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Afriggerfest lordag den 18. oktober
Klubhuset indelukket kl. 19.00

Standerstrygning.
Sgndag den 19. oktober.

Indelukket kl. 10.00
Efter at standeren er taget ned, serveres der
kaffe, rundstykker og en @I eller en vand.

Julebanko.
Fredag den 5. december kl. 19.00.

Klubhuset indelukket.
Juletrre for born og b6rneb0rn.
Sgndag den 7. december kl. 15.00

Husk tilmelding pA 8685 1325

SMK - nyt, udkomtner Jire gange om ttret, .junuur, apriL, .iuli, oktober
og bliver sendt ud til aLle SMK's medlemmer. ALle nt.cdltnmer kun.fLi
indlrcg med i blodet. Det kanvrpre ris elLer ros, der er nirske nrtget dn
gerne vil kObe elLer srclge, clu hcLr en god idt, tlet liun vtarc cn oltlttvelsa
ptL s@en, eLler et eLler andet duvil indvie o:; antlrc i. Krtntulil nr.ig 1tt't
bLadet, sd vi kan.fd netop dit indlceg med.

Redaktor: Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44
Allan-nygaard@c.dk

< En sk4n sommer dag pd Julsq 2
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Formand

Carl MPlgaard

Tlf. 86 82 53 60

carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer

Arne Sommer

Tlf. 86 82 08 82

brirex@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

Trf. 86 82 70 08

N:r:stlirrmand &
Sckrctiur
Ovc I'l l,ti Petersen

T' l l ' .  t t ( r  8221 88

corr rrc l  ( , t  wchspccd.dk

l f  cslyrclscstt tct l  lcr t t
' l ' ho lk i l t l  A i rg l r r r r l
' l ' l l '. 116 82 66 t{.s

t l l l  vcicrt . l  |  ( t r  r l l i  l .dk

llcslv rclse srncdlem
Klr j  . lo lurrrscrt
'rll" t{6 82'79 34

kl j (tr k.j -ve:nt i lation.dk

Bcstyrclscs
supplcant
Verner Lauridscn
T l f .  86  8 t  21  t4
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Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Mglgaard

8682 0882
8682 5360

Restaurant og k@kken Thorkild Aagaard
8682
6r20

668s
3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 33tr

Web-master & RedaktOr af
SMK-Nyt

Allan Nygaard
8640 4444
4015 3981

Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen 8682 03 r 6

Speedbidskorekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket Steen Olsen 2349 4906

Fyrmester Niels Just 2926 1066

Benzin/- Diesel Ryan Sprensen 2023 6165

Himmelbjerggrunden Svein Hug@y
8681 3196
2t10 3296

Sejsgrunden Steen Jensen 2370 9475

Kirsebrersrunden Claus Mikkelsen
8682 7508
2181 0159

Festudvalg Peter Johansen 8685 s688

Fanebrrer
Johnny Lauridsen
Leif Thggersen

4017 8867
8684 8713

Beredskab Viggo B@gedal 8683 7810
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Formanden har ordet

Det har vreret en fantastisk sommer.
Her er det ikke kun vejret jeg taenker p6, men ogsi alle de aktiviteter og det
arrangement der er vist i sommerens l@b.

Svend pi Himmelbjerggrunden, Claus p5 Kirsebergrunden og Steen pi Sejs-
grunden har laver et stort og flot stykke arbejde i sommerens lpb godt hjulpet
af mange glade medlemmer.

Det betyder, at grundene er flotte og godt vedligeholdte, si vi kan gi efter-
irret og vinteren i mgde med god samvittighed.

40 ir gammel benzintank?
SMK's gode gamle benzintank er nu d6mt ulovlig og meget tyder p6, at vi
finder en lpsning med Silkeborg Kommune om placering af en ny tank ved
siden af dieseltanken i huset ved brendstof standerne, og jeg hiber, at den
nye tank kan vere klar til brug, nir vi har standerhejsning | 2009 '

M/de med Silkeborg kommune.
Som jeg omtalte i sidste SMK- Nyt, har SMK bedt om et m6de med kommu-
nen, dette m@de lader vente pi sig.
Jeg hAber, at vi i l6bet af efteriret kan fi en god dialog med kommunen om
opgaverne i Indelukket, herunder det kaos der er pA gode sommerdage.

Afrigger festen.

Andet sted i bladet kan du lese om afrigger festen. Mcltl tl ig til og lii cn god

aften sammen med mange andre glade SMK'er.

4

Standerstrygning.
Tl4bet af fi dage skal vi tage afsked med en god sommer og stryge vor stan-
der.
Igen i ir vil der blive budt pi kaffe og rundstykker efter standerstrygningen,
jeg glaeder mig til at se rigtig mange af jer.

Tgmmeanlreg.

Det er med stor glade at se, at SMK'erne flittigt bruger t@mmeanlagget.
Der har veret lidt problemer med ngglen til anlrgget, jeg hAber, at dette pro-
blem er lost, nir bladet udkommer.
Flere medlemmer har gnske om, at kunne kpbe en n@gle til tpmmeanlegget.
SMK har aftalt med kommunen at SMK stir for salget.
Ngglerne kan k6bes pi marinekontoret i ibningstiden fra npste 6r.

Bestyrelsen og efteriret.
Mange tror, at efterAret er en stille tid for bestyrelsen, det er det ikke.

Udvalgene i SMK
Bestyrelsen holder mgde med udvalgene i SMK i oktober, vi ser pir,
hvad der er sket i sommerens l6b og dr4fter muligheder for 2009.

Brosamarbejdet.
Brosamarbejdets medlemmer har brosyn i oktober, her besigtiger vi
alle broer, borde og banke for skader og nedslidning.
Pi et mpde i Brosamarbejdet i november mflned aftales, hvilke broer,
borde og benke der skal repa.reres evt. udskiftes.

Silkeb orgsB erne s brugere.
Holder m@de i november mined for udveksling af erfaringer og dr@f-
telse af faelles interesseomrider. Brugerne er stort set alle brugere af
Silkeborgsgerne fra Hjejleselskabet, kajak og roklubber over kano-
udleiere til bideklubber.

Carl



Formanden byder velkommen, og derefter serveres maden.
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Alt dette fir du for 160,00 kr.
Musik hele aftenen, og efter kaffen bydes op til dans.

Tilmelding til:
Arne Sommer, tlf. 86 82 08 82 eller pi mail britex@rrrrlil.tlk
Carl M6lgaard, tlf. 86 82 53 60 eller p6 mail cat'l.nrtr-c!gir,,'',;lrtrpr i-Y-.Jl!!

Ved tilmelding pA mail, husk at skrivc n:lvrlo og rttlrcsser
samt telefonnumrc.

En lille bfrn fra opsynsmrendene i Indelukket.

Kabeltromler, el ledninger og hvad bidefolket ellers
bruger for at fe 220 volt tilsluttet b6dene, giver

ofte anledning til, at HFI releet slir fra,
eller sikringerne springer.

Ofte skyldes det dflrlig forbindelse, eller at de stik
der bruges ikke er vandtrette.

SBrg for at dine el tilslutninger er i orden, det er mange,
der bliver ber@rt af det, hvis du er skyld i, at HFI releet

sl6r fra eller sikringerne springer.

Afriggerfest
L8. oktober 2008

Alle SMK'er er velkomne.

Etedet for elriggerfesten er hetur[igvis

"Inc{elukkets Episested"

Vi starter aftenen kl. 19.00.

Carl.



Sidste nyt fra Hardy.

Hardy SMK's restauratbrhiar en lille bon til alle
SMK medlemmer.

Bgnnen skyldes, at rabatkortet til
Indelukkets Spisested

er blevet en rigtig succes.

Nir du @nsker at benytte dig af rabatkortet, skal du altid,
nir du beder om regningen vise dit rabatkort.

Uden rabatkort ingen rabat.

S *a"I^rXrX"* 5 y;o""X"a.
Frem til foriret er der lukket mandag og tirsdag.

Ferielukket.
20110 - 28/10.
22/t2 - 6/r.
26/r - r0/2.

Sejsgrunden juli 2008
Traditionen tro var der igen i ir noget Sten ville have renoveret pi
Sejsgrunden.
Si sotrommerne kaldte til samling, deth4rte en hindfuld bide og sidst
i juli samledes vi sfl pi Sejsgrunden.
I ir var det den gamle pavillon der skulle shines op.
Gulvet skulle slibes ned, for derefter at blive behandlet med hvid pig-
ment og til sidst olieres.

Den s. .  . . .  s l ibemaskine
Efter nogle problemer med en slibemaskine, som blev byttet ti1 en an-
den, kom vi i gang med arbejdet, og resultatet blev rigtigt godt, ogsi
efter Stens menins.

9



Pavillonen er nu blevet et dejligt sted, hvor man kan spise eller hygge
sig med kortspil, ludo eller det store hit et dartspil.

Der blev ogsi god tid til lidt snak og hygge.

) 
Frikadelle konkurrencen

) Frikadelle konkurencen pi Himmelbjerg grunden blev en dejlig dag
med godt vejr og alle havde det hyggeligt.
I flr var der hele 22 deltager, og der blev stegt frikadeller til den store
guldmedalje. Atter i 6r var der mange smags varianter, si dommer pa-
nelet kom pi en sver opgave. Efter mange bid i fiikadellerne kom de
dog frem til en afgorelse:

1. Thomas Krog
2. Poul Krogh
3. Palle Christian-

sen

Tillykke til dem.

Tak til vores sponsere:

Fotex Torvet - Siim Marina - Sejs Marina - Risbjerg Marina
Oles Auto - Leon Kobmand - KI Klimateknik - Riis Fragtmand

Daglig Brugsen Arhusbakken - Spisestedet Indelukket
Tollundgird Golfcenter

Her ses det flotte resultat.

Bo Stig Andersen

11



Stemningsbilleder fra
Frikadellekonkurrencen

Peter Johansen



Marinekontorets ibningstider
9ilrtnfrot+ Jlktnilufi.clftIu0r

A!r*t" Qllz,9c
8600 Silrtnn4ug

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
(Nov. 0." jffifl_ii 

f#"ret 
rukket)

Tlf. 86 82 39 t6

Speedbids kurser 2008 - 2009
@nsker du at deltage i et kursus si kontakt:

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

Vigtige telefon numre:

Opsyn Indelukket:20 23 18 89
Alarmcentralen: ll2
Silkeborg Politi: 114
Falck: 70 10 20 30

Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Registrering af bfrde / afmeldinger /
rendringer.

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

Pi mail: borgerservice@ silkeborg.dk
Skriftiigt: Borgerservice, Sgvej 1, 8600 Silkeborg

14
15

Det frivillige beredskab

Fir du brug for hjrelp, (motorstop eller andet) kan du uanset tidspunkt
pi dpgnet ringe til et af nedenstiende medlemmer.

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

Tag bladet med i b&den eller en kopi af listen.

Det frivillige beredskab bestir af.
Leif Birch, Sejssnrevringen 8684 6162-2348 2813

868s 1217-2081 6826
8684 8713
2168 8810
8683 7810

Henry Knudsen Indelukket
Leif Thggersen Himmelbjerget
Verner Lauridsen Sejs
Viggo BBgedal Svejbreklund
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Kastaniehgjvej 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66

www. stark. dk/silkebore16
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ffiSUS ATJTO. &
MARINECENTERT/s
v/Peteros John Poulsenf$ IfiHRIfiER

T l f . : 8 6  8 4  6 4 1 4
Mobil: 41594581 Fax: 86845581

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

KOBISALG - REPAMTION/SERVICE
AF BTLER. BADE oG sAoA oronec P G,AE l,IN

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 61 33
- Ogsfl nir bflden skal sikkertpir land for vinteren 
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Skanderborg Sejlmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Horning
Tlf. 86 92 48 46
BAdkalecher.
www.sejlmageri.dk

-\:/

Kaj Johansen

M o b i l .  4 O  5 l  l 3  4 2
E-m a i  l :  ka j@ k j -k  I  imatek  n  i k .dk

l(t^,n**r*

ftm;hW
Bredhsjvej 5
Bi lernes Hus

8600 Si lkeborg
o Om\etrefuting af 6d[fr1n-
[er.

I fuparation af futfecfter.
o'Iikfuenng af fun[er.
o qing for uforptigten[e
ti[6u[.

v.'[anja Fug[sang
Litkfiojvej 2,
8600 Sitfo6o19
,rlf. 8681 1018
www.fuunndfen.fi. Tl f .  86  81  22  00

www.b i l t inq .dk

loue

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk ffiTlf. 40 54 60 61

www.boyebroer.dk

t8 
-Vi bygger pi kvalitet-

- + {

Indelukkets Spisested tilbyder:

Ta' selv bord hver lOrdag kl. 12.00 - 14.30
Sild, fiskefilet, lune retter, afskiret pilag og ost, hertil en masse
og br@d.

Ring tbr bordreservation.

Frokost tilbud:
Morbradb0f m/ blode 169, agurkesalat og br@d
Pariserbgf m/ tilbehgr og aggeblomme

Aften kl. 17.00 - 19.30
Prgv vores nyhed.
Stjernefryd, som er et stjemeskud med en lakserose pA.
Eller den gode gamle.
Wienersnitsel m/ brasede kaftofler, rrter, skysauce og drenge.

tilbeh0r
kr .79 , -

kr.44,-
\ 1  ,  / 2 . -

kr. 81 ,-

kr. 98,-

Se ogsi mange andre sprendende tilbud pi

www.indelukketsspisested.dk

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 61 79

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

t9


