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Frikadelle konkurrence
Lgrdag d. 30. august kl. 17.r

Pi Himmelbj erggrunden.

Afriggerfest
L4rdag d. 18. oktober

I Klubhuset - Indelukket kl. 1'

Standerstrygning.
Sondag d. 19. oktober
Indelukket kl. 10.00.

Klubben er vrert ved kaffe, rund
samt en 0l eller en vand

Se mere pi www.s-m-k.d

SMK - nyt, wdkommer fire gange om dret, januar, ap
og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle m.
indlceg med i bladet. Det kan vrere ris eller ros, der er maske noget ctLt S{
gerne vil kObe eLLer sceLge, du har en god id6, clet kan vcere en opleveLse ffi
pd sQen, eller et eller andet dw vil indvie os andre i. Kontakt mig pd ffi{
bladet, sd vi kan fd netop dit indleg med. 
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Redaktor: Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44 ffi
Allan-nygaard@c.dk
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Formand

CarlM4lgaafi
Ttt.24 83 47 39

carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer
Arne Sommer

Tlf. 86 82 08 82

britex@tele2.dk

Webmaster &

Redaktor 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

Nastformand &
Sekretrer
Ove Hoi Petersen

Tlf. 86 82 21 88

connel@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Thorkild Aagaard

Tlf. 86 82 66 85
dalvejen3l @mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaj Johansen
Tlf. 86 8279 34

kaj @kj -ventilation. dk

Bestyrelses
suppleant
Verner Lauridsen
Tlf. 86 8121 14

Revisor
Olga HugOV

Tlf .  86 81 31 96

W
w
W

Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbeidet
Arne Sommer
Carl M6lgaard

8682 0882
2483 4739

Restaurant og kokken Thorkild Aasaard 6120 3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 337r

Web-master & Redaktor af
SMK-Nvt

Allan Nygaard
8680 4444
4015 3981

Radaktionsudvalg Bo Stis Andersen 8682 0316

Speedbidskprekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket
Steen Olsen
Heidi Beck

8682 4901

Fyrmester Niels Just 29267066

Hirnrnelbjerggrunden Svein Hug0y 2t70 3296

Sejsgrunden Steen& Lis Jensen 2370 9475

Kirsebtersrunden Claus Mikkelsen
8682 7508
2181  0159

Festudvalg Peter Johansen 8685 5688

Fanebarer
Johnny Lauridsen
Leif Thogersen

4017 8867
8684 8713

Beredskab Viggo Bggedal 8683 8710
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Formanden har ordet

Et brag af en standerhejsning.
SMK's standerhejsning s/ndag den 13. april blev et tillgbsstykke.

Aldrig har jeg set si mange glade medlemmer mpdt op til standerhejsning, det var
rigtig godt at se.

Klubhuset var helt fyldt op, og Hardy havde meget travlt med rundstykker, pileg og
kaffe, en god start pi en dejlig sejlersrson.

Mode med udvalgsformrendene.
Den 30. april var udvalgsformandene indkaldt til m6de. Her blev diskuteret og be-
sluttet, hvilke aktiviteter de forskellige udvalg skal beskrftige sig med i sommerens
wa.
Et godt m6de med udvalgsformrend der har mod p5 arbejdet i SMK.

Aktiviteter.
Det hgje aktivitetsniveau fortsretter

Himmelbjerggrunden har fSet opstillet nye flotte borde og brenke.
Flere tr€eer har fiet {ernet grene der er giet ud, og 2 trseer er feldet, alt sammen af-
talt med Silkeborg Statsskovdistrikt.

Skranten bag bilpladsen er blevet plantet til med lindetraeer, si de i l6bet affi ir
giver god la til bilpladsen.

Sejsgrunden.
Har fiet ny flot flagstang.

Klubhuset.
Er blevet malet sort, flot er det blevet, ombygningen af klubhuset er i denne omgang
tilendebragt, flot er det blevet.

T0mmeanlreg.
Det nye t/mmeanlreg til toilettanke er nu feerdig og taget i brug.

Alle medlemmer, der har mulighed for det, opfordres til at lli sugcstrrtls nx)nteret og
benytte anlregget til tgmning af toiletaffaldet.
4

Benzintanken.
Benzintanken er blevet for gammel og derfor ulovlig.
Silkeborg Kommune har pilagt os at slgjfe tanken senest den 31. august i ir.
Bestyrelsen arbejder hirdt pi alternativ til tanken, da vi ikke mi legge en ny tank
sarnme sted som den gamle.
En evt. ny tank skal anbringes overjorden i indst@bt betonkasse.
Vi undersgger muligheder og priser. SMK's benzinsalg er ikke overvaeldende, men
et stigende antal bide med benzinmotorer 96r, at vi unders@ger alle muligheder.
Etablering af ny tank afhenger i sidste ende af, om SMK kan finde en model, hvor
gkonomien i benzinsalget hanger sammen.

Brosamarbejdets broer.
Broerne er blevet istandsat og flere er skiftet i vinterens l6b. Ni bordd bankesat er
blevet udskiftet og resten er blevet repareret, rigtig flot er det blevet.

Kommuneplan til offentlige formil sydOst for Svejbrek.
Ove har pi SMK's vegne sendt forslag til kommuneplanen giende pi, at der etable-
res et slebested ved siden afHjeleb6denes bro i Svejbek til aflastning for Indeluk-
ket.

MOde med Silkeborg Kommune.
Jeg har bedt kommunen om et mgde, hvor vi kan drgfte mulighederne for begrrens-
ning afden stadig stigende uforsvarlige sejlads mange trailerbide har pi s@erne. Det
er bestyrelses opfattelse, at problemet alene skyldes grestesejlere og ikke medlemmer
af SMK.
Samtidig gnsker vi dr6ftet muligheden for begreensninger i kaosset i Indelukket pi
de gode sommerdage, her er det isrer trailerbidene, der skaber problemerne, ogsi her
vil bestyrelsen komme med forslag til andet slabested til trailerbflde.

Nyd sommeren.
Jeg hiber at alle SMK'er vil fi en god sejlersreson og vil benytte sig af alle de gode
faciliteter der er kommet pi grundene og ved Brosamarbejdet broer.
Husk ogsi at inviterer den bedre halvdel pi lidt godt i Indelukkets Spisested.

Carl Mglgaard



SMK's standerhejsning sgndag den 13. april2008.

Det er mange 5r siden, si mange har deltaget i SMK's standerhejsning, klubhuset var
fyldt helt op med glade SMK'er.

Om det var formandens tale eller rundstykkerne der ffak, skal vare usagt, men dej-
ligt var det, at se si mange medlemmer der st@tter op om klubben.

Her kan du lcse formandens tale
ved standerhej sningen.

Keere SMK'er.

Det er en dejlig dag i dag.

Nu er vi i gang med en ny god
sejlerseson, en sejlersason, hvor vi kan
se frem til at benytte rigtige gode faciliteter:

Vore grunde og Brosamarbejdets broer har i lgbet afsidste flr og i vinterens l6b fiet
et stort kvalitetslgft. Dette kvalitetslgft forts€tter med at blive udbygget i sommerens
lab.

Vi har nyligt overstiet generalforsamlingen, en generalforsamling som bakkede fuldt
op om bestyrelsens forslag, og den mide vi har kgrt klubben pfl det sidste ir.

Bestlrelsen har formuleret sine visioner for klubben, og dem kprer vi milrettet efter.

Det betyder, at vi ikke kommer til at hvile pi laurber, der er stadigvek lang vej in-
den bestyrelsens vision for klubben er
gennemfgrt.

Det er sidan med visioner, at nflr den
ene er fuldfdrt. skal der straks settes en
ny, ellers er klubben ikke i udvikling.

Danmarks stgrste motorbidsklub skal konstant vsere i udvikling, noget af det vi efter
generalforsamlingen er giet i gang med, er at fi klarhed over lovligheden af olie og
benzintanken.

Der er kommet en ny olietank bekendtggrelse og noget tyder p5, at vor benzintank
efter den 3 1. august er ulovlig.

Pi tirsdag skal jeg have mgde med kommunens tekniske afdeling, si vi kan fi afkla-
ret, hvad vi har af muligheder.

Som jeg sagde pi generalforsamlingen, har jeg s6gt om lovligggrelse af vore broer
ved Himmelbjerget og denne lovligg/relse har jeg rykket for, for ca. 1 mined siden.
Vi har stadig ikke fiet nogen tilbagemelding.

Den manglende bro ved Kirsebergrunden er under bygning, og som vedtaget pi
generalforsamlingen har Ry Bidlaug's medlemmer nu ogsi adgang til Kirsebrergrun-
den.

Alle de andre aktiviteter vi er i gang med fremgir af min beretning, som I har set i
SMK-Nyt, som lige er udkommet, si det vil jeg ikke trette jer med.

Efter at vi har sunget omdelte sang, og vort nye aresmedlem - Arne Sommer - har
hejst standeren, ribt hurra for SMK, er SMK vart ved lidt morgenbr@d i klubhuset.
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Det var formandens ord.

Allan Nygaard



Det frivillige beredskab

Det var med stor tilfredshed, man kunne konstatere, at der pfl den nylig
overstiede generalforsamling var interesse for og villighed til at opret-
te et Frivilligt beredskab.

Pfl selvsamme aften var der allerede 4 medlemmer, som stillede sig
selv og deres bid til ridighed for et sidant beredskab.

Det er naturligvis kun i kritiske situationer, der bliver brug for et si-
dant beredskab. Normalt er der jo masser af bide pi sperne, som man
kan praje og fi hjelp hos.

Men alts6: Hvis du kommer ud for, at der ingen hjalp er at hente in-
denfor synsvidde, kan du uanset, hvornflr p6 dggnet ringe til et afne-
denstiende medlemmer.

Du ringer naturligvis til den nermeste beliggende. Det fremgflr af li-
sten herunder, hvor de forskellige medlemmers bid ligger.

Tag bladet med i biden eller en kopi af listen.

Det frivillige beredskab bestir af.
Leif Birch, Sejssnrevringen 8684 6162-2348 2813
Henry Knudsen Indelukket 8685 1277-20816826
Leif ThBgersen Himmelbjerget
Verner Lauridsen Seis
Viggo B@gedal Sveibeklund

Det vil naturligvis v&re en fordel, hvis flere meldte sig, sfl hele s6teri-
toriet kunne blive dekket, si du er mere end velkommen til at melde
dig pi mit telefon nr. 8683 7810.

En rigtig succes historie.

Hardy SMK's restaurator har en lille bon til alle
SMK medlemmer.

Bgnnen skyldes, at rabatkortet til
Indelukkets Spisested

er blevet en rigtig succes.

Nflr du @nsker at benytte dig af rabatkortet, skal du altid,
nir du afgiver bestilling vise dit rabatkort.

Pi den mide bliver de korrekte priser automatisk registre-
ret pe din bestilling og senere regning.

8684 8713
2168 8810
8683 7810

Carl.
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- vi ses forhflbentlig. Viggo Bpgedal



SOMMERFESTEN

Var en rigtig "sommer" fest i ordets rette betydning, vi var heldige
med vejret, det blev en rigtig god dag, med mange fremm@dte og dej-
ligt at se der var ogsi nye medlemmer.
Arrangementet syntes vi var ganske udmrerket, det kunne holde selv
sgens folk stille, jeg har aldrig hgrt og set nogen sidde stille i op til 3
timer, godt giet.
Men der skal jo ogsi arbejdes til sidan et arrangement, og det havde
ikke ladet sig gore uden hjelp, derfor vil vi gerne takke vore hjelpere,
Johnny i JOJO, Guggefar, Dorthe og Henning Hvam, uden deres hjelp
var det ikke giet. Vi vil ogsi gerne sige tak til vore sponsorer som jo
selvf6lgelig var en stor hjelp til at fi arrangementet til at k@re:
Aktiv super, Arendalsvej, Super Best, Lupinvej, Super Best, Borgerga-
de, Kvickly, Sgtorvet, Dagli Brugsen, Spaettevej, Dagli Brugsen, Sejs,
Rema 1000 Sejs, og Christian i Lotus.

Festudvalget.

Ngdrdb fra Skraldemanden ! ! !

Tidligere har jeg givet udtryk for stor tilfredshed med den mide,
som bidfolket bruger pladserne pi. Der ligger nresten ikke et styk-
ke papir eller andet affald pA de steder, vi holder oje med. Det er
en stor oplevelse hver gang atm4de glade b6dfolk, som piskonner
vort arbejde og tit fir vi en dejlig snak med dem.

MEN - Vi har et problem!!! - Gang pi gang erfarer vi, at der tig-
ger knuste flasker i poserne. Det ser man ikke umiddelbart, nir
man skal lofte de fyldte poser ud. Pludselig stikker der et glasskir
ud igennem posen. Vi skrerer os tit i hinden pi de knuste glasskAr,
eller en splint, som stikker ud, rammer vores ben og laver en grim
rids.

Det er pokkers rergerligt og ubehageligt. Det kunne undgis, hvis
man lagde flaskerne forsigtigt ned i posen, si de ikke knustes.
Det allerbedste ville vrere, hvis man tog flaskerne med hjem. Har
man slrebt de fulde flasker med hjemmefra, kunne man ogsi tage
de tomme med hjem igen. - Det ville lose problemet og dermed
skine os for flere rifter pi hrender og ben. - Pi forhind TAK !!!

Viggo Bogedal.
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Sankt Hans fest pi
Sejs grunden.

En lidt kold og blesende
aften b@d Sten os velkommen til
Sankt Hans pi Sejs grunden.
Der var vel m@dt 50 medlemmer op
til en hyggelig aften.

Da der var en god vind, kom der
hurtig gang i bilet og da det var
brendt lidt ned, var det tid til lidt
hygge i det gamle klubhus.

Bo Stig var mester for at holde
bil talen. Han kom omkring
mange ting, en rigtig god og
rammende biltale. Tak til Bo.

Bremer og Lisbeth var vores
"Kiosk" bestyrer for denne aften.

De serverede varme p@lser og
kolde Ol med sikker hflnd.
Her er de med en meset til-
freds kunde.

Allan Nygaard



Velkommen t i l  Si lkeborg I ldfestregatta 2OO8

Silkeborg Ildfestregatta der j 3r afholdes i perioden 13. t i l  16. august er ikke blot
Danmarks storste, men ogs8 eldste folkefest. Den forste Ildfestregatta blev af-
holdt  i  1899.

I samtlige 3r har de rl 'ntrale elementer stort set veret de samme - nemlig en
eventyrverden langs 5 og so indhyllet i hundredetusinde af lys og lamper, sejlad-
ser med hundrede af i l luminerede bide samt kempefyrvaerkerier suppleret
med et stort t ivoli og festl ig underholdning.

Aret 2O0B er som bekendt Sret for afholdelse af de Olympiske Lege. Dette 8rs
Ildfestregattahar derfor valgt at sette fokus pE de olympiske discipliner, idet
arrangementet vil omfatte en raekke tabloer langs med 8en bygget op omkring
forskell ige idretsgrene.

Udover sej ladser ,  underholdning,  udsmykninger m.m. v i l  der  igen i  3r  b l ive af -
holdt danske mesterskaber i fyrverkeri onsdag, torsdag og fredag aften. Lordag
aften vil den regerende Danmarksmester H.C. Andersen presentere et brag af
et fyrverkeri sponseret af Silkeborg Kommune.

Omkring 3 - 400.000 mennesker ventes at samles i Silkeborg by i lobet af fest-
dagene,  heraf  omkr ing 125.000 a lene lordag af ten.

Et af de nye utal l ige indslag er at fyrverkerierne f lyttes fra arealet ved den t idl i-
gere  Pap i r fabr ik  ud  i  S i l keborg  Langso.

Dette betyder at slagkraften i fyrverkeriet vil i  styrke blive foroget med 50 pro-
cent  i  forhold t i l  t id l igere.

Vi  onsker  a l le  ve lkommen t i l  S i l keborg  I ld fes t regat ta  2008.

Silkeborg Turist- og Regattaforening
Kurt Pedersen
Formand

I ldfestregattaen er-en Si lkeborgspecial i tet og langt fra en byfest i  gangs for-
stand. HovedformSlet har alt id vaeret, at skabe ieklame for byenlg give bor-
gerne og vore gaester en usedvanlig oplevelse, som der ikke f indes t i lsvarende af
i  Danmark .

Derfor vi l  der som sedvanligt hel ler ikke bl ive taget entr6 ved de egentl ige Re-
gatta-arrangementer i  festteltene og pB havnepladsen. Dette har kun kunnet lade
sig gare, ved at Turist- og Regattaforeningen, der stSr som hovedarranggr nar
modtaget stor okonomisk stotte via sponsorater fra en lang rakke private og
of fen t l ige  v i rksomheder  -  herunder  S i l keborg  kommune.

Fyrverkeri

Fyrverkeri affyres fra pontoner fastgjort i si lkeborg Langst l idt ost for RSdhuset
hver  af ten k l .  23.15.

Fyrvarkeriet bliver f lere gange storre end ved tidligere afholdte Ildfestregattaer,
idet der p3 sllkeborg Langso m5 affyres luftbombei op ti l  150 mm mod tidligere
100  mm.

Afviklingen af danmarksmesterskabet i festfyrvaerkeri foretages onsdag, torsdag
og fredag aften kl. 2315. Fyrverkernes identitet kendes forst umiddelbartfar
regattastart, idet disse skal kvalif icere sig ti l  danmarksmesterskabet ved forudgS-
ende fyrverkeriaffyrin gskon ku rrencer and re stede i landet.

Lardag aften afvikles Det store Festfyrverkeri v/Henri Drenck, Fyrverkerifabrik-
ken Jylland, der vandt fyrverkeriaffyringskonkurrencen i 2005.

Der er af sikkerhedsmessige Srsager udstedt forbud mod at ferdes pE silkeborg
Langso ud for R8dh^uset i hele Regattaugen (uge 33/2008). serskilte aftaler er
dog indg8et med bSdejerne pE Sotystvej o9 med Roklubben, men imellem kl.
08.30 og kl. 23.59 hSndheves forbuddet strengt.

Den?stlige del af 'Odden'(gangbroen kan fortsat benyttes) vil vaere afsperret og
omr8det vil vere bevogtet.

Fakler
Der vil p3 begge sider af 3 bredden fra Indelukket og ti l  Brasso vere opsti l let
fakler, der vil vere tendte medens RegattaflSden sejler. Fromandsklubben sor-
ger for at faklerne er tendte.

Laserlysshow
Der afvikles et laserlysshow i Havneomr8det hver aften efter HjejleflSdens hjem-
koms t  -  ca .  k l .  22 .15 .

t4
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Marinekontorets ibningstider
Silftefrory ,ltbwfradfthfi.

qfu,t" Qlln,9c
8600 SilfrPftory

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
(Nov' o" jr*fl-ilxl#"ret lukket)

Tlf. 86 82 39 76

Speedbflds kurser 2008
Der afholdes Weekend kurser fglgende datoer i Sejshuset:

(9/8 - r0/8) (20/9 - 2U9)
Hverdags kurser: (2/9 - 3/9)

Tilmelding til kurset kan ske ved henvendelse til:
Palle Christiansen pi tlf.: 86 81 13 78 - 40 50 61 03

Eller pi: www.nauticfritid.dk

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: lI2
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:
Pi telefon: 89 7010 00

Pfl mail: borgerservice@ silkeborg.dk
Skriftligt: Borgerservice, Spvej 1, 8600 Silkeborg
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RegattaflAden

RegattaflSden afsejler fra Havnen hver aften kl. 20 og vender ti lbage ca. kl. 22.
HjejleflSden sejler forrest og bliver traditionelt fulgt af f lere hundrede lysil lumine-
rede orivate b3de.

Et par gode r8d ti l  de sejlende
- Undlad at sejle p5 siden af eller imellem Hjejleb8dene, nEr HjejleflSden leg-
ger fra land i Havnen. Vent indti l sidste HjejlebSd er sejlet
- Undlad at sejle imod Regattafl8den, nEr den er pE veje ud af Remstrup A
- Undlad at krydse frem og ti lbage mellem HjejleflSden under sejlads i soerne
- Folg med RegattaflSden hele vejen rund i soerne
- t ' ,tEr RegattaflSden returnerer ti l  Silkeborg via Remstrup A, undlad da ogs8 at
sejle ind mellem Hjejleb8dene
- Falg polit iets anvisninger for, hvor mange bSde der m3 tigge i indernavnen og
respekter de opsatte skilte med 'Fortojning forbudt'
- Falg polit iets anvisninger for, hvor mange b8de der mE ligge ved siden af
h inanden langs Sbredderne -  maksimum fem b8del
- I ' t3r RegattaflSden har lagt t i l , er det t i l ladt at laegge sig fem og fem pE siden
af Hjejleb8dene
- Der skal vere en fri sejlrende midt i Havnen og ud gennem Remstrup A, s3-
ledes at  b8de,  der  onsker  at  for lade inderhavnen e l ler  Sbredden,  har  mul ighed for
det
- Tag den med ro - der er god tid

Scener
Der er opsti l let scener ved

- Havnen (hovedscenen)
- Ahavevej (EngergiMidt Scenen)
- Torvet
- Kvickly

T7



Sej lads

HjejleflSden afg5r fra Havnen hver aften kl. 20. "Hjejlen" og "MSgen" afsejler fra
Havnens vestl ige side (ved Ahavevej), mens de ovrige Hjejleb8de afsejler fra den
ostl ige side af Havnen ved Hjejlekiosken.
Hjejleb8dene m.fl. vender ti lbage ti l  deres afgangssted i Havnen hver aften ca.
k | . 22 .

;lf."O".n 
Kommune har i regattadagene ophevet reglerne om gestenummerpla-

Polit iet, Brand & Redning, Falck, Silkeborg Motorb8dsklub og Fromandsklubben
vil alle regattaaftener have bSde liggende/sejlende klar t i l  indsats i Havnen og
den ovrige del af Remstrup A.

Sikkerhed
Sikkerheden er udvidet som folqe af at festomr8det er blevet udvidet med RAd-
husomrSdet og fyrverkeriet er i lyttet t i l  Silkeborg Langs@.

Pas p3 hinanden og Ildfestregattaen - vi passer pB Oig. I ldfestregattaen setter
sikkerhed som en meget vigtig ting. Under Ildfestregattaen er der konstant et
passende opbud af vagter og polit i . De passer p3 alle vore gaster og forhindre
ulovligheder og ulykker. Kontakt vagterne ogleller polit iet, hvis der er optrek ti l
uroligheder, forestdende ulykker m.v.

Der er udarbejdet en sikkerhedsplan der beskriver alle de mange aktiviteter og
sikkerhedsforanstaltninger der er under Ildfestregattaen. Sikkerhedsplanen er
godkendt af polit iet

Tableauer
Langs Remstrup A vil der hver aften mellem ca. kl. 20 ogkl.22 vaere belyste
tableauer med motiver fra De Olympiske Lege. Optredende fra Silkeborg IF, Sil-
keborg Kajakklub, Silkeborg Roklub, Sportsrideklubben Silkeborg, BK Midtjyden
samt Si lkeborg Sej lk lub v iser  mot iver  med Fodbold,  HEndbold,  Boksning,  Sej lads,
Kano /  Kajak,  Ridning og Cykl ing.
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http ://www.ildregatta.dk
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Telte
Der er opsti l let telte

- Vin teltet - @stergade ved Grejbiksen
- Ceres teltet - vest for RSdhuset
- Cult teltet - vest for R8dhuset
-  Kul tur  te l te t  -  Eouinox
- Tyrolerteltet - Bindslev Plads

Tivoli
Dalgaards Tivoli er f indes pB parkeringsarealet ved Shell samt p3 parkeringsplad-
serne umiddelbart vest og ost for Silkeborg n8dhus.
Tivoliet vil vaere Sbent onsdag og torsdag kl.70-24, samt fredag og lordag kl.
L2 -02 .

I

Toiletter
Der er opsti l let toiletter folgende steder:

Torvet v/F@TEX og RSdhusgade (inkl. handicaptoilet)
P-plads vest for RAdhuset (inkl. handicaptoilet)
P-plads ost for RSdhuset
S0torvet

Ostergade v/Grejbiksen (inkl. handicaptoilet)
Ahavevej v/Roklubben (inkl. handicaptoilet)
Sejsvej (inkl. handicaptoilet)
Andetorvet
Iskaelderdalen
Bindslevs Plads

Hvis der Onskes yderlige oplysninger kan der fin-
des meget mere pi Ildfestregattes hjemme side :
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Kastaniehgjvej 37 . 8600 Silkeborg .

Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66
www. stark. dk/silkebore20
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sEJsArrTo-3.. w
,lvtARlNECEl.{lEr/: m
v/Peterog John PoulsenW, n nRInER

Tlf.: 86 84 64 14
Mobil: 41594581 Fax: 86845581

svend.poulsen@1 2mail.dk
www.seJsmarlne.dk

KOBISALG . REPARATION/SERVICE
AF BIIER, BADE oG gAo^Aoronrn "F Ad;rlrlll

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33
- Ogsi nir biden skal sikkert pi land for vinteren 
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Skanderborg Sejlmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Horning
Tlf . 86 92 48 46

BAdkalecher.

NZlNrilrm.IrNrt 3/t ilitgliL:lifllllz;ls

Ka j  Johansen
D i rek lo r

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

frF,,-.r**rno

: :

Tlf. 86 10 15 00 - 40 19.17 99

r,ryildinruw
Bredhojvej 5
Bi lernes Hus

8600 Si lkeborg
. On,etrefuiv af 6d[bn-
fer.

t fuparation af fut[echer.
o'ftkfuenng af fun[er.
t R;ing for uforptigtente
ti[6ud.

v, taia trug[sang
Lil:[efrsjaej 2,
aooo Si[fo6o19
ttf.8681 1018
www. fuunndten,[f- Tlf.  86 81 22 00

www.bi l t ino.dk

iog:g Bl"ost

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk

Tlf. 40 s4 60 6l

www.boyebroer.dk

22 
-Vi bygger pfi kvalitet-

\d 
rivrr...'.:--:4+q+/f . l' .T". ITltfflfl#, i.

q 4 - - -  
: _ - - - : - t ; ,

Ta' selv bord hver lOrdag kl. 12.(X) - 14.30
Si ld,  f iskef i let ,  lune retter,  afski tret  pi i l icg og ost,  hcrt i l  cr t  nlrssc l i l l r t ' l ror
og br@d.

Ring fbr bordreservation.

Frokost tilbud:
Morbradbof mi blode 169, agurkesalat og br/d
Pariserbof m/ tilbehor og ieggeblomrne

Aften kl. 17.00 - 19.30
Pr6v vores nyhed.
Stjernefryd, som er et sticrrrcsl<rrrl nrcd en lakserose pi..
EIIer den gode gamlc.
Wienersnitzel rn/ brirst'rk: l<lrlol' lcr, ierter, skysauce og drengc.

k r ' . ' / ( ) . -

l i r .  , 1 . 1 .

l < r ' .  71 .

l i r ' .  8 1 , -

l < r . 9 8 , -

Se ogsii rnitngo andre sprendende tilbud pfi

ww w.i ndelukketsspisested.dk

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 61 19

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