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Sondag den 9. april kl. 10.00
Standerhej sning i Indelukket.

Lordagden 20. maj kl. 09.00
Falckdag i Indelukket.

Fredag den 23. juni kl. 19.00
Sankt Hans, Sejsgrunden

SMK - nyt, udkommer fire gange om dret, januar, april, juli, oktober
og bliver sendt ud til alle SMKs medlemmer. Alle medlemmer kan fd
indleg med i bladet. Det kan vme ris eller ros, der er mdske noget du
gerne vil k4be eller scelge, du har en god id6, det kan vere en oplevelse
pd s@en, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig pd
bladet, sd vi kan fd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Kfrre Hiigberg Tlf.25 85 11 40
driver@webspeed.dk

< Himmelbjerggrunden >
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Udvalg
Formand
Benno Bechmann
Tlf. 86 8291 50
bbechmann@mail.dk

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

Redaktor /
Webmaster
Kire Htigberg
Tt f  .25 85 11 40
driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Christiansen
Tlf. 86 81 13 78
palle@mailme.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
Tlf. 86 85 56 88

Revisor
Karl Bramsen
Ttf. 86 82 70 08

Nrestformand
CarlM4lgaard
Tlf. 86 82 53 60
Carl.moelgaard@
privat.dk

Sekretrer
Ove Hgi Petersen
Trf. 86 82 27 88
connel@webspeed.dk

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

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tlf. 86 85 t277

Revisor
Olga Hug0y
Tlf. 86 81 31 96

Lars Elmer
86 82 33 7r

Jens Wtirtz
86 85 13 25

Knud Jensen
86 84 74 84

Johnny Lauridsen
40 17 88 67

Leif Thogersen
868487 13

Benzin og Diesel: Niels Just
Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen
Speedbfld kursus: Palle Christiansen
Blad: Kflre Hogberg
Internet: Kire Hcigberg
Brosamarbejdet: Arne Sommer /Carl Mglgaard
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer / Benno Bechmann /PaIle Christiansen
Sankt Hans: Ove Hgi Petersen / Per Nielsen
Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove HOi Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kflre Htigberg /Leif G. Thogersen
Kirsebrergrunden: Per Nielsen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Arne Sommer
Carl Mglgaard / Lars Elmer
Fanebrere: Johnny Lauridsen lLeif G. Thpgersen
Kapsejlads: Johnny Lauridsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wtirtz
Julebanko: Carl M@lgaard
Revisor suppleanter: Leif G. Thogersen / Jytte Nielsen 86 84 19 98
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Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c,8600 Silkeborg.
Tlf.86 823976

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 bide
Alarmcentralen: II2 Husk, afmelding/rendring.
Falck: 70 10 20 30 Rins til Ase Nielsen
Silkeborg Politi: 86 82 39 00 A.ftit Amt: 89 44 66 00
Skanderborg Politi: 86 52 14 44 Grsteregistrering af bide
Vandforurening kontakt SMK's kantine
Beredskabsstationen: 86 82 35 99 v/ Peter Thormann: 86 82 6l 19

Opsyn Indelukket:20 23 18 89

. Formanden har ordet

Bestyrelsens irsberetning 2005

Formandsberetning:

Det er en af Silkeborgs store foreninger der i aften den 10. marts har
indkaldt til generalforsamling. En opg@relse den 3l/12 2005 viste at
der var der 9I4 medlemmer, heraf var der 72 pensionister og 4 passi-
ve. Der er stor aktivitet nir opkrevninger pi kontingent udsendes, i
denne forbindelse er der 50 udmeldelser og ca.20 der har meldt sig
ind. Vi forventer et medlemstal i 2006 der svarer til de sidste ir pi ca.
950 medlemmer.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 11 bestyrelsesmp-
der, udvalgsmode, m@der med brosamarbejdet og faellesmgde for s4er-
nes brugere.

Jeg nrevnte i formandsberetningen sidste flr at Silkeborg kommune har
problemer med at administrere bfldpladserne og de efterlyste trjrelp til
at l@se problemet. >>>
4

Pi et bestyrelsesm@de blev det foresliet at kommunen kunne opsette
en stor glasindrammet planche hvor alle bidpladser var tegnet op, med
navn pi hvem der havde lejet pladsen.
Planchen kunne placeres pfl huset ved benzin/dieselstanderne.
Dette blev foresl8et kommunen, der efter en underspgelse meddelte at
det ikke var lovligt i henhold til registerloven.

Ordensreglerne for Sejsgrunden er rendret, under pkt.l er der tilfBjet at
broen ikke mi anlpbes af bflde over 35 fod. Bestyrelsen har foretaget
denne andring for at undgi at st@rre bide optager broen.
Den fulde ordlyd af ordensreglernes pkt. 1 er herefter: Klublokalet er
til ridighed for klubbens medlemmer, samt kurser og mgder om klub-
anliggender, men mi ikke bruges til forenings- og firmaudflugter, og
m6 ikke anlobes af bide over 35 fod.

I forbindelse med den triste brandulykke der fandt sted p6 Juls@ i det
tidlige forir havde vi en hurtig kontakt til Brand & Redning for at hgre
om brandirsagen var noget vi kunne advare medlemmerne om. Brand
& Redning tilbpd at arrangere et brandbekampelseskursus for SMK
specielt rettet mod forebyggelse af brand til s6s og brandbekampelse i
bide. Vi havde annonceret i SMK-nyt hvor i alt20 medlemmer havde
meldt sig til og vi havde et godt og lrererigt kursus i onsdags.

I begyndelsen af august var der igen regatta, et flot ilrangement der
bliver rost til skyerne. Vore medlemmers deltagelse med flot pyntede
bide er en vaesentlig del af arrangementet og SMKs klubhus og ben-
zinhuset pyntet med lyskreder ses og nydes af alle der sejler forbi.
Til naste regatta er det meningen at der skal lys p6 Sejsgrunden.

I nogle af de grestepakker der srelges var der en fejl der bestod i at ga-
ster blev budt velkommen pfl SMKs egne grunde. I hgjsommeren var
der siledes 4 grestebide der brugte Sejsgrunden til hjemmehavn.
Det er nu rettet, en gestepakke giver kun adgang til klubhusene med
faciliteter i Ry Bidlaug - Silkeborg Sejlklub og Silkeborg Motorbid-
klub i lndelukket.
Sejsgrunden - Himmelbjerggrunden og Kirsebrrgrunden er kun for
SMKs medlemmer, >>> 
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irsmrrkat som vi udsender i april skal srettes p& biden sfr det tydeligt
fremgir at man har lov til at vrre pi de grunde.

Vi har haft en henvendelse fra Silkeborg Roklub om brug af vore bro-
er, da broerne som bekendt er et frlleseje i brosamarbejdet har vi pi et
mbde forelagt sporgsmilet og vi blev enige om at broerne kan benyttes
nir fglgende regler overholdes:
"Fort@jning kan accepteres hvis robfldene ikke er til gene for broejer-
nes medlemmer, men hvis robfldene forlades skal der vere I person-
ved robidene, si der kan forhales pi forlangende."
Reglerne indrykkes i de 4 klubbers medlemsblade si det er alle med-
lemmer bekendt.

Der har vrcret usikkerhed om hvem der ejede og var ansvarlig for ma-
stekranen i Indelukket det viste sig at Silkeborg Kommune ejer maste-
kranen og de har bekrreftet at de fremover sgrger for eftersyn og sikrer
at kranen er driftssikker.

Vi har f6et en henvendelse fra Ry Kommune der efter en klage fra en
nabo, pfltaler at bfllet pi Himmelbjerggrunden ikke har vreret slukket
nir grunden er forladt. Der blev aftoldt et mpde pfl Himmelbjerggrun-
den hvor kommunen forlangte nogle regler for bilsteder overholdt, vi
lovede at opsette disse regler, overholde dem, samt at opsette sluk-
ningsudstyr ved bilpladsen.
Jeg kan ogsi nflr vi er ved Himmelbjerggrunden meddele at vi til dato
ikke har fflet noget svar pi den redegprelse vi pfl forlangende sendte til
Arhus Amt den 10. november2004.

I regnskabet fremgir det at der er et belgb pa kr. 728.000 til grund-
kgb, der er ingen udbud og vi forsggte med en stor annonce under bil-
let mrk. med overskriften "Naturgrund til s@en kgbes", desvrrre fik vi
ingen henvendelser, men bestyrelsen h4rer gerne hvis nogen ved om
der er noget til salg.

Pfl det flrlige fallesm@de for sgernes brugere var der flere der klagede
over bide med for hBj hastighed der var enighed om at give en henstil-
lins om overholdelse af hastighederne >>>
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videre til medlemmerne af de 3 klubber.
Hjejleselskabet meddelte at de hvert 6r pipeger overfor skibsfgrerne at
hastighedsgr&nserne skal overholdes.

Det blev pilmgdet ogsi vedtaget at tage kontakt til Brugerridet for
Silkeborgsd,errre med krav om at det udbrrendte vrag som ligger pi
bunden af Julso hreves.

I SMK-nyt nr.l udsendt i januar er der en redeggrelse fra Brosamar-
bejdet, som jeg ikke skal gentage her, men jeg kan meddele at besty-
relsen har et godt og konstruktivt samarbejde med de @vrige medlem-
mer i Brosamarbejdet.

Afslutningsvis vil jeg gerne reklamere for Tuborg og det gOr jegfordi
dette udmarkede produkt er SMKs. sponsor, de stiller ingen betingel-
ser, men sender en check og vi siger tak for belgbet og samarbejdet.

Udvalg

Bladudvalget: Kire Hiigberg
Det er jo ingen nyhed at bladet er en tynd kop te og nu er der lagt op til
en endnu tyndere version af klubbladet, hvis ikke der er mere opbak-
ning til bladet end der er pi nuvrerende tidspunkt, idet at jeg forbehol-
der mig ret til, kun at redigere bladet som redakt@r fremover.
Dvs. at det fremover kun vil vare vigtig info fra bestyrelsen, samt evt.
overskydende energi pi div. selvkonstruerede indleg der kommer i
bladet.
Alle medlemmer er selvfglgelig stadig velkommen til at sende Redak-
t4ren, bide billeder og indleg til bladet.
Det kan ogsi vare at det er tiden, hvor nye krrefter og tid skal til for at
fi et indholdsrigt klubblad pi banen.
Jeg er mere end villig til at slippe bladet, hvis andre skulle vrere inte-
resseret i atpr@ve krefter med denne opgave.

Web: Kire Hiigberg
Der er ikke s5 meget at fortalle om hjemmesiden, >>>
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det skulle da lige vrere at der er sm6 100 bes@gende om ugen.

Himmelbjerggrunden: Kire Hiigberg
Isen har vreret hird ved broerne og det krrever nok en totalrenovering i
6r. Udover det bliver grunden l@bende vedligeholdt, takket vare de
initiativrige og aktive medlemmer der besgger grunden.

Sejsgrunden: Ove HOi
I det tidlige forir startede et effektivt hold af frivillige medlemmer et
stgrre projekt med at fierne det gamle plankevrerk ind til naboen og
opsette et nyt, efter det blev malet ildbet af sommeren kan alle nu
glrede sig over et flot plankevark.

Endvidere blev huset malet. Nreste projekt er nu at fi huset malet en
gang mere til s@siden, samt at opsette et nyt tridhegn over mod stien,
hvor det er meningen at plante, s6 det med tiden bliver et levende hegn
til den side. Fra det gamle hus skal gamle borde og brenke fjernes. Det
er npdvendigt med frivillig arbejdskraft til at lgse opgaverne, de der
har tid og lyst vil formanden for Sejsgrunden Ove H6j gerne kontaktes
af.

Kirsebrergrunden: Per Nielsen
Vinteren havde v&ret meget hird ved broerne der var @delagte og
skulle fornyes. Det forsgg med elefantriste pi de yderste fag, der skul-
le begrrense render og mflgers efterladenskaber, var gode og de nye
broer blev derfor med elefantriste, der er l@st monteret si de kan tages
i land om vinteren.
Arbejdet blev udf6rt af et lille, men effektivt arbejdshold, der etablere-
de en flot og sikker bro.

Indelukket: Palle Christiansen
Spillet midt pA pladsen og motorkrankran var der efterhinden ingen
der brugte mere og i stedet for vedligeholdelse blev begge dele afmon-
teret. Der er endnu engang ryddet op og smidt vak i oliegflrden. Palle
pipeger at oliegflrden er til brugte akkumulatorer og kemikalier og ik-
ke til affald som, koleskabe, kasserede bukke mm. >>>
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Klubhuset er blevet malet frerdig, vinduer og udhreng som manglede,
har et malerfirma fiet gjort faerdig sidst pi sommeren.

Aktiviteter og forventninger til det nye 6r:
Vi hiber fortsat pi en for SMK acceptabel lpsning for Himmelbjerg-
grunden nir sagen er afsluttet, men indtil da mi der holdes lav profil
pi grunden.
Med de valgte udvalg holdes der et mgde i april hvor planer for aktivi-
teter forhandles og besluttes.
Den20. maj er der Marinedag, hvor Falck ogsi er tilstede og tilbyder
at afpr4ve ildslukkere, dagen annonceres ogsfl i pressen, men jeg vil
allerede nu anbefale atmo,de op til en srdvanligvis hyggelig dag.

Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer, leverandBrer, restauratgr
og personale, samt de medlemmer der har stillet frivillig arbejdskraft
til ridighed.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde i det 8r der er
g6et.

Benno Bechmann

Sikkerhedsbide for Silkeborg Kajakklub

Jeg er ved at arrangere et stevne (Paradislgbet) for Silkeborg kajak-
klub. I den forbindelse har jeg fiet af vide at SMK tidligere har kunne
vere behjelpelige med nogle bide som sikkerhedsbflde der ville trjrel-
pe os.
Det drejer sig om 3-4bilde med mandskab Sgndag den l.MaJ fra ca.
kl. 10.30-14.00. De skal hovedsaligt ligge i paradiset og ved Sejssnrev-
ringen.
Jeg hiber at i kan hjelpe os. Pi forhind tak

MVH

Jes M. Hansen, Sportschef, Silkeborg Kajakklub, jesmh@jeulh.dk
Tlf.:20 32 85 65 g



Refera t af generalforsamlingen
den L0. marts 2006

Ad. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag var Leif G. Hansen,
som blev valgt til dirigent.
Til stemmeudvalg blev valgt Niels Just - Chang Puggaard -

Leif Thggersen
Steen Jensen og Jens Wtirtz
Dagsorden blev vedtaget.

Ad. 2. Formandens beretning. (Formandens beretning vedlagt.)
Efter beretningen bad Chang Puggaard om ordet, som pri
mert gik pfl at SMK ikke gjorde nok for at forhindre
"pirateri" vedr. bidpladser i Indelukket. Sv. Age Enevoldsen
mener at flere indslag i bladet fra medlemmerne mflske kun
ne bidrage til forslag, som man si kunne gi til Kommunen
med.
Formanden kontakter Fritid og kulturudvalget.
Jytte Nielsen mener ikke at det hjrelper. Carl Mglgaard me
ner at vedtagter bpr endres angiende ejerskabet.
Knud Jensen n&vner event. tinglysning. Karl Bramsen sp@r
ger om der skal r@res ved arvereglen.
Formanden afslutter diskussionen.
Heinz Clausen sp@rger hvordan man fremover vil styre pro
blemerne med kanoerne.
Oluf Mortensen utilfreds med afviklingen af Tour de
Gudeni.
Leif Thggersen naevner event. kgb af grund i Julsp
(Sporvognen)
Formandens beretning godkendes.

Ad. 3. Kassereren Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskab
for 2005, (Regnskab vedlagt)
Regnskabet blev godkendt. >>>
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Ad. 4. Kassereren fremlagde neste irs budget som blev godkendt.
John G. Andersen efterlyste en meterpris pfl broerne, og gav
udtryk for at kvaliteten var for dirlig. Erik efterlyser tilbud
fra flere brobyggere.
Leo Nielsen oplyser at meterprisen er 1030 kr. /m. og hold
barheden er 10 5r.

Ad. 5. Indkomne forslag: Forslag fra Carl M4lgaard ang. udvidelse
af badefaciliteter i Indelukket.
Det drejer sig om 2 stk. ekstra baderum uden toiletter. For
slag blev godkendt ved stemmeafgivelse med26 for og22
imod.
Forslag fra Kristian Hansen - Them vedr. toiletskur ved bro
nr.23- 24. og fastsattelse af kontingent efter bid stprrelse,
samt problemer med slabestedet. Til Kristian Hansen er der
sendt svar pi mail. (forespprgsel vedlagt) og tilladelse til op
fgrelse af toiletskur skal gives af Skov og Naturstyrelsen.

Ad. 6 Valg af kasserer: Arne Sommer blev genvalgt.

Ad.7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Nyvalgt blev Carl Mpl
gaard,
genvalgt blev Ove H6i Petersen

Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Henry Knudsen og Peter
Johansen blev genvalgt.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer: Genvalgt blev Olga Hug@y og Karl
Bramsen.

Ad. 10. Valg af 2 revisorsuppleanter: Genvalgt blev Jytte Nielsen og
Leif ThBgersen

Ad. 11. Valg af fanebrrer og suppleant: Genvalgt blev Jonny Laurid
sen og Leif Th@gersen. >>>
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Valg af udvalgsformend.
Ad. 12. Bygge og renoveringsudvalg. Lars Elmer blev genvalgt

Kapsejladsudvalg: Jonny Lauridsen blev genvalgt

Ad. 13. Eventuelt: Frank Nielsen fra Sejlklubben og Leo Nielsen fra
Ry Bidlaug takkede
for invitationen og for et godt arrangement. Formanden bBd
det nye medlem Carl MBlgaard
velkommen, og takkede dirigenten for veludf@rt arbejde og
god ro og orden.

Godkendt og underskrevet af:

Leif G. Hansen: Dirigent
Benno Bechmann: Formand
Ove Hoi Petersen: Sekretar

Marinedag

Marinedag der skulle vrere aftroldt i ir, er aflyst pga. manglende op-
bakning og interesse for arrangementet.
Det betyder at vi fremover ikke vil aftrolde Marinedagen.

Falckdag

Derimod vil vi forsat aftrolde Falckdag en gang om flret i Indelukket,
hvor man har mulighed for at fh afprgvet sin ildslukker eller anskaffe
en ny. Si derfor m@d op for en sikkerheds skyld, hvis uheldet skulle
vrre ude er det rurt at vide ens brandslukker virker.

Pinsetrref

Nu vi er i gang med at aflyse, bliver der heller ikke aftroldt Pinsetraf i
ir, da vi mangler affang4rer af arrangementet.

12

Trreningssej lads for motorsejlere

Mgd op og se om du ogsi kan blive bidt af denne spen-
dende disciplin, man lrrer at sette sine sejl, og lerer
sin bfld bedre at kende, vi er ikke "proffer" selv, si vrer
ikke bange for at deltage.

De mere vante er altid behjrelpelige undervejs, mangler
du en gast, er der ogsfl mulighed for dette.

Efter trrening er der briefing pi Sejsgrunden, hvor vi snakker hele for-
lgbet igennem. Vi hiber at de nye deltagere fir en god oplevelse og
noget konstruktivt med hjem i bagagen, de sfl kan arbejde videre med.

Der vil blive aftroldt kapsejlad-
ser, sifremt tilslutningen er stor
nok.

Vi starter trreningen i maj mi-
ned fra Sejsgrunden.

Vil du vide mere, eller kunne du trnke dig at v&re med, si kontakt

Johnny Lauridsen: tlf. 40 l7 88 61
Kapsejladsudvalget

Regler for grestepladser i perioden
15. september - L0. maj

Du kan i denne periode, ved henvendelse til opsynsmanden
(tlf.20 23 18 89) l6ne en bidplads i Indelukket op til 3 dage uden be-
regning.
Efter 3 dage koster det 40 kr. pr. dag.
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Fugleinfluenza

Er der risiko ved at vinterbade, ro eller lystfiske tret pi, hvor der
er mange fugle, der klatter i vandet og pe anlobs-/badebroen?

Bide vinterbadning, roning og lystfiskeri er sunde friluftsaktiviteter, si
fortsret med det.
Men hvis der er kommet fuglem@g pi dig eller dit udstyr, si vask af
med vand og srbe, som du ellers ville ggre af helt almindelige hygiej-
niske grunde.

Er der store mrengder indtprret fuglempg pfl fx en badebro eller en
bfld, kan du helde en spand sabevand over, fgr du skrubber rent.
Det binder snavset, og si undgflr du, at det st@ver op.
Srebe gdelngger virus.

Hvis du ikke har adgang til vaskefaciliteter lige der, hvor du er, sfl tag
en flaske hflndsprit, fx Alcogel fra apoteket, med til at desinficere hen-
derne i en hflndevending.
Husk at bruge en god hindfuld, og at det virker, mens det damper af
handerne.

Fpdevarestyrelsens hotline om fugleinfluenza: tlf. 70 13 00 Tz
(iben kl. 9.00 - 20.00, weekend dog 10.00 - 15.00)

Kilde : SundhedssQrelsen

t4

Indlreg fra Chang Puggaard

Angflende generalforsamlingen i SMK, kan ingen af de medlemmer
der var m@dt op undg6 at opdage atjeg var bide sur og gal i hovedet.

For det fgrste h4rer man at vi er Danmarks st@rste motorbfldsklub, ja

det tror pokker, ca. halvdelen af de bide som ligger i Indelukket harjo
sikaldte anparts ejere og hvorfor har de det? Jo fordi nir rnan salger
bid i Indelukket forgir det typisk ved at man srelger bld med den af
Kommunens ejede bidplads, for sfl er biden letter at srelge og man kan
ffl mere for den.
Og hvem kan det si genere, jo det kan genere mig som i 16 hr har ven-
tet pfl en plads.
Jeg gir troligt ned til Kommunen2 gange om flret for at hgre nyt, fltr
skriftligt at vide hvad nr. jeg er.
Foriret 2004var jeg nr. 3, foriret 2005 nr. 3, foriret 2006 nr. 3.
Nflr man klager fflr man den besked, vi kan ikke g@re noget, Jeres be-
styrelse vil ikke indblandes og hvorfor vil de ikke det, som de selv si-
ger, de vil ikke vere stikkere, hvornflr har retfrerdighed veret stikkeri,
hvad med at hjaelpe nye medlemmer i stedet for de gamle som srelger
bed.
Si fir man den stukket ind, du har selv gjort det, nej det har jeg ikke,
det jeg har gjort og vil ggreigennir jeg fir mulighed for det, er at fin-
de en tom plads, betale vedkommende der har lejet bidpladsen af
kommunen den pris han forlanger det er den mulighed man har for at
fi plads, hvis man ikke kgber en bid med plads.

Kommunen vil ikke.
Pladsmanden vil ikke.
Vores bestyrelse vil ikke.
Sfl der er ikke noget at sige til at man er pfl herrens mark.

Si vil jeg slutte med at bruge kloge ord, sagt af Ove Hgi:
"der har vreret mange problemer i mit liv, men der er ligesom ikke rig-
tig nogen af dem, som er blevet til noget".

Chang Puggaard.
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Miljggflrden er nu atter t@m| og er klar til endnu en s&-
son.
Der er opstillet en ny tromle med tydelig skrift pi, som
man skal respektere.
Husk milj@girden er kun tll OlielKglevreske/Malerester/
filtre, og absolut ikke til andet (hverken kpleskabe eller
radioer) i modsat fald vil miljOgirden blive slettet.

M.V.H. Palle Christiansen.

Speedbidskurser Ar 2006

22123 april - 20/21 maj - 17llSjuni - 12/13 august 9/10 september.

Prisen er kr. 1795.-

Tilmelding kan ske hos Palle Christiansen tlf. 86 81 13 78

M
I On\etre|ping af 6d[@n[er. a. 'tanja tFugkang

o Qgparation af foL[ectur. 
S4pfegatre 21e'

tnkF,sennsafnynter t#y. 
:;!yi{,!

t qingforuforptiqtenfe ti[6u[. iww.krumndf"n.com

Ledig annonceplads
Kontakt Redaktoren og hor

n&nnere.

srrKaB0n$ sYssnsx$T$n
Kastaniehojvej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88. Fax 87 22 66 66
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