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Kommende
aktiviteter:

Jubilreum2009
Seside5 ib ladet

Frikadelle konkurrence
Lgrdag d.29 august kl. 17.00

Himmelbjerggrunden

Standerstrygning
Sgndag d.18 oktober kl. 10.00

Indelukket

SMK - nyt, udkommer.fire gange om tLret, jcLnuar, april, juli, oktobcr
og bliver sendt ud tiL aLle SMK's medlemmer. Alle ntedlemmer ktrn.ftt
indlceg med i bladet. Det kan vcere ris eller ros, tlu hor en god id6, det
kan vere en oplevelse pd srlen, eLler et eller andet clu vil inclvie os utt-
dre i. Kontakt mig pd bladet, sd vi kcm fd netop dit indlteg med.

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

< Sommer i Indelukket >
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Formand
Carl Mglgaard
Tlf. 86 82 53 60
carl.m@fiberpost.dk

Kasserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82
Britex
@net.telenor.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

Nrestformand &
Sekretrer
Ove Hoi Petersen

Trf. 86 82 27 88
connel (d wcbspeccl.clk

Bestyrclscsmcdlcnr

Thorkild Aagaarcl

Tlf. 20 24 (X) tt5

dalvejcn3 l @l rrrai l.dk

Bestyrclsesmedlem

Kaj Johansen

Ttf. 86 8279 34

ka.j @) ki-vcnti Iation.dk

Bestyrelscs
suppleant
Verner Lauridscn
Tlf. 2 | 6fr tt8 r0

Revisor
Olga Hug0y
Tlf. 86 81 31 96
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Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Mglgaard

8682 0882
8682 5360

Restaurant og k@kken Thorkild Aasaard 2024 0085

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3371

Web-master & Redaktor af
SMK-Nyt

Allan Nygaard 4015 3.981

Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen 8682 03 I 6

Speedbfldskorekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket Steen Olsen 2349 4906

Fyrmester Ole Seeberg 2066 7194

Benzinl- Diesel Ryan Alvin Sprensen 2023 6165

Himmelbjerggrunden Svein Hug0y 2170 3296

Sejsgrunden Steen Jensen 2310 9475

Kirsebarsrunden Claus Mikkelsen 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.

Standerhejsning.
Dagen var en rigtig god dag, hpj himmel og flot solskin en passende SMK dag at
starte sej lers€esonen p5.

Rigtig mange var igen mgdt op og deltog i festlighederne og det efterf6lgende mor-
genbord var alle godt tilfreds med.

Mange benyttede ogsi lejligheden til at melde sig til jubileeumsfesten, hvor der nu
kun er fi pladser tilbage, en fantastisk opbakning, som jeg er meget glad for.

Benzintanken:
Er nu pA plads i braendstofhuset, den nye tank er p5 4000, liter og den bliver flittigt
benyttet.

Ny bro i Svejbreksnavringen.
Broen er nu bygget og mange vil i sommerens lpb for stor glrede af broen.

Eltavle i klubhuset i Indelukket.
Bestyrelsen har besluttet at opsette ny eltavle til styring afelforbruget i klubhuset i
Indelukket og ved tankene, det er en st@rre investering, som er fundet nfldvendig.

Mange typer medlemmer.
SMK har mange forskellige medlemstyper, den glade, den store, den smilende, den
aktive, nogle med smi bide, andre med stprre bide, mange med brideplads og et sti-
gende antal med bide pi trailere.

Alle typer medlemmer er velkommen. Bestyrelsen arbejder for alle medlemmer, og
medlemmerne fir indflydelse pi generalforsamlingen og ved deltagelse i debatten i
medlemskredsen samt ved indlaeg i SMK-Nyt.

Derfor kare medlem har du noget pi hjerte, si deltag i debatten og meld dig til de
aktiviteter SMK afholder.

Carl Mglgaard

S"ALft 100 drt

Der er lagt et stort stykke arbejde i klubbens 100 8rs jubilaeum.

Jubilreumsudvalget har og arbejder hirdt for at fi det hele,
til at fungere, og vi hiber, at det lykkes for os.

Den 6. august, hvor der er reception.

Den 14. august, hvor der er Jubilreumsjazz.

Den 15. august, hvor der er jubilreumsfest.

Jeg vil sige tak til udvalget der har og gLr et flot stykke arbejde.

Ogsfr en stor tak til de mange hjrelpere der har meldt sig til

. teltopstilling/- nedtagning mv.

Uden Benno Bechmanns hjalp, var jubilreumstidsskriftet ikke
kommet op at ste.

Jubilreumstidsskriftet sendes til alle SMK'er omkring 1. august.

Venlig hilsen

Carl Mplgaard
Formand



SMK's 100 firs jubilreumssponsorer.

En stor tak fra bestyrelsen til alle sponsorer.
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Leon Nielsen
Ejendomme

8600 Silkeborg

Tollundgaard
Golf Park

Tollundvej 3
8600 Silkeborg

Helle Ejendomme
Ahavevej 85

8600 Silkeborg

Oles Auto
BavnehOjvej 7
8600 Silkeborg

DanBolig
v/ Claus Grdnne
Ostergade 8 -10
8600 Silkeborg

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvere og forebygger astma & allergi

6 KJ klimateknik A/S - 86880499
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FTZ
Autodele & vrerktoj A/S

GtRelNNlEEi Biler
Grdnne Nielsen A/S

r\ynolvel rz - douu 5ilKeDorg
Tlf. 86 83 61 00 - Mobil 20 83 46 00 - Fax 86 83 61 02
g9 @ gronnesbi ler.dk -  www.gronnesbi ler.dk

Silkeborg-Arhus
Fragtrute A/S
8600 Silkeborg



srLlt'r' 
100

w.
gtiln ft &illeltp,t tilfrsgp

til,iM(^tcxt
dpn 15, augtttt.

Kontakt
Carl Mslgaard jor tilmelding.

pa
carl.m@f iberpost.dk
eller tlf .24834739

Bide for folket oe bidfolket

Silftnfrong M gtlalt

ICO dn.

Torsdag den. 6 august.

tlrrrptien i ftlufifupser
ga. 14,00 - 16.00.

For venner af klubben og medlemmer



Fredag den 14. august 2009.

GRATIS ADGANG.

SMK'S 1OO ARS
JUBIL.IEUMSJAZZ

Kl. 19.00 - 22.30

RED HOT FOUR
er kendt for at spille den

gode gamle
NEW ORLEANS JAZZ

si alle har svert ved at holde fodderne i ro.

Mad og drikkevare til rimelige priser kan
kobes i teltet fra kl. 18.00

For venner af klubben og medlemmer.
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L4rdag d. 15. august fra kl. 18.00 til 02.00

Festen er for tilmeldte medlemmer og indbudte grester

Jubilreumstelt i Indelukket ibnes kl. 18.00.

Festmiddag kl. 18.30.

Dans og underholdnings -

orkesteret Ked'li fra kl. 18.00 - 1.00

Her er et orkester. der f6r
unge og gamle

til at gi amok pA dansegulvet
i en sand glaedesrus.

MEN GL.1ED JER kl. ca. 21.15
Her er det lykkedes os at fi den kendte sanger -

skuespiller * entertainer - komiker ANDRE
LUNDEMANN.
Kendt for bl.a. Hit med sangen - Radioens Bigband
- Tivolis Bigband - Hurup Revyen - Ganlose Revy-
en - Kerteminde Revyen og mange flere.
Og ikke mindst for div. reklamer med bl.a. Schul-
stad og Bamse og Kylling.
Her er en herre, der vil fi selv den mest negative til
at blive positiv, og hyle af grin.

Fd billetter tilbage



Velkommen til Historien Hallo!

Overalt i.din kggrm-uqe kqn dp gi-pi lokalhistorisk opdagel-
se med din mobiltelefon. Du kal lbse om turene pd

www.historienhallo.dk

Silkeborg - for 100 6r siden

Silkebors Lokalhistoriske Arkiv har arranseret en tur rundt
om R_qm51rup Afor 100-ir-sideq. Hpr_kanlq med mobil og
gps eller kort opleve Silkeborg for 100 ir siden.

Kortet viser de 7 poster pfr turen. Kortet er fra 1915 altsi
qes[en 10Q flrgammelt og giver en fornemmelse af, hvor-
dan byen si uflden-qang. 

- -

Ved hver punkt er der et lille Historien Hallo-skilt med et tal.
Ring op til 99 40 05 83 og tryk tallet for at hgre historien om
stedet.

Turen er ca.2l<rnlang og begynder med post 1 i haven ved
Turistbureauet. Post 2 er ved Hjejlekiosken. Post 3 er pi Ar-
husbakken ud for Sygeplejeskolen. Post 4 er i skoven nord
for Iskrelderdalen. Post 5 er pi den gamle jernbanebro. Post
6 er ph anlgbsbroen ved vandrerhjemmet. Post 7 er ved den
lille havn ved Astiftelsen. Det koster almindelis mobiltakst
at ringe op.

God tur!

Har du sp@rgsmil om Historien Hallo! Vil Bo eller Birgitte
fra H-Beth gerne hjrelpe.

Tlt 99 40 05 83
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Stemningsbilleder fra standerhej sning

Carl byder vel-
kommen og
kommer frem
med sommerens
planer for SMK.

Si er der rund-
stykker og kaffe
til alle, en rigtig
god start pi den
nye sejlers&son

Steen og Ole
hejser vores stander
og en ny sreson kan
begynde

Fro Johonnes og Koje. Norre Nebel hor vi f6et
et indleg, som hor vcz?et i deres klubblod
Bork B8deloug om deres tur pE Silkeborgsoerne i
2008.

Pi tur med motorbid JOLINKA i Silkeborgs4eme

Turens varighed fra sidst i juni til sgndag d 17 / 8 2008

Velankommet til Silkeborg med vognmand fra Tarm, blev vi
s@sat i indelukket, kommunal havn , hvor vi ogsi overnattede
fprste nat , vi tilmeldte os for et flr i Silkeborg motorbidsklub ,
910 kr inkl. Oprettelse kort over sperne og broer , bad og
ophold ved broerne er med i prisen.

Motorbidesklubben forkortet SMK , har 2 klubhuse et i
indelukket ved Silkeborg by og et i Sejs , er som en strandvejs
villa lige ned til spen med bidebro og grresplrene med
grillpladser , her var vores faste base , ved Himmelbjerget har
SMK en lille havn med el toilet og vand og grillpladser , kun
til korte ophold ingen fastliggere.

Sejlmuglighedder ca 60 broer , Laven og RY havn , fra
anlgbsbroerne er mange gode stier til gode natuoplevelser ,
mange overnatter ved broerne som ikke har str6m og vand

Vanddybden er god ved broerne 3 m fra land og pa s@erne
mange steder 14 m men til Ry og silkeborg max 1.6 m og man
kan sejle i alt slags vejer b@lgerne bliver ikke over 0.5 m pe
Juls@
.En sejltur fra Laven til Ry er n&rrnest som flodsejlads, afbrudt
af smfl vige og smis@er, RY havn er med faste broer med paele
til agterfort@jninger som hos os , og 50 kr. pr overnatning. RY
havn har hver onsdag kl 19.30 gratis underholdning ved havnens
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pavillon med forskellige orkestre og solister og om lordagen for
b6rn men kun i juli og august.

Skulle vi pi indkOb i Silkeborg nir vi var i Sejs kunne vi enten
cykie gennem skoven eller sejle ca 20 min nir,vi sejlede derind
kunne vi ligge pi gaeste pladser 5 min gang fra torvet,
Her kunne man ligge 6 timer gratis blev man og overnattede
kostede det 80 kr , ingen el og vand Turistkontorets toilet
kunne benyttes i ibningstiden lige ved gaestepladserne.

hver 3 ir er der ildfestregatte som var i 2008 fra d 13/ 8 til
og med d 16/ 8 , skal opleves ogs6 fra s@siden med aftensejlads
frakl 19 til kl 22 hvor man sejlerind til Silkeborg med pynrede
bide med lys , fakler og belysninger langs indsejlingen broer og
huse er dekoreret med lys afsluttet med stor fvrvark kl 23.

JO der er skam ogsi sejlbide , ved Hattenes havn , fra20 tll
fod vi m6dte flere ogsi med spiler pi Julsg, .

Gode naturoplevelser:
Fra broen ved Slflens@ , kunne man 96 rundt om s@en ca en
times gang, s6en er et af de reneste i Danmark , rent kildevand
og ikke serlig varmt , i den @stligste ende kan man fint bade
god sandbund . Fra SMK havn ved Himmelbjerget er der en
dejlig gitur op til himmelbjerget god motion for os der har
rundet det skarpe hjOrne pi 60 6r. En dag cyklede vi fra Sejs
til Laven og her merker man at man ikke er i Vestjylland ,
meget bakket , i Laven bespgte vi en 4 stjernet campingplads
eneste indkobsmuglighed hvor vi n@d en kop kaffe , pfrL terrassen
pfl den hojtplacerede campingplads med udsigt ud over JulsB og
Laven by og omegn

Kort sagt ;

DET VAR EAN OPTLTC
KAJE og JOHANNES fra det gode skiw JOLINKA

t6

Formanden har fiet nv mail adresse

carl.m@fiberpost.dk

Toilettommeanlregget.
I Indelukket

NOgle til Tommeanlregget kan kobes
SMK's marinekontor onsdage

kr. 18.00-19.00

opa
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Marinekontorets fr bningstider
Silrtrnory fiktnzlatulftlufi-

AI^t* Q!!,e.9c
8600 SilfrEfrory

Kontortid hver onsdag 18.00 til 19.00
Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april

www.s-m-k.dk
Tlf. 86 82 39 76

Speedbids kurser 2009
Onsker du at deltage i et kursus si kontakt:

Palle Christ iansen pA t l f . :  86 81 1318 - 40 50 61 03

vi s t' s;*:::,t"", *, 
nu m re :

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 Silkebors kommune:
Pfl*telefon: 89 70 f O dO

Pi mail: boreerservice@ silkebors.dk
Skriftligt: Borgerservice, SBvej 1, 8600 Silkeborg

18

Joda 7500

Motorbid flrg. 1986,
med Toyota diesel motor

Pan og velholdt. Motoreftersyn 2009, der er monteret ny
tandrem og vandpumpe. Nye gardiner i kahytten. Meget vel-
egnet t i l  overnatning og madlavning. 2 gasblus, ksleboks og
toi let,  en bAd med god plads. Liggende i  Si lkeborgsoerne.
Pris 245.000,-

Kontakt: 8684 5333 eller 4156 5333

Det frivillige beredskab

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

Du ringer naturligvis til den naermeste beliggende. Det fremgir af li-
sten herunder, hvor de forskellige medlemmers b5,d ligger.

Tag bladet med
i biden eller en kopi af listen.

Det frivillige beredskab bestir af.
Leif Birch, Sejssnevringen 8684 6162-2348 2873
Henry Knudsen Indelukket 8685 1211-2081 6826
Leif Thggersen Himmelbjerget 8684 8713
Verner Lauridsen Sejs 2168 8810
Carsten Truelsen Havnen 4059 3756
Viggo Bggedal Svejbreklund 8683 7810 tg
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Kastaniehgivej 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66

www. stark. dk/silkebore
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sUS AUTO. &
MARINECENTERT/s

r r  r  1  r  l  A  - | l

v/PeterosJohnPoulsenE k nR NEf,f
Tlf.: 86 84 64 14

Mobil: 41594581 Fax: 8684558'l
svend. poulsen@1 2mail.dk

www.sejsmarine.dk

K@B /SALG - REPARATION/SERVICE
AF BILER. BADE oc BAolnotonEn

A

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPE CIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33
- Ogsi nir biden skal sikkert pi land for vinteren -

2l



Vi Ilaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvare og forebygger astma & allergi

IilWffi
dtr\\ktimawkmfik W

KJ klimateknik A/S - 86880499

Siim
eAo afitorow AI,

Siim Bdd & Motor A./S, Knudlundvej 8, 8653 Them Silkeborg
Ttf. 86 r0 15 00 - 40 t9 tt 99
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t On$etrnf,ning af 6df,@n- a. firtla trug[sang
t[er. Li[feliojnel 2,
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Indelukkets Spisested tilbyder:

Ta' selv bord hver lOrdag fra kl. 12.00 - 14.30
Sild, fiskefilet, lune retter, og ost, hertil en masse tilbeh@r og brgd.

Pris kr. 84,-
Ring for bordreservation.

Frokost tilbud:
Jubihums stjerneskud

Prrskr.J2,-

Aften fra kl. 17.00 - 19.30
Tillykke med de 100 ir.

Det fejrer vi i restauranten med denne 2 retters menu:
Kokos perneret rejer med hvidl6g mayonnaise
Schnitzel af svinekBd, pyntet med tjum tjum,

samt gitterkartofl er og paprikasauce
Pr is  kr .  100,-

Se ogsi mange andre sprendende tilbud pi
www.indelukketsspisested.dk

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 6119

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


