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Regnskabsansvarlig 
Kaj Johansen 
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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Niels Johansen 
Arne Sommer 

5136 3230 
4082 3333 

Restaurant og køkken Henning Hvam 3042 1792 

El og teknik Michael Jensen 5358 5928  

Web-master & Redaktør af 
SMK-Nyt 

Allan Nygaard 4015 3981 

Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen 8682 0316 

Klubhuset og værkstedet Jørgen Søgaard 2530 4534 

Fyrmester Ole Seeberg 2066 7194 

 Banko Allan Nygaard 4015 3981 

Himmelbjerggrunden 
Niels Just 

Leif Lauersen 
2926 7066 
2179 2194 

Sejsgrunden Johnny Lauritsen  

Kirsebærgrunden Peter Johansen 3060 6988 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 3060 6988 

Fanebærer Johnny Lauridsen 
Leif Thøgersen 

4017 8867 
8684 8713 

   

Juletræ og Fastelavn Heidi Bech 2349 4906 
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         Formanden har ordet. 
 

 
Så gik det meste af denne sommer. Det er vist én af dem, der helst 
glemmes hurtigst muligt. Efter de sidste to forrygende somre, er vi nu 
kommet ned på jorden igen med et sommervejr, der er under det  
normale. Egentlig har vi kun haft forår og efterår. Jeg kan love allere-
de nu, at vejret bliver bedre næste år, for det kan næppe blive ringere. 
 
Broerne og de forskellige faciliteter har været helt på toppen i år. Vi 
har i hvert fald ingen klager fået. Der er dog væltet et træ og nogle  
grene ved de mange broer. Det hører under skovvæsnet, og de har lo-
vet, at det bliver fjernet til vinter. 
 
Desværre har vi også i år observeret flere både, der ligger ulovligt ved 
vores broer. Der er endda medlemmer af SMK imellem. Vi henstiller 
til, at bådejerne følger reglerne om, at man bliver ved båden, hvis man 
overnatter ved broerne. 
Ser I nogle ”fastliggere”, så kontakt formanden, som så vil få dem  
fjernet! 
 
I klubben har der været to arrangementer i sommer, nemlig sommer-
fest på Sejsgrunden og frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrun-
den. De var begge en succes med mange besøgende. 
 
Til vores afriggerfest, den 10. oktober i år er alle sejl sat til! Det vil 
blive en vanvittig festlig aften med topunderholdning og dans til  
populært orkester. Skynd dig at tilmelde dig på SMKs hjemmeside, da 
der er begrænset deltagerantal i klubhuset. 
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Allerede dagen efter den 11. oktober kl. 10,00 er der  
standerstrygning, som plejer at være et tilløbsstykke med mange 
mennesker. Som sædvanlig er der kaffe og rundstykker i klubhuset 
efter talen og sangen, så muligheden for at få en god sejlersnak er  
tilstede. 
 
Når der er standerstrygning, forventer vi, at der er lavet en nye terrasse 
ved siden af vores baderum. Der er ingen servering, men der kan  
købes mad, øl,vand eller vin, som man kan tage med sig derud 
(naturligvis også gerne medbragt mad). Vi håber, at det bliver en  
hyggelig oase, og vi vil gerne have medlemmernes ideer og meninger 
om, hvordan vi bedst kan udnytte de nye faciliteter. 
 
Vi har fået lavet nogle lånenøgler, da det kan tage nogle dage at få  
lavet en personlig nøgle. Har du ingen nøgle, kan du nu få en  
lånenøgle på kontoret – mod et depositum på 200,00 kr. Dem får du 
retur, når du får din personlige nøgle og afleverer lånenøglen igen. 
 
Som noget nyt har vi købt et parti lynlåsespray, så er du træt af  ”seje” 
lynlåse og af at bruge et stearinlys, kan du nu købe en spray på konto-
ret til kun 50,00 kr. 
 
Håber vi ses til de kommende arrangementer 
 
Niels 



Sommerfest på Sejsgrunden 
 

 
 
 
Der grilles i fælles-
skab,  vi deles om 
varmen. 
 
 

 
Så er der fælles 
spisning, her er 
altid plads til  
nogle flere. 
 
 

Aftenhygge med 
forskellige  
Quizzer som 
Johnny og Joan 
havde lavet. 
Godt gået af dem, 
en rigtig god dag. 
Vi håber på, at 
der kommer flere 
til næste år.  
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Frikadellekonkurrencen. 
På en rigtig flot sommerdag, var vi 20 både med deres besætninger 
som var mødt op til den årlige frikadellekonkurrence. Det er et meget 
velbesøgt og traditionsrigt arrangement, som Peter Johansen har stået 
for i adskillige år.    

Himmelbjerg grunden 
var godt belagt, der 
ligges til både for en-
den af boerne og ved 
siden af hinanden, 
men der er altid plads 
til nogle flere. 
Det er bare et spørgs-
mål om at møde op.   
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Som noget helt nyt i år havde Peter lavet en opstilling til Ringrider sej-
lads. Det foregik i en lille robåd monteret med en elmotor ( miljørigtig 
i bedste stil ) Desværre fik vi et problem med motoren, så konkurren-
cen blev ikke helt afgjort. Men vi er helt sikkert klar igen til næste år. 

Her er det Joan og Peter som prøver at ramme den lille ring 

Annemette og Kaj rammer plet 
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Så blev vi endelig klar til fri-
kadellekonkurrencen.  
Kl. 17.00 præcis gik vi i gang, 
alle viste deres fars frem, der-
efter fik de udleveret en bakke 
der skulle afleveres med de 
friskstegte frikadeller på.  
Men først skulle farsen røres 
sammen. 

 

Laver Jens gryderet ? 

Alland i perfekt balance. 

Ole inviterer indenfor. 

Leo med byens næstbedste fars 
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Efter farsen havde stået et par minutter, kom der gang i stegningen. 
Alle arbejde meget koncentreret og intens, dog var der altid tid at tage 
imod kontrollanterne som kom rundt, for at se om alt foregik efter de 
meget skrappe regler. De var dog villige til at tage i mod forskellige 
former for bestikkelse, blev der sagt i hjørnerne !!!                                                                        

Her ses de skrappe 
overdommere, de var 
ubønhørlig i deres be-
dømmelser. 
Men i år ramte de helt 
rigtig, ingen tvivl om 
det. 
 

Peter går efter en god placering 
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Efter dommerne havde voteret 
og alle point var talt sammen 
stod det klart hvem som havde 
vundet konkurrencen i 2015: 
 
 
 
1. Allan i Minimik 
2. Leo i Kepeto 
3. Thomas i Narrak 
4. Poul Erik i Inga 
5. Steen i Clara 
6. Peter i Valborg 
7. Leif i MetteMai 
8. Ole i Kachia 
9. Ole i Servas 
10. Torben i Fibi   
11. Bent i Mirian 
12. Michael i Unique 
13. Claus i Cecilie  
14. Kåre i Perlen 
15. Kaj i Falcon 
16. Alland i Søhesten 
17. Svend Åge i Flammen 
18. Jens i Kommich 
19. Peter i Glenten                  
20. Jørgen i Prinsessen 

Nr. 1 

Nr. 2 

Nr. 3 
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Sidste pladsen 
som Jørgen be-
satte udløste et 
pund fars af bed-
ste kvalitet. Han 
blev bedt om at 
øve sig lidt mere, 
i håbet om at han 
kan få en lidt 
bedre placering 
til næste år. 
 
 
 

 
 
Atter en gang havde 
Peter og Anna lavet 
en fantastisk konkur-
rence, med en masse 
flotte præmier som 
de havde samlet ind 
hos vores forskellige 
sponsorer. Der var 
gevinster til alle der 
var med. 
 
En stor tak til dem 
for deres indsats. 
 
Vi er allerede klar til 
næste år. 
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 En stor tak til vores sponsorer, 
for de flotte præmier, 

som de har skænket til os: 
 

1. Føtex på Torvet 
2. Siim båd og motor    
3. Sejs Marine center 
4. Risbjerg Marine 
5. Leon Købmand 
6. K. J. Klimateknik 
7. Indelukkes spisested 
8. Brugsen Århusbakken 
9. Silkeborg Motorbådsklub 
10. Silkeborg Handyman  
11. FTZ Autodele 
12. Hjørnegrillen 
13. Franks Auto 
14. Oles Auto 
15. Silvan 
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I en lille båd der gynger. 
 

Forbedret 3G og 4G mobildækning på havet og langs Danmarks 7.300 
kilometers kyststrækning er nu en realitet efter at TDC den 19. august 
har skruet op for dækningen til søs.  
 
Nu kan du tjekke den seneste vejrudsigt og Facebook, når du er til søs 
med familien. TDC har netop skruet op for mobildækningen, og det 
betyder at færger, lystsejlere og fiskere får glæde af Danmarks bedste 
mobilnet langt ude på havet.  Nu kan du tjekke den seneste vejrudsigt 
og Facebook, når du er til søs med familien. TDC har netop skruet op 
for mobildækningen, og det betyder at færger, lystsejlere og fiskere får 
glæde af Danmarks bedste mobilnet langt ude på havet. Det er en su-
per nyhed for sejlfolket i Danmark, fordi de vil opleve, at en mobilte-
lefon i højere grad kan blive en vigtig del af sikkerhedsudstyret til søs. 
TDC’s dækning går fra at have dækning blot 15 kilometer ud fra ky-
sten til nu at have dækning 80 kilometer ud fra kysten på både 3G og 
4G, udtaler underdirektør Jesper Oldenburg.  
Teknisk set er den udvidede dækning sket ved at aktivere extended 
range på 3G og 4G på 315 celler på master i hele landet. Ved extended 
range går man ind og forlænger mobilsignallet, så det kan række læn-
gere end normalt. Når afstanden bliver forlænget bliver mobilens sig-
nal svagere, og det går ud over de høje hastigheder, men for at kom-
pensere har TDC forstærket masterne så de alligevel kan opsnappe 
signallet fra mobilen trods den store afstand. Vi er pt. de eneste i Dan-
mark, der leverer den her service til sejlfolket, og selvom de ikke vil 
opleve samme tophastigheder som på land, så betyder dét at være til-
gængelig utrolig meget, når man er til søs. Det er ikke ensbetydende 
med, at mobiltelefonen kan afløse den traditionelle VHF-radio som er 
et must når man sejler, men med den udvidede dækning, giver vi sejl-
folket en ekstra kommunikationskanal, forklarer Jesper Oldenburg. 
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Kort over den nye mobildækning. 

 

 
Fakta om den udvidede dækning til søs 
 
På 3G og 4G dækker TDC's mobilnet 80 kilometer ved udadvendte 
kyster og 30 kilometer i de indre danske farvande. På 2G dækker mo-
bilnettet 60 kilometer ud fra kysten.  
I alt 315 celler har fået aktiveret extended range, som giver den længe-
rerækkende dækning. Cellerne fordeler sig således. 234 på 4G, 39 på 
3G og 42 på 2G  
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Vi har stor erfaring  
inden for fremstilling,  
reparation 
samt ombetrækning. 
• Båd hynder 

• Båd Kalecher 

• Fitness centre 

• Tandlæge klinikker 

• Classic cars 

• MC sæder 
 
 

• Send en mail til:  kontakt@midtjyllands-autosadelmager.dk 
• Eller ring til: Tlf: 22 77 07 34 
• Se mere, samt åbnings tider på:   www.midtjyllands-autosadelmager.dk/ 

 

FR. MADSEN A/S 
Tømrer- og snedkerforretning 

Maskinsnedkeri - Inventar 
Lillehøjvej 4 - 8 8600 Silkeborg Tlf.. 86823639  
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Grauballe Marine                                        
Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal.                    

Speciale: Volvo Penta                                                           

God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine.  
Vi udfører service på alle kendte mærker.                                     

Salg af brugte både.                                   

Autoriseret forhandler af:  

 Kontakt os på:                 
4017 6620  -  26245486     

Sønderkrogen 2. Grauballe             
8600 Silkeborg   

markise & kalechesmeden 

Bådkalecher 
Sprayhood, Bompresenninger, Bomtelt, Vindbreaks,  
Vinterpresenninger, Bådhynder, Bundmåtter.  
Tilpasses efter dine ønsker. 
Reparationer er lynlåsen eller vinduet defekt eller flænge i du-
gen klare vi også dette. 
 
Uforpligtende tilbud gives se mere på www.m-ks.dk  
 
Åbningstider: 7,30 til 18,00 eller efter tlf. aftale på 30278860 mellem 7,00 til 20,00  

Markiser • Telte • Solsejl • Presenninger • Altansejl • 
Rulleporte m.m. 

 

v/ John F Jacobsen  •  Esbølvej 24, Sdr. Vium, 6893 Hemmet 
Tlf: 30278860  •  mks@jobe.dk  •  www.m-ks.dk 
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      Vigtige telefonnumre:        
 

                       Marinekontoret 
Silkeborg Motorbådklub 

Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

Kontortid hver onsdag 18.00 til 19.00 
Kontoret er lukket fra sidste onsdag i september, 

til første onsdag efter standerhejsning 
 

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

 
 

Registrering af både / afmelding / ændring. 
På mail: www.baad.gudsam.dk/ 

Hvis du har spørgsmål eller problemer med registreringen          
kan du kontakte din kommune. 

         For Silkeborg : Job- og Borgerservice, tlf. 89701000           
e-mail: Job-ogBorgerservice@silkeborg.dk 

 
  Alarmcentralen:  Tlf. 112 
  Silkeborg Politi:  Tlf. 114 
  Falck:   Tlf. 70 10 20 30 
  Vandforurening  Tlf. 86 82 35 99 

 
Indelukket: 

Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: 
Steen Tlf. 20 23 18 89 

 



Kastaniehøjvej 37 • 8600 Silkeborg •  
Tlf. 82 52 66 60 • Fax 82 52 66 66 

 www.stark.dk/silkeborg 24 

Vask og imprægnering 
Sæsonen starter snart…. Silkeborg Rens & Vask tilbyder nu vask og 
imprægnering af bådkalecher og bådsejl.  
Hos Silkeborg Rens & Vask kan du holde lige foran døren og indlevere din 
bådkaleche eller du kan ringe til os på tlf. nr. 86 82 40 20 så henter vi og 
bringer det gerne for dig igen.  Priser:   Vask + imprægnering: 275,- pr. kg  
(mindst 2 kg) Reparation: 525,- pr. time (mindst ½ time) 
 
        Silkeborg Rens & Vask 
        Ørstedsvej 7 
        8600 Silkeborg 
        Tlf. nr.: 86 82 40 20  
        www.silkeborgrens.dk 
        mail@silkeborgrens.dk 

 
Alt i rustfri til bådfolket 
Kontakt : 8685 5019 
     2162 8519 
Mail: kasperrustfri@mail.dk 
Priorsvej 32. Silkeborg 
Ingen opgave er for lille 
eller  for stor. RUSTFRI SERVICE A/



25 

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & 
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT 

KAJ GEERT 
Thorsøtoften 6 – Tlf. 86 83 67 33 
 - Også når båden skal sikkert på land for vinteren - 
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♦Ombetrækning af bådhynder. 

♦Reparation af kalecher. 

♦Tilskæring af hynder. 

♦Ring for uforpligtende  
♦tilbud.  

v. Tanja Fuglsang 
Lillehøjvej 2, 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1018 
www.krumnålen.dk  

KJ klimateknik A/S - 86880499

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvære og forebygger astma & allergi

TLF: 7576 1870 26 

  

V/ Brian Hansen 
Hagemannsvej 21 
8600 Silkeborg 

Tlf. 86821466   www.Silkebus.dk  



                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  129,-                
 
Frokosttilbud fra kl. 12.00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 
”Spis alt hvad du kan”   kun   109,- 
 
Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   119,- 
 
Børnemenuer        fra    39,- 
 
  
    

   
 

Indelukkets  
    Spisested 
Åhavealle  9C   8600 Silkeborg 

Tlf. 86 82 61 79 
 www.indelukketsspisested.dk 
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Selskaber op  
til 70 personer 



 
Kommende 
aktiviteter: 

Afriggerfest   

10. oktober 2015 kl. 18:00                              
Klubhuset Indelukket  

Standerstygning   

11. oktober 2015 kl. 10:00                              
Klubhuset Indelukket  

Maritimt loppemarked 

15. november 2015. Fra kl. 13:00 - kl. 16:00 
Klubhuset Indelukke  

Se mere på S-M-K.DK 

SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober  

og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få 

indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det 

kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os an-

dre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. 

 
Redaktør:  Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44 

Allan-nygaard@c.dk 


