jensen
Grillaften: Arne Sommer / Ove Hoi Petersen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Ame Sommer / Per Nielsen / Lars
Elmer
Kapsejlads: Johnny Lauridsen / Jgrn Holst
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
.f uletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz
.lulebanko: Erik Toft Nielsen
l{cvisor suppleanter: Leif G. Thogersen llytte Nielsen 86 84 79 98



Silketrorg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c,8600 Silkeborg.
Trf. 86 82 39 76

Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30
(Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre: Amtsregistrering af bflde
Alarmcentralen: Il2 Husk, afmelding/rendring.
Falck: 70 10 20 30 Rins til Ase Nielsen
Silkeborg Politi: 86 82 39 00 Artrirr Amt: 89 44 66 00
Skanderborg Politi: 86 52 14 44 Gresteregistrering af bide
Vandforurening kontakt SMK's kantine
Beredskabsstationen: 86 82 35 99 vl Peter Thormann: 86 82 6I 19

Opsyn Indelukket:20 23 18 89

Formanden har ordet

Vi har alle gennem dagspressen vreret orienteret om den
tragiske ulykke der skete den 12. maj hvor Erik Andersen
af uforklarlige irsager mistede livet, ved den brand der

opstod i hans bid.
Obduktions-rapporten efter ulykken viser at Erik formentlig d4de af
r@gforgiftning, men hvorfor der gik ild i biden, er ikke og vil ikke bli-
ve opklaret. Den udbrendte bad bliver ikke hrevet og miljgmyndighe-
derne har accepteret at den bliver liggende pi bunden af Julsg.

Det tragiske d@dsfald harber4rt os alle der kendte Erik og arbejdede
sammen med ham i den periode hvor han var medlem af SMKs besty-
relse.

Pi et m@de med Silkeborg Brand og Redning omkring ulykken aftalte
vi, at Brand og Redning laver et indlag til SMK-nyt, - om brandsik-
kerhed til s@s. Vi bliver ogsi tilbudt et kursus i brandsikkerhed til sos,
med praktisk gennemgang, sikkerhedsregler, forbra nd i n gs-
teori mm.
Indlag om brandsikkerhed til sos er i dette nr. af SMK-nyt.
Det kursus der afholdes hos Silkeborg Brand og Redning, cr lirr alle

4

medlemmer af SMK og aftroldes i det tidlige for6r, kraver tilmelding
idet der max. kan vnre 25 deltagere pi hvert hold.
Vi annoncerer med arangementet i god tid her i bladet og hiber pi
god t i ls lu tn ing.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann
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Indledning
Siden 2000 har der i Danmark vreret 100 omkomne i forbindelse med
fritidssejlads, s@sport og ved anden omgang med fritidsbide. 3 af disse
er omkommet som fglge af brand ombord pfl bide. Alle forekommet
pi Silkeborgsperne indenfor de sidste 3 ir. Derfor er vi af formanden
for Silkeborg Motorbidsklub blevet bedt om at skrive et indlreg om
brandsikkerhed til sgs i jeres medlemsblad.

Risiko for brand
PA en mindre b6d kan ilden hurtigt gribe om sig. Derfor er det vigtigt
at g@re, hvad du kan, for at komme branden i forkobet. Her kan du lre-
se mere om de risici, du skal holde pje med, hvis du vil undgfl brand
om bord.

Motor
Hold motor og motorrum rent for brrendstof- og oliespild, og sgrg for,
at brrendstofhaner, -r[r og -slanger er tette. Undgi attage din pfl-

hengsmotor med ned i biden - opbevar den i det fri, fastgjort i beslag.
Hvis du alligevel tager motoren med ned i bflden, si luk tanken bide
ved brrendstoftranen og ved udluftningen oven pi tanken. Opbevar al-
tid ekstra brandstof os andre brendbare vrsker i sodkendte beholdere
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i det fri eller nede i kistebrnke med udluftnins.

Kogeplads
I fritidsbflde er det efterhinden almindeligt at have gasanlrg til mad-

lavning. Den store fordel ved gas er, at den ikke soder. >>>

Til gengeld er gas meget farlig. Ligesom benzin brender hushold-

ningsgas ved stuetemperatur, og blandet med ilt kan gas blive eksplo-

siv. Gas er tungere end luft og vil spge ned i bunden af biden, hvor

den ligger som en ventende bombe. Tender du en lighter eller taber en
gl6d, ghr dit skib i brand.

Der er alternativer til gas, som du kan bruge til madlavning - du kan

fx fi moderne sprit- eller petroleumsapparater med bflde et og flere

blus. Apparaterne er sikre, men sprit og petroleum er brandfarlige va-

sker, som du skal opbevare og behandle forsigtigt.

Elektriske installationer
Efterhinden som du installerer nyt elektrisk udstyr i din bid, skal du

sikre dig, at elnettet kan brere det. Overbelastning, kortslutning og

nedsmeltning kan nemt trende en brand. Selv et 12-volts anlag kan

ved kortslutning eller forkert installation skabe nok varme til at anten-

de ild.

Sgrg for, at dine elledninger har de rigtige dimensioner, og at sikrin-
gerne kun tillader den str@mstyrke, som skibets kabler er beregnet til.

Og oplader du bidens akkumulatorer med str6m fra land, si vrer for-

sigtig, da der kan udvikles knaldgas med dflrlige ladere, ved manglen-

de udluftning eller overopladning.

I havn
Du skal vere meget forsigtig med at antrende ild i havnen, da det hur-

tigt kan filfglget for de andre bide.

6

Vil du fylde benzin pfl din pihengsmotor, mi du sikre sig, at der ikke
samtidig foregir noget pi nabob6dene, der har en brand- eller eksplo-
sionsfare. Det er ikke forsvarligt at trnde en grill om bord eller pfl en
trebro - hvis du alligevel g@r det, si placer grillen i god afstand fra
brrendbart materiale, og hav en spand vand stiende i nrrheden.

Husk at slukke grillen, nir du er frerdig med at bruge den. 
\

I fremmed havn bOr du altid orientere dig om de lokale regler og afta-
ler.

Under vinteroplregning
SBrg for at vinteroplregge din bfld med fyldt dieseltank for at forebyg-
ge, at der danner sig brandfarlige dampe - men benzintankene skal
v&re tomme. Fjern alle gasflasker fra bflden. Og undgi el-opvarmning
eller opladning fra 230 V-tilslutning, hvis der ikke er nogen til stede
imens.

Andre irsager til brand
Pas pfl alle de almindelige irsager til brand - tobaksrygning, stearinlys
og 6ben ild. I en mindre bfld er de en st@rre risiko end pi land pga. den
sn&vre plads og skibets indimellem voldsomme bevagelser.

Pi soen
Nir du sejler, skal du udvise stor omtanke og forsigtighed. Bidens be-
vregelser i vandet @ger risikoen for uheld - og din mulighed for at fi
hjrelp er ofte minimal eller ikke-eksisterende. Derfor gelder det om at
bekrempe branden @jeblikkeligt. Ellers kan den tvinge dig og din be-
sretning fra borde.

Vrr ekstra pflpasselig, nir du hrelder brendbare vresker om, nir du
tender lamper og kogeapparater. Og s@rg for, at brrndbart materiale
ikke kommer n&r flben ild, nir biden krrenger. Trenk dig om, si du
minimerer risikoen.

Brandbekrempelse
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Hvis det brrnder om bord, skal du straks advare resten af besrtningen

og f? dem i sikkerhed. Si kan du gi i gang med at bekrempe branden.

Sidan slukker du en brand
Kan det lade sig g@re, si hiv det, der brrender over bord - men pas pi

de andre bflde, hvis du ligger i havn!

Fjern brrendbart materiale i naerheden af branden - det, du ikke kan

fjerne, gennemveder du med vand.

Luk ibninger og ventiler
Hvis du ikke kan standse branden si luk alle ibninger og ventiler for
at undgi, at der tilfpres ilt til branden.

Luk for brrendstof
Ved motorbrand skal du lukke for brrendstoftilforslen.

Jo tidligere, jo bedre
Dine chancer for at slukke en brand er st@rst, nir du begynder sluknin-
gen i brandens f@rste udviklingsfase.

Vrer opmrerksom pi
- at motor og motorrum skal holdes rene og fri for olierester. Brend-
stofforbindelserne skal vrere tette.

- at el-nettet, dvs. el-tavler, -ledninger, sikringer og samlinger, skal
vrere dimensioneret efter belastningen, nir alt er tandt.

- at du skal vaere forsigtig, nir du trender, pifylder og bruger dit kom-
fur. Flaskegas er tungere end luft og synker ned under d6rken, hvis dit
anlreg er utret.

- aldrig at forlade levende, brrendende lys. Stearinlys er hyggelige,
men farlige, ogsi fyrfadslys der er placeret direkte pi et brandbart ma-
teriale, si som en paptallerken.

- ikke atryge, mens du er i kgjen. Det er ikke alene en uskik, men ogsi
8

livsfarligt, hvis du falder i s@vn med en trendt cigaret.

Udstyr til brandslukning
Pi sgen er der langt til hjrelp, hvis dit skib brrender. Si s@rg for at have
det rigtige slukningsudstyr p6 skibet, si du selv kan standse ilden.

Pulverslukker bgr altid findes om bord
En pulverslukker spreder et kemisk stof, der afbryder brandprocessen
og forhindrer varmeudviklingen. Du kan bruge en pulverslukker til
vreskebrande, men den er ikke egnet til brand i faste stoffer. Der b@r
altid findes en eller flere pulverslukkere om bord, afhrengig af bidens
st@rrelse.

I bide med motor b@r der mindst v&re en 2 kg pulverslukker. Anbring
den, hvor den er let at komme til og ikke hvor sandsynligheden for
brand er st@rst, nemlig ved tank, motor og kabys, da r@gen si kan for-
hindre dig i at ffl fat i slukningsudstyret. Ligeledes galder det for red-
ningsveste. Enten har man redningsvesten pi ellers placeres de let til-
gangelig og helst sfl tret pi drekket som mulig.

Kursus i brandsikkerhed til sos
Foruden dette indlrg er det aftalt med formanden, at Silkeborg Brand
& Redning vil udbyde et kursus i brandsikkerhed til s6s. Pi kurset vil
indgi forbrandingsteori, sikkerhedsregler, forebyggelse, samt en prak-
tisk gennemgang, hvor man traner brugen af de forskellige sluknings-
midler. Tidspunkt for kurset er pi nuvrrende ikke endelig fastlagt.

' f
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T.K.J*nsen
B*r*d!!rabschef

9

iars Bj6ricat



Pinsetrref

Pinsetraffetl$dag
den 14. maj. En stri-
lende solskinsdag pi
Pinsetrref., hvor rigtig
mange var m@dt op
for at have en festlig
das med vennerne.
Selv om det var fBrste gang SMK aftroldte alrangementet uden vore
naboklubber var tilslutningen lige s5 stor som tidligere.

Dagen startede med en vel-
komst af kassereren, deref-
ter fik vi kaffe og kage. Ca.
kI.16 gik vi over til diverse
lege af forskellig art, hvilket
fprte til megen morskab.
(vi har flere talenter i klub-
ben). Derefter en diskussion
om, hvorvidt fgrstepremien
var retferdig,

men hvem siger ogsi at den skal vrere det, alle gjorde en stor indsats.
Ved i 9 tiden blev grillen te ndt op til felles brug, af medbragt mad, og
fadgl lvin til fornuftige priser. Det skal lige naevnes at kasseren ikke
var nrerig med fadpllen. Derefter blev der spillet op til dans i huset til
ud pfl de sene timer.

Vi sluttede derefter en
god dag med Grillpgl-
ser, og fortsatter tra-
ditionen nreste ir.

Med venlig hilsen

Palle Christiansen.
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Nrermere beskrivelse af kommende
aktiviteter

Frikadellekonkurrence (Himmelbjerggrunden)
Da vi specielt de sidste par ir har f6et mange nye medlemmer, som
derfor miske ikke er klar over hvad det er for en disciplin der konkur-
reres i, skal vi her kort forklare hvad den sv&re dyst gir ud pfl.
Allerfprst skal vi sli fast, at alle der har en bid med mulighed for at
stege en frikadelle kan vrere med i dysten.
Det grelder kort og godt om at kunne lave verdens bedste frikadel-
ler.
FOr man starter hjemmefra denne l@rdag eftermiddag, g^r man til sin
slagter og kpber et halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke
medbringes uibnet til Himmelbjerggrunden, hvor man skal v&re se-
nest kl. 17.00.
Kl. 17.00 gir man i land medbringende sin indkpbte fars og hvad der
er af mandskab i bflden.
Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den breres
ombord pfl en udleveret papbakke.
Nu er skibets kaptajn udnrevnt til kok, og er alene i biden hvor han
inden kl. 18.00, skal have r6rt farsen sammen med medbragte ingredi-
enser og derefter have stegt 3 stk. frikadeller, der afleveres i land pre-
cis kl. 18.00 til grundig bed@mmelse og eventuel pramiering. Dom-
merpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere blev sendt i
land.
Medens dellerne bliver bedomt. kan kokkene afvente deres dom om-
bord pi bidene, hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op
efter stegningen, nu kan man miske nil at t@mme et par glas/f1asker,
som man ikke niede under stegningen.
Nir dette er klaret m@des vi til spisning af de bagte deller, samt andet
medbragt proviant.

Grillaften
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 med-
bragte kod pe. 
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Afriggerfest
Afholdes i klubhuset, med mad og dans.
En festlig og sjov aften, hvor vi mindes sommerens oplevelser. Det er
en aften, hvor alle medlemmerb4r m@de op og more sig sammen.
Standerstrygning
Sejlersrsonen er ved at slutte og standeren skal ned i Indelukket. Her
synger vi SMKs stander ned og slutter af med lidt til ganen i klubhu-
set.

Indelukket siden sidst

Der er ryddet op i og omkring matrielgflrden for gam-
melt jern og trrbukke m.m. Der henvises til, at man
fremover forsyner sine vinterbukke osv. med tydelig
navn, ellers stir det i irevis uden at blive fjernet.
Vi har jo ikke ligefrem for meget plads til rfldighed.
Desuden ser det penere ud, nir det ikke roder si meget.

Taget pi klubhuset er blevet renset, og pisprgjtet algerenser.

Efter flere 6rs forsgg med at fi nogle medlemmer til at hjalpe med at
male vinduer udvendigt pi klubhuset, har bestyrelsen set sig n@dsaget
til, at fi dette gjort af professionelle malere til en pris af kr. 27.500, -
plus moms.

Venlig hilsen, Palle.

Regler for grestepladser 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.

L2

ATBISGDRfDST
LOrdag d. 8. oktober kl. 1900 i klubhuset.
Spisning, underholdnitg, musik, og dans.

Mgd op og vrer med til at gfrre aftenen fest-
Iig.
Pris pr. person 125,00 kr.

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

ffiwsfem
I om1etrefuting af6d[ft1ntter. u. (anja trugkang

a repantinn af fu[eclier. SFgfega[e zle'

o (ik{aing af @n[er. 
8600 Sitfo'org

s \ins for uforpfistenfe ti[bu[. y: 
:::::::t" ""-w.Krumnalzn.com

Alt andet

er vand

ved siden
af!

sxmKBxumffi BY&ffimffrurumR
Kastaniehgjvej37.8600 Silkeborg. Tlf.  87 226688 'Fax 87 226666

Bes0g vor hjemmeside - www.silkeborgbyggecenter.dk



Skt. flans

Se fik vi endnu en-
gang fejret Skt.
Hans pi Sejsgrun-
den. For en gangs
skyld var vejret
perfekt med hgj
solskin og ingen
blest. Dette har
nok vreret irsagen
at der kom sfl man-
ge for at hygge sig.
Rammerne var og-
sfl i orden, da vores
nye stakit var far-
dig. Den anden side bliver lavet til naeste ir.
Men det undrer mig, at nir man pr@ver at lave et arrangement for med-
lemmerne, at der er personer som prgver at sabotere dette.

Det skete her
med at dn af
deltagerne
satte ild til
bfllet, fgr vi
var kommet i
gang. Hvis
den person
ikke var til-
freds med
hvordan Skt.
Hans afvikles,
sfl synes jegat

rette vedkommende kontakter undertegnede, sfl kan han jo fi lov til
anangere til nreste flr. Og hvis han ikke synes om tilbudet, kan han jo
blive vak til nreste 6r.

t4

Da det ikke er den slags personer vi er vilde med i klubben, synes jeg
de skal finde sig et andet sted hvor de kan genere omgivelserne.
Bortset fra dette, havde vi alle en hyggelig aften. Der var god omsat-
ning af bflde polser, vand og @1. Selvom der var mange som var sejlen-
de, var der
plads til alle.
Derfor krere
venner hold Jer
ikke tilbage,
selv om det ser
ud til at vrere
fyldt op. Der vil
altid vare en
eller anden,
som hjalper
med at fortgje.
Det kunne jo
vere at man
lrerte nye sejler-

Med dette, vil jer Onske alle "S@mrend " en fbrtsat god sommer.

Med venlig hilsen
Ove Hoi

venner at kende. Seissrunden er til for alle.
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- Ogsi nir bflden skal sikkert pi land for vinteren -

Vi ghder os til at vere din lokale lbrsikringspartrer og

ridgive om, hvordan du forsi-krer dig, dit og dine.

Trf.86 80 40 44
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8600 Silkeborg
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Frusr

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk

Tlf. 40 54 60 6L
www.boyebroer.dk

- Vi bygger pfi kvalitet-
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Frivillige i aktion

Pfl Sejsgrunden er der opsat nyt
hegn i den ene side, hvor en del
frivillige har deltaget.

Broproj ektet pi Kirsebrrgrunden
er nu afsluttet.2 nye broer er oP-
fort. monteret med elefantriste, for
at undgi efterladenskaber fra div.
fugle.

Ogsi her deltog en del frivillige i
byggeriet.

SMKs jolle, beliggende
pi Himmelbjerggrunden
er under en kraftig reno-
vering. her er det ogsi
frivillige der deltager, bi-
de med tid og materialer.

En stor tak til de med-
lemmer, der her yder en
ekstra indsats for klub-
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