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Kommende
aktiviteter:

Se mere pi wwws-m-k.dk

Sondag 10 februar kt. 14.00
Fastelavnsfest for b4rn r

Indelukket
Husk ! Tilmelding til Jens Wijrtz

Tlf. 86 85 13 25

Fredag 14 marts kt. 19.00
Generalforsamling i indelukket

Se midtersiderne

SMK - nyt, udkomrner fire gange om dret, januar, april, juli, oktober
og bLiver sendt ud til alle SMK's medLemmer. Alle medlemmer kon.fd
indlreg med i bladet. Det kan vcere ris eller ros, der er mdske noget clu
gerne vil k/be eller srelge, du har en god id6, det kan vrcre en oplevelse
pd s@en, eller et eLler andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig ptt
bladet, sd vi kan fd netop dit indlteg med.

Redaktor: Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44
Allan-nygaard@c.dk
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En stille dag i indelukket >
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Formand

Carl Mglgaard

Tlf. 86 82 53 60

carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer
Arne Sommer

Tlf. 86 82 08 82

britex@tele2.dk

Webmaster &

Redaktgr SMK Nyt
Allan Nygaard

Tlf. 86 80 44 44

Allan-nygaard @c.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Riis

Tlf. 86 85 14 08

fm479@fragt.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
Tlf. 86 85 56 88

Revisor
Karl Bramsen

Tlf. 86 82 70 08
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clalvejen3l @mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaj Johansen

Tlf .  86 8219 34

kaj @kj -ventilation.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tlf. 86 851271

Revisor
Olga Hug0V
Tlf. 86 81 31 96
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Udvalsene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Mplgaard

8682 0882
8682 5360

Fallesm0de
Silkeborgsgernes brugere

Forretningsudvalget

Restaurant og kgkken Thorkild Aasaard
8682 668s
6120 3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 337r

Web-master & RedaktOr af
SMK-Nyt

Allan Nygaard
8640 4444
4015 3981

Speedbidsk6rekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket
Steen Olsen
Heidi Beck

8682 4901

Benzinl Diesel & fyrmester Niels Just 2926 7066

Himmelbjerggrunden
Svein Hug@y

Leif Thpgersen

8681 3196
2033 3196
8684 8713

Sejsgrunden Steen & Lis Jensen 23709475

Kirsebergrunden Claus Mikkelsen
8682 7508
2181  0159

Faneberer
Johnny Lauridsen
Leif Thggersen

40n 8867
8684 8713



Formanden har ordet

Generalforsamling.
Indkaldelsen til generalfbrsamlingen cr med i dette SMK-Nyt:

Om ca. 3 mineder kan vi igcn sruttc hiulcnc i vandet.
Begge dele serjeg frem t i l  og gl icdcr t t t ig t i l .

Stille periode
Jeg var si naiv at tro, at eftereret og vinteren vi l lc vi t : t 'c t :rr sl i l le lrcr i txlc l i r t  bcslytt ' lsclt  i

SMK, men nej sidan skulle det ikke gir.

Standerstrygning
Standerstrygningen den 14. oktober var dct of l ' ic icl lc puttkl t tnr l i rr  crt  gxl st ' i lcrs:t 'sott,  I toglc

synes miske vejret ikke helt var med os, andrc og clcrihliurtlt .jt:g sclv syttcs, tlcl lriu vie rct en
god sommer miske ikke vejrmassig, men allc clc grxlc oplcvt:lst'r siuunrlr ntt'tl ruult'c scjlende

kan ikke engang vejret tage fra os.

Afriggerfest.
Oktober var ogsi mineden, hvor SMK holclt  sin Al i iggcrlcsl.  Al lc t lcl  i  sotrt tnct 'cns lOb hat

lavet en ekstraordiner indsat for SMK var invitcrcl ntc:r l  l i l  l i 's lrrr,  cl  l i l lc sktr l t l t :r 'k lap for en

stor indsats.

Brosamarbejdet.
Den 21. oktober var medlemmer af Brosamarbcjclct pii ltrosytt, vr kottslltlctt'tL:, rtl broerne,

borde og benkene som Brosamarbejdet har vcclligclurltle lsctt itl sk:rl illcttttcttr (:rr stOrre reno-

vering i foriret 2008.
Omkostningeme til renoveringen 2008 bliver nir:stcn rkrbbclt sii tlytl srrrrr i l(X)7, tlcrfbr anbe-

faler bestyrelsen pi generalforsamlingen en kontingcntlirrh/ie:lsc tttl ovct.tlt'tt rtttlorrtzrtiske
pristalsforhgjelse med virkning fra2009. Jvf. $ 4. stk. 5 i vctlll:trllcrrrc.

Mode med udvalgene
I oktober mined havde bestyrelsen mgde med alle udvalgslilt'rnicrrtl. Vi gcttttt:rttgik tlct, uclval-

gene har arbejdet med i sommeren lgb, og der var stor ros til allc uclvalg lirl cl rigtig l'krL styk-

ke arbejde. Efterf@lgende kom de enkleste udvalgsformand med lbrslag til opglvcr i 200f1.

Som afslutning pi m@det gav alle formandene tilsagn om at lade sig genopsiillc pii 1-lcncrlllirr-
samlingen.

Tgmmeanlreg til toiletaffald.
Midtjylland Avis omtale af toilet affald i Silkeborg Soerne fortsatte. Kommunen blev i zrvisen

anklaget for smol, det fik dog en positiv udgang. Den 20. november deltog jeg i et mode sam-

men med J. Hvidtved Larsen og reprasentanter fra kommunen, hvor det blev bestemt, at tlcr

skal etableres t@mmeanlzeg og at anlegget skal vere klar senest den l. juni 2008.

Jeg vil opfordre til, at alle der har toilettanke i bidene tager positivt imotl tlct llyt: l0rrrtrrcrrtr

leg. Er din bid ikke forberedt til tpmning ved udsugning, sA kan jeg vartnt itttbclitlc, itt tlrr

bruger de sidste par mineder, fgr du skal have biden i vandet, til tt li1 dcrt rrl'ltlvcrllif,c

sugestuds monteret.
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Silkeborgsoernes brugere.
I november maned holdt Silkeborgsgemes Brugere det irlige m/de.
Deltageme er alle parter, der bruger sgerne enten til klubformil eller erhverv.
Bideklubbeme herunder kajak og roklubbeme, kanoudlejerne og Hjejleselskabet var mgdt op
til drOftelse af frelles interesseomrider, m/det bruges ogsi til at holde hinanden orienteret og
skabe gode relationer brugeme imellem.

SMK's visioner
Med baggrund i klubbens 100 irs jubilaum, har bestyrelsen besluttet at s@tte nye visioner for
klubben.

Den vesentligste del af visionen er:

Inden Silkeborg Motorbidklubs 100 irs jubilreum:
r Skal klubbens tilbud vere i overensstemmelse med flertallet af klubbens medlemmer.
o Skal klubbens faciliteter og bygninger renoveres, si' de er i overensstemmelse med det

moderne klubmedlems krav og forventninger.
o Skal Brosamarbejdet's broer, borde og banke have et kvaliteteslpft.

For at kunne opfylde dette:

Beder bestyrelsen generalforsamlingen om:
r At valge medlemmer til et festudvalg, som skal sti for SMK's festlige arrangementer

og geme forpge disse.
r At velge medlemmer til et redaktionsudvalg, som skal fpde redaktpren med artikler og

andet materiale til SMK-Nvt.

Derudover er det besluttet
o At klubhuset i Indelukket og taget over tilbygning males, bedet foran klubhuset om-

lagges.
o At inventaret i klublokale/- restaurant udskiftes, samt lokalet males.
i At installationerne i klubhuset herunder el radiatorer renoveres/- udskiftes.
r At opvaskemaskine og vaskeborde i kgkkenet udskiftes.
r At den manglende bro pi Kirsebargrunden genopfgres.
. At udskifte borde og benke pl Himmelbjerggrunden.
r At lovliggpre broeme samt udskifte/- renovere de beskadigede broer pi Himmelbjerg

srunden.
At tilpasse klubbens aktiviteter til det medlemmerne eftersp@rger, hvis medlemmerne
selv vil vrere med til at l9fte opgaveme.

Si derfor kare medlemmer, mpd op pi generalforsamlingen og ggr din indflydelse geldende,
vi i bestyrelsen glader os til at fortalle om alle vore aktiviteter, som alle i bestyrelsen fortsat
geme vil arbejde med.

Carl MBlgaard



Vores kasserer Arne Sommer
stod for det videre arrangement
og fortalte, hvad menuen stod p6
og lidt om hvad er skulle ske
resten af aften.

Si blev der danset til den stak-
kels musiker blev @m i fingre-
ne. Natmaden var en stor
succes ligesom al den mad
som blev serveret af Hardy.
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Formanden Carl M4lgaard bad
velkommen med et 0nske om at
alle ville tfr en rigtig god aften.
Samtidig takkede han alle de
medlemmer, som har lagt et
stort frivillig arbejde i de for-
skellige udvalg.

Efter utallige opfordringer
lykkes det de glade grester, at
ffl det gamle SMK mandskor
op og sti igen. Der blev dog
lovet, at det kun ville ske igen
ved helt specielle lejligheder.

Standerstrygning

En dejlig Sgndag formiddag
afholdt vi standerstrygning
Carl gennemgik den for-
gangne sejlersaeson og de
ting som var sket i
sommerens lob.

Claus Mikkelsen fik det rere-
fulde erhverv, at stryge vores
stander. Noget som han tog
med stor alvor og en grimas-
se som kunne passe.

Ogsi denne her gang var vi
mange som var m|dt op for at
afslutte s&sonen. Solen var
for en gang skyld fremme og
spredte lidt varme.

Vi sluttede i klubhuset med et
rundstykke og en kop kaffe.
I dagens anledning havde Arne
ogsi bevilget en Ol eller vand.

Allan Nygaard

Siden sidst:
Afriggerfest i indelukket
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Vandremuslingen
(Dreissena polymorpha)

Det biologiske rensningsanlag !
Af Ole Seeberg

Da jeg her midt i oktober skulle have biden op fbr vinteren, si jeg no-
getjeg aldrig f6r har set.
Pi bunden af biden sad klaser af smi stribede trekantede muslinger.
Ved f6rste @jekast lignede det de rurer som sejlende ved havet slis
med. Jeg blev nysgerrig, og da b6den stod sikkert hjemme i haven, tog
jeg nogle billeder og sendte dem sammen med nogle sp@rgsmel dl Na-
turvejleder Lars Nygaard fra ferskvandscentret. Der gik kun et par ti-
mer sfr havde han svaret tilbage. Han kunne lbrtaelle at det jeg havde
fundet, vil mange her i sgerne opleve for fbrste gang i ir. Der er tale
om vandremuslingen, og fprste gang den blev observeret i Gudeni-
systemet var sidste flr i Knuds@.
Lars Nygaard havde dog fprst spiet den til Silkeborg om 4-5 ir. Og
han kunne r @vngt oplyse at den er beskrevet sirledes pi Ferskvands-
centrets hjemmeside (www.ferskvandscentret.dk) d. 12.januar i ir:

Den sdkaldte vandremusling er fundet i KnudsO ved Ry. Vandremus-
lingen stammer oprindeligt fra Sortehavet, men har i de sidste 100 dr
spredt sig op gennem Europa. Inden lrenge md vi.forvente, at den spre-
der sig videre ud i Gudend-systemet.
Indvandringen af vandremuslingen har bdde fordele og ulemper:
Fordele:
l. Den er en effektiv algender og kan begrrense mrengden af alger i
vore forurenede s@er.
2. Den er et godt fBde-emne for troldrender, taffelrender og blishr2ns.
Ulemper:
1. Denformerer sig hastigt og udkonkurrerer vore bkaLe musLinger.
2. Vandremuslingerne sztter sig i store klumper pd.faste genstande
som plantestrengler, prele og bdde.
3. Mange vandremuslinger vil pdvirke sQernes pl.anter og bunddyr ne-
gativt.
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Hvem si den fgrst?

Pi WaterFrame's hjemmeside, (www.waterframe.dk) kan man bl. a.
lese fplgende om vandremuslingen. Muslingen lever normalt i floder
med tillpb til Sortehavet, Aralspen og det Kaspiske Hav, og er sand-
synligvis pi vej til at brede sig i hele Gudeniens vandsystem. Vandre-
muslingen er nemlig dygtig til at kolonisere nye omrider og den er
kendt for at danne meget tatte bestande nir den f@rst har etableret sig i
et vandsystem.
Fundet i Knud s@ blev gjorl af biologen Christian Dieperink, Wa-
terFrame, under dykning "Det kan fi betydning for milj@tilstanden i
Gudenien, fordi Vandremuslingen er kendt som en art der kan opni
meget trtte bestande, og fordi den er i stand til at filtrere mindre par-
tikler fra vandet end de hjemlige muslinger".
Med forekomsten i Gudenien har vandremuslingen fiet foden inden-
for et stort vandomride. Vandremuslingen faestner sig ligesom bli-
muslingen ved hjalp af sikaldte byssustride til alle faste overflader.
Ved at unge individer hele tiden festner sig udenpi aldre kan den
danne lagtykkelser pfl op til 30 cm. Derved er den i stand til at udkon-
kurrere de naturligt hjemmehgrende muslinger. Hvordan vandremus-
lingen er kommet til Knud SO er der ingen der ved, men fordi den er i
stand til at overleve i luft i flere uger, kan den sagtens vere kommet
med en bid der er sat i soen efter at have vreret i en anden sO med van-
dremuslinger.

Hvordan er det giet andre steder?
Biolog Lisbeth Elbrek Pedersen skriver pfl Danmarks naturfrednings-
forenings hjemmeside (www.dn.dk) om Firup SB.
Efter mange 6r med algesuppe om sommeren, er vandet i Firup S@ nu
si klart at det er attraktivt at bade i. Tidligere kunne man isaer i bade-
sresonen i juli og august mined konstatere store maling-agtige og uap-
petitlige sammenskylninger af blilgrgnalger ved s@bredden, alger som
tilmed kan udvikle giftige stoffer. Siden begyndelsen af 1990'erne er
Firup SO om sommeren dramatisk blevet mere klarvandet, som fBlge
af ferre alger i spvandet. Man kan nu v€re heldig, at se 4-6 meter ned
i vandet. I gennemsnit har sigtbarheden om sommeren de seneste 6r
ligget omkring 2,5 - 3,5 meter mod tidligere omkring 1 meter. g



Som andre planter lever algerne af nreringsstoffer, isrer fosfor. En stor
tilfprsel af neringsstoffer til sgen sikrer en stor produktion af alger.
Den vrsentligste irsag til den kraftig forbedrede sigtbarhed i vandet
kan formentlig tilskrives indvandringen af vandremuslingen pfr grund
af dens kolossale evne til at filtrere alger fra spvandet. Muslingen blev,
i forbindelse med Vejle Amts miljounders@gelser, fundet fgrste gang
omkring 1993/94 i s@ens @st-ende, og muslingen har siden bredt sig
voldsomt til det meste af s@en.

Vandremuslingen stammer fra omriderne omkring det Kaspiske Hav
og Sortehavet, hvorfra den i fprste halvdel afforrige flrhundrede bredte
sig til Mellemeuropa. Vandremuslingen er dog stadig sjrelden i Dan-
mark. Den mest sandsynlige mflde vandremuslingen er kommet fl Fe-
rup Sg pi er, at den voksne musling eller dens larver ved menneskelig
medvirken er blevet flyttet med en bfld eller andet. Muslingen vokser
hurtigt til store mengder, og har flere steder forflrsaget store skader,
f.eks. nir den har blokeret indtaget til k@levand pi elvrerker.

Vejle Amts underspgelse af muslingebestande i ir 2000 viste, at der
dengang var omkring 1,3 milliarder muslinger i s6en. Vandremuslin-
gen lever bl.a. af de alger, som den fanger ved at filtrere sgvandet. Be-
regninger har vist, at bestanden kan filtrere hele s@vandets volumen pA
under 2 dg gn. Vandremuslingens kolossale filtreringsevne, sandsynlig-
g@r at muslingen er den afgorende faktor for de mindre algemrengder
og den staerkt forbedrede sigtbarhed i s@en.

Vandremuslingen har siledes en meget positiv virkning pi s@vandets
klarhed, men har desuden en rrekke uheldige virkninger, som kan vrere
fatale og af afg@rende betydning for s@ens fremtidige miljotilstand.
Det klare vand burde give de bedste betingelser for undervandsplanter-
ne i s@en. I stedet er de oprindelige undervandsplanter i s@en forarmet
og i tilbagegang. Bl.a. tiltrekkes blish@ns at det store spisekammer,
men da blishgnsene ogsi er planteedere g4r de ogs6, et stort indhug i
undervandsplanterne. Desuden er der konstateret forandringer i bund-
dyrsfaunaen som tilsyneladende har en negativ indvirkning pfl de
bundlevende fisk, bl.a. ogsi smfl aborrer.

Tag midtersiden ud

Generalforsamling i Silkeborg Motorbidklub.

Sted:

Dato:

Kl.:

Silkeborg Motorbidklub
Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg.

Fredag den 14. marts 2008.

19.00
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Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forlobne ir samt forventningerne til det
kommende ir.

3. Fremlaggelse afdet reviderede regnskab til eventuel godkendelse.
Foreningens kasserer fremlregger regnskabet.

4. Godkendelse af kontingentstigning jvf. $ 4 stk. 5

5. Fremlreggelse af bestyrelsens budget for det kommende ir.

6. Behandling af indkomne forslag. Ethvert forslag, som et medlem gnsker

behandlet pi generalforsamlingen, skal vare formanden i hrende senest 8
dage inden generalforsamlingens afholdelse, jvf. $ 11 og $ 12.

Valg af formand, kasserer og bestyrelse m.v. jvf. S 8. stk. l, 2 og 3.
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Y alg af 2 revisor suppleanter
Bestyrelsen opstiller

Jytte Nielsen
Lisbeth Knudsen

Valg af udvalgsformrend. jvf. $ 9 stk. 6.
Bestyrelsen genopsti I ler

Bygge og renovering Lars Elmer
Himmelbjerggrunden Svein Hug@y
Kirsebeergrunden Claus Mikkelsen
Sejsgrunden Steen Jensen
Indelukket Steen Olsen
Speedbidskurser Palle Christiansen
Fyrmester Niels Just
Fanebrerer Johnny Lauridsen
Fanebrerersupp. LeifThggersen
Fastelavn & Juletre Jens Wurtz
Frikadellekonkurr. PeterJohansen

Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg

7. Valg af kasserer.
Pi valg er:

Arne Sommer

8. Yalg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Pi valg er:

Ove Hoi Petersen
Peter Riis

9. Yalgaf 2 bestyrelses suppleanter
Bestyrelses opstiller

Verner Lauridsen
Peter Johansen

10. YalgaI2 revisorer
Bestyrelsen genopstiller

Olga Hug0y
Karl Bramsen

Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

Bestyrelsen foreslir 2 nye udvalg
Redaktionsudvals
Festudvalg

13. Eventuelt.

SMK vil efter generalforsamlingen yare vrert ved et lille traktement.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

t2 l3



Ui oat i SJYffit'o fthtfrfru,s til
gst rulkttrqmlingen

Onsker du at spise fgr generalforsamlingen
si bestil bord pi flf. 86 82 6L79

T4

SOens milj@tilstand vil de kommende ir aflrrenge af udviklingen i de
biologiske forhold og nreringsstoftilfgrslen til spen. Den fortsat store
tilfprsel af nreringsstoffer til spen fra husspildevand fra ukloakerede
ejendomme, dambrug og marker medvirker til en stor produktion af
alger, som er med til at opretholde en uhensigtsmrssig stor bestand af
vandremuslinger. Den @kologiske balance i Firup SO er i dag dirlig og
ustabil.

Fremtiden i vores soer?
Det bliver spendende af fglge udviklingen i vore s@er. Bliver vandre-
muslingen det biokogiske rensningsanlaeg der fir alle sgerne til at lig-
ne Sliens@, eller bliver det den store plage der stopper k6levandsindta-
get til vores bide? Mfiske skulle man prpve at smide et par hindfulde
ned i toilet tanken?
Jeg kan slutte med oplyse til de der endnu ikke har stiftet bekendtskab
med den, at den ikke sidder mere fast end at den kan fiernes med en
plastic spartel.



Marinekontorets fr bningstider
Si!rtpfo'ry,fikwlafulftlulr

finilte Qllp 9c
8600 9ilrtnfro'ry

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
(Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

www.s-m-k.dk
T l f . 86  823976

Speedbids kurser 2008
Der aftroldes Weekend kurser fglgende datoer i Sejshuset:

(s/4 - 6/4) (3/s - 4/s) (3r/s _ 1/6)
(2r/6 - 22/6) (9/8 - 10/8) (20/9 - 21/9)

Hverdags kurser: (20/5 - 2I/5) (10/6 - ttl6) (Z/9 - 3/9)
Tilmelding til kurset kan ske ved henvendelse til:

Palle Christiansen pi tlf.: 86 81 13 78 - 40 50 61 03

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: ll2
Falck: 70 10 20 30

Silkeborg Politi: 114
Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Opsyn Indelukket:20 23 18 89

Registrering af bide / afmeldinger /
rendringer.

Kontakt Borgerservice Silkeborg kommune:
Pfl telefon: 89 70 10 00

Pi mail: borgerservice@ silkeborg.dk
Skriftligt: Borgerservice, S6vej 1, 8600 Silkeborg
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Jule Banko
Si kom dagen, hvor vores irlige Julebanko skulle afvikles. Allerede
kl. 17.30 var der mpdt en 45 -50 medlemmer op , de havde nemlig
bestilt bord hos Hardy og skulle have en pt4ve pi hans kogekunst og
vi blev ikke skuffet. Si kom vi gang med vores banko. Birte Olsen
(Gamle fru Olsen) solgte som sedvanlig plader. I &r havde vores spon-
sere vaeret ekstra gavmilde med gaver sfl det var en lang aften vi skulle
igennem, men det gik fint. Chang Puggaard var i flr oprflber og var al-
tid klar med en hurtig bemrrkning.

En stor tak til vores sponsorer som var:

(Qrns6 dognlnrerbutik) (Aktiv super Virklund) (Speciatbutikken)
(S M K) (Burre Reklame) (Sejs Marine) (Indelukkets spisested)
(Siim Marine) (Aktiv Super Dybkar) (SOndergadefrisgr Salon)
(Fgtex torvet) (Falck Silkeborg) (Poul Munk) (Kvisten Blomster)
(HjOrne Grillen) (Leon Nielsen) (Risbjerg Marine) (Kaj Geert)
(Grejbiksen) (Bil Ting) (JOrgen Bjerregird) (Trosborg polser)
(Silkeborg Slagteren) (Growarecenteret) (Per B Christensen)
(E-W Montage) (Brugsen Arhusbakken) (Oles Auto) (Aqua)
(Grillen Arhusbakken) (MAF Silkeborg) (Garant trepper)

(Ship Shop internet butik) (Kgbmanden Arhusbakken)

Juletrre for born.
Ca. 35 glade og forventningsfulde
bprn var mpdt op i klubhuset i
Indelukket. De ville si gerne m@de
deres store idol nemlis
Julemanden.

Da han sfl endelig kom var der stor
jubel, serligt over de godter som
han (Jens Wiirtz) havde med.

Allan Nygaard



Hvad med et beredskab
indenfor klubbens egne rrekker?

Det var just ikke ideelt sejlervejr, denne sommer har budt pi. Vi har
kunnet se det pi antallet af affaldssakke, som vi har sejlet ind til
Indelukket. Det har vrret vresentlig fene, end normalt. Men selvfgl-
gelig skulle der sejles, ogsi med venner og bekendte, som fortjente en
tur.
Vi havde i Riverboat ugen bes@g af 5 kpbenhavnere. En s@ndag aften
gik turen til havnekoncert i Ry. Vejer var elendigt, regn og rusk, men
vi startede ud fra Svejbeklund med hum@ret i behold og noget varmt
at tr@ste os med. Vi nflede over til Rgsvig, si sagde motoren stop med
en uhyggelig lyd fra koblingen. Vi mitte stoppe, uden chance for at
komme videre. Hvad nu!!! - Der var ikke en bid at syne. Man trenker
pi om der var en eller anden, man kunne ringe til, men nej, det var der
ikke. Gudskelov havde jeg min mobil med, si efter moden overvejelse
ringede jeg ll2 og fik forbindelse til politiet i Horsens. En flink mand
skulle vide n@jagtig, hvor vi li. Jeg forklarede ham, at vi li ved ind-
sejlingen til Alling 6. Det opfattede han som Allingibro og skulle til at
stille os om til en anden afdeling. Jeg fik ham stoppet, og da jeg be-
gyndete at tale om Himmelbjerget og Ry, fornemmede han hurtigt,
hvor vi ii. Han ville kontakte den lokale politibedent i Ry, sfl efter at
have fiet mit person- og telefonnummer, satte vi os til at vente med en
kop kaffe og en til situationen velfortjent trpstedrink.
Efter nogie minutter blev jeg ringet op af politiet i Skanderborg. Jeg
forklarede at vi havde motorstop og skulle trakkes tilbage til Svejbak-
lund. Det forstod han, si vi skulle blot vente. Der gik 3 kvarter, plud-
selig dukkede en stor gummibid op i Alling i. Den kom fra Ry, havde
projektprerne trendt, blinklys og med 4 mand ombord. Det sn drama-
tisk ud, men de fik hurtigt overblik over situationen. En af dem ringe-
de tilbage og sagde: Der er ingen omkommende eller tilskadekomne,
der er blot tale om motorstop. De trak os tilbage uden problemer.
Dagen efter kunne man lrese i Midtjylands Avis , at en bid var havere-
ret, at en redningsbid var sendt til undsetning og en brandbil med
fuld
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udrykning vark4rt om ad Munkeldalvej for at slukke en brand. Det
har der ikke pi noget tidspunkt veret talt om. Kun at vi havde motor-
stop.
Men dem om det! Vi var glade for at blive trukket tilbage. Nogle af
mine bekendte havde overv&ret koncerten i Ry og kunne berette. At
det havde vakt stor opstandelse, da brandbiler med redningsudstyr
pludselig var tordnet igennem byen og en redningsbid med 4 mand
var freset af sted op igennem Alling A. Min bror bes@gte tilfreldigvis
Pplsevognen i Ry, ogsl dagen efter. Der gik snakken hgjlydt om den
voldsomme rgre, udrykningen havde forvoldt. Beroligende kunne han
fortrelle, hvordan tingende hang sammen. Der var altsi kun om en
kobling, der var giet.
Det f&r mig til at taenke p6, om det da ikke var en god ide at oprette et

frivilligt beredskab indenfor klubbens egne rrekker. Tenk, hvis man i
en lignede situation havde en liste ombord med telefonnumre pfl frivil-
lige, lokale bfldejere, der kunne komme en til undsretning. Det vil jeg
forslfl taget op til debat pi den kommende generalforsamling. I min tid
som sejler, er vi 4 gange blevet prajet af sejlere i en situation, som den,
vi var i, og hvor vi uden besvar har slrebt vedkommende i land - Jeg
vil naturligvis stille mig selv og " Marianne" til ridighed for et sidant
beredskab.

Viggo Bogedal
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Skanderborg Sejlmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Horning
TIf. 86 92 48 46

B&dkalecher.

Kaj Johansen

M o b i l .  4 0  5 l  1 3  4 2
E-mai l :  ka j@kj -k l imatekn ik .dk

I(t,**,**

Siim Bfldlg' Motor A,/S, Knudlundvej 8, 8653'Them Silkeborg
Trf. 86 10 15 00 - 40 19 l l99

Bredhsjvej 5
Bi lernes Hus

8600 Si lkeborg
v. (anja trugfsang
Littefropej 2,
tooo Sitfo6o19
[ry. 8681 1018
w.ww.kgummten.ft

s Onhetre{ning af hdffun-
[er.

I fuparation af fut[ccfter.
t (ik{ering af fun[er.
o Rjng for uforpQqten[e
ti[6u[.

Tlf.  86 81 22 00
www.bi l t inq.dk

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrrk

Tlf.40 54 60 61

www.boyebroer.dk
-Vi bygger pi kvalitet-

-T

Indelukkets Spisested tilbyder:

'l'a' selv bord hver lordag kl. 12.00 - 14.30
Sild, fiskefilet, lune retter, afskiret pileg og ost, hertil en masse tilbeh/r
og brOd.

ILing for bordreservation.

Frokost tilbud:
Morbradbof rnl blgde 169, agurkesalat og br@d
Pariserbpf m/ tilbehgr og reggeblomme

Aften kl. 17.00 - L9.30
Prov vores nyhed.
Sdernefiyd, som er et stjerneskud med en lakserose p6.
Eller den gode gamle.
Wienersnitzel m/ brasede kartofler, erter, skysauce og drenge.

kr.79,-

kr.42,-
kr. 65,-

kr. 78,-

kr. 98,-

Se ogsi mange andre sprndende tilbud pn

www.indelukketsspisested.dk

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 6t 79

Skal du holde fest, er udsigten hos Indelukkets Spisested bedst.
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