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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 
Allan Nygaard 

4082 3333 
40153981 

Restaurant og køkken Henning Hvam 3042 1792 

El og teknik Poul Krogh 5150 2263 

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 2926 7066 

Sejsgrunden Johnny Lauritsen  

Kirsebærgrunden Peter Johansen 3060 6988 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 3060 6988 

Fanebærer Johnny Lauridsen 
Leif Thøgersen 

4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 

IT og EDB Arne Jørgensen 
8682 1062 
42501062 

Juletræ og Fastelavn Heidi Bech 2349 4906 
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   Formandens hjørne. 
 
 
 

Rekordsommer 
Som motorbådejer vil vi jo gerne have rigtig dejligt vejr bå-
de med sol og varme. Det har vi kunnet nyde i rigt mål i år. 
Sidste år var bådejerne godt tilfredse, men i år slår alle re-
korder. Sommeren har været så god, at vi skal 65 år tilbage 
for at finde en sommer lige så varm og solrig – med over 
750 solskinstimer! 
Vejret var også godt for vores broer. I stedet for at skulle re-
parere broer efter vinterens isskruninger, har vi haft midler 
til at forbedre de eksisterende broer. 
Der har i år været Regatta. Jeg vil gerne takke alle de folk, 
frivillige som bestyrelsesmedlemmer, der sørgede for at  
pynte flot med lys i Indelukket og på Sejsgrunden. Uden jer 
havde det nok været lidt kedeligt at se på. Med hensyn til 
motorbåde fra SMK, var der ikke helt så mange til regatta-
sejlads, som de foregående regattaer. Forholdene, som ellers 
var væsentlig forbedret i havnen i forhold til for tre år siden, 
var stadig ikke gode nok. Orienteringen omkring hvor vi 
måtte være kom lidt sent ud.  
Klog af skade vil der blive arbejdet videre på disse ting til 
næste regatta. En regatta skulle også gerne være for bådfol-
ket. Der var dog mange flot pyntede både, som det var en 
fornøjelse at kigge på.  
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Desuden vil jeg gerne takke bådfolket for en forrygende di-
sciplin. Fredag aften havde jeg fornøjelsen af at se det hele 
lidt fra oven – nærmere betegnet Silkeborg Roklubs 
svalegang – herfra kunne jeg se, at alle både uden undtagel-
se levede op til de regler, der var udstukket. Tak for det! 
Lidt malurt i bægeret er der dog – og hermed en løftet pege-
finger: Som I alle kunne læse i Midtjyllands Avis i sommer, 
udtalte formanden for Silkeborg Sejlklub Anette Diget, at 
der ofte blev råbt efter sejlbådene, når de sejlede. Det sker 
angiveligt tit i snævringerne. Det er noget, vi i bestyrelsen 
ser meget alvorligt på. På søen skal vi alle være, og selv 
om Silkeborgsøerne er ”en lille vandpyt”, skal søfartsregler 
og godt sømandskab overholdes. Hvis det er vores medlem-
mer, hvilket jeg har svært ved at tro, har jeg opfordret Sejl-
klubben til at kontakte bestyrelsen i SMK, så vi kan finde en 
løsning på problemet. 
Ja, sommeren går på held, og i skrivende stund ser det lidt 
efterårsagtigt ud. Den tid har også sin charme med flotte far-
ver på træerne, en regnbue i ny og næ og lidt efterårsstorme. 
Med håbet om at I alle vil nyde den sidste del af sæsonen. 
 
Niels 

 



6 

Midsommerfest 2014 

Lørdag den 21. juni var der midsommerfest på Sejsgrunden. Som no-
get nyt lavede SMK en midsommerfest, i stedet for Sankt Hans festen. 
Midsommerfesten var annonceret på SMKs  hjemmeside og der var 
også udsendt mails 

Om eftermiddagen lave-
de  pladsformand Johnny 
og Steen nye stativer til 
jollerne.     
En flok yngre mænd 
hyggede sin med opstart 
til en polterabend.                   
Der kom desværre ikke 
så mange både, og med 
dem fra bådene og dem 

der kom kørende 
kunne alle lige være 
på terrassen. 
Der blev dækket op 
på terrassen, og da 
grillen var varm, blev 

der stegt kød og andet 
godt til fællesspisning. 
Senere på aftenen blev 
der tændt op i bålet.                                           
BSA 
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Himmelbjerggrunden 
 

Niels  fra Kibi som har været enerådende formand for Himmelbjerg-
grunden, har valgt at dele opgaverne med Leif fra Mette-mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De har valgt at dele opgaverne, så Leif tager sig af det udenfor og  
Niels tager sig af huset med toilettet.  
God arbejdslyst til dem begge. 
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Ost på Himmelbjerggrunden 
 Heide og Steen fra 
Chabri havde igen i år sat 
jungletrommerne i gang, 
med opfordring om at 
komme til Himmelbjerg-
grunden den 6.-9. til det 
store ostebord. 
Alle var velkomne, og 
mange både var sejlet til 
Himmelbjerget.  
Alle havde mindst to for-

skellige oste med til oste-
bordet. Der var mange 
forskellige oste. 
Der var de milde, de stær-
ke og de meget stærke. 
Og dem der ikke lugtede 
og dem der lugtede.  
Og tilbehør manglede hel-
ler ikke, kiks, hjemmebagte 
kiks og Heidi havde bagt 

masse af dejligt brød. Et enkelt lille pølsefad havde dog sneget sig ind på 
bordet, så de der ikke var så gode til ost, også kunne få lidt at spise. 
Til kaffen var der oste-
lagkage og kringle. 
Der blev hygget ved bor-
dene, og tiden gik hur-
tigt, og aftensmaden 
sprang mange vist over. 
Dagen sluttede af med 
buller og brag, da et hef-
tigt  regn og tordenvejr 
drog indover Julsø. 
                        BSA 
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Stjerneskud for en dag. 
Søndag den 28/9 2014  
Fra kl. 11.00 til 19.30. 

 
Der vil Indelukkets Spisested sælge stjerneskud 
eller stjernekaster for kun 50,- og et glas hvidvin 
eller fadøl til kun 25,- formålet med dette er for at 
se hvor mange skud eller kaster vi kan lave denne 
dag.  
Er det 30, 100, 247, 552 eller måske 1000, vi ved 

det ikke, men det bliver 
talt. 
På denne dag sætter vi en 
gave på højkant hvis I 
kan gætte, hvor mange vi 
sælger denne dag. 
 
Sidste år blev der lavet 
722, og hvis vi kommer på 
1000, skal i få en brunch 
til standerstrygning I  
aldrig glemmer. 

 
  

Hilsen personalet i  
indelukkets spisested 
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Frikadellekonkurrencen 
 
Selv om vejret ikke viste sig fra sin pæneste side, var der alligevel 
mødt  17 både med konkurrence lystne besætninger op. Humøret og 
stemningen var helt i top, der var ingen som lod sig gå på at det var 
lidt fugtigt. 
Præcis kl. 17.00 blev  
der indkaldt til udle-
vering af de bakker 
som de færdige fri-
kadeller skulle afle-
veres på. Det var 
også her at den rå 
fars skulle fremvises 
og godkendes. Det 
var Anna som stod 
for den del af  festen 
og alt blev noteret 
omhyggeligt ned. 
Inden vi gik i bådene var der tid til at ønske held og lykke, samt ud-
veksling af gode og velmenende råd.  
 
Men det med 
de hemmeli-
ge krydderier  
var der ingen 
som ville ud 
med, næsten 
alle har jo en 
eller anden 
speciel måde 
at røre farsen 
op med.  
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Så var det til tid at få 
rørt farsen. Her er vi 
på besøg hos Kaj, be-
mærk de hemmelige 
krydderier,  
Nydelses midlerne i 
forgrunden var ude-
lukket beregnet til 
bestikkelse af dom-
merne når de kom 
rundt for at  

kontrollere at alt 
gik rigtig for sig.  
Her hos Leif var 
alt også i orden og 
han havde fuld 
styr på det hele, 
troede han !!!      

 
 
Kl 18.00 var det tid til at aflevere det 
færdige produkt, her ses Bent på vej 
op til dommer bordet med de færdige 
frikadeller, bemærk den lidt særlige 
måde at holde balancen på, der var 
tyngde i de deller.  
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Mens de herre var i 
fuld gang med at stege 
i bådene, var pigerne 
forbudt adgang på den 
bro som deres båd lå, 
det var dog ok at gå 
rundt og tjekke de an-
dre ud. Der blev også 
diskuteret hvem der 
havde de største vinder 
chancer. 

Her er de strenge over-
dommere Anna og Joan 
gået ned for at finde den  
rigtige placering af del-
tagerne, efter at der var 
blevet kikket, følt,  
lugtet og ikke mindst 
smagt på de skønne  
deller. 
 

 
Her er så den 
dygtige vinder 
Palle. Han vandt 
en flot præmie 
fra Føtex, og se 
hvor beundrende 
Kirsten kikker på 
ham, der vanker 
vist flere beløn-
ninger der.  
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Her er de 3 første  
samlet: 
1. Palle i Brisen 
2. Torben i Fibi 
3. Thomas i Edwin 
 
Resten af placeringen 
 
4.       Kaj i Falcon 
5. Allan i Minimik 
6. Leo i Kepito 
7. Svend Åge i Flammen 
8. Michael i Unice 
9. Peter i Valborg 
10. Bent i Mirian 
11. Ole i Katchia 
12. Morten i Go-Tid 
13. IB i Ida 
14. Mathias i Bella 
15. Peter Riis i Glenten 
16. Poul Erik i Inga 
17. Leif i Mette Maj 
Sidste pladsen som Leif besatte, udløste et pund fars af prima kvalitet,  
og som Anna sagde: her har du lidt at øve dig på.  

 
 
Så var der fælles spisning 
hvor de varme frikadeller 
blev nydt, mens det blev  
diskuteret om det nu også 
var gået rigtig til, der blev 
dog enighed om at denne 
gang var det foregået lige 
efter reglerne.                                                                    
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Ingen tvivl om at dellerne glider bedst ned med lidt smørelse. 
 
 
 
Stor tak til Peter for atter en 
gang at have lavet en super 
konkurrence, med mange 
flotte præmier. 
 
Vi er glade for at han også til 
næste år er parat til at stå for 
denne konkurrence. 
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En stor tak til vores 
 sponsorer for de flotte  

Præmier 
 

1.      Føtex på Torvet 
2.      Siim Båd og Motor 
3.      Sejs Marinecenter 
4.      Risbjerg Marine 
5.      Leon Købmand 
6.      Indelukkets spisested 
7.      K. J. Klimateknik 
8.      Oles Auto 
9.      Lokal Brugsen Århusbakken 
10.      Franks Auto 
11.      FTZ Autodele 
12.      Hjørne Grillen Vestergade 
13.      Silkeborg motorbådsklub 
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Kom til Maritim loppemarked  
i klubhuset søndag  

d.9.11.14 fra kl.13.00 til 16.00 

Klubben er vært ved kaffe og kringle. 

Ønsker du et bord at sælge fra kontakt:  

Henning Hvam enten på 

mail:hhvam@live.dk   

eller på  

tlf. 3042 1792 

 

 

      Husk kun maritime ting 
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Julebanko i klubhuset 
D. 28 november kl.19.00 

 
 
 
 
 
 

Silkeborg Motorbådklub har sit årlige julebanko i klubhuset. 

Det er en aktivitet, der er stor tilslutning til. 

Mange frivillige hjælpere har igennem årene gjort et stort stykke     
arbejde og sørget for, at rigtigt mange har sponsoreret gode gaver til 

bankospillet. 

Det er blevet en tradition, at medlemmer starter aftenen med at spise i 
klubbens restaurant. 

Bestil derfor altid bord, hvis du ønsker at spise før bankospillet 
Igen i år har Hardy et godt tilbud til klubbens medlemmer. 

2 store skiver flæskesteg m. hvide/brune kartofler,                       
samt rødkål og surt. 

Kun for klubbens medlemmer 

Kr 69,- 
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    Juletræ for børn 
     D.30 november kl.15.00 

Festen er altid en søndag, og børnene 
med forældre eller bedsteforældre  
møder op kl. 15.00 

Klubbens medlemmers børn og børne-
børn har meget glæde af juletræsfesten, 
der hvert år holdes i klubhuset.  

Der er godteposer til børnene, og de voksne hygger sig med 
gløg og æbleskiver. 

  HUSK: tilmelding til Heidi på tlf. 2349 4906  og oplyse,       
hvor mange børn der deltager. 

Eller på listen i klubhuset. Indelukket. 
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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/ 

 
Se SMK Nyt i farver  
  
Gå ind på vores hjemme-
side under: 
www.s-m-k.dk/klubbladet-
smk-nyt 
SMK-Nyt der er udkom-
met. 
 
Alle artikler og billeder er i 
en god opløsning, så der er 
mulighed for at forstørre 
dem op. 
 
                                  RED.  
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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 
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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 
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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 



                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  125,-                
 
Frokosttilbud fra kl. 12.00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 
”Spis alt hvad du kan”   kun   99,- 
 
Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   109,- 
 
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                                                       
11. oktober 2014 kl. 18:00 i Klubhuset Indelukket  

Standerstrygning                                              
12. oktober 2014 kl. 10:00 i Klubhuset Indelukket  

Maritimt loppemarked                                      
9. november 2014 kl. 13:00 til kl. 16:00         

Klubhuset Indelukket  

Julebanko i klubhuset                                       
28. november 2014 kl. 19:00 

Juletræ for børn                                               
30. november 2014 kl. 15:00                          

Klubhuset Indelukket 

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 


