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Den Nye Formand har ordet!
Jesper Madsen

Som ny formand for Ry Bådlaug ser jeg frem til at yde en indsats for den aktive og velfungerende klub vi er.
Jeg vil videreføre den linje som mine forgængere har lagt, hvor vi er positive og troværdige samarbejdspartnere, en forening med et sundt og indholdsrigt klubliv. Det mener jeg, vi oplever, når vi har arrangementer
i klubben. Det er dejligt, at medlemsinteressen er god, at vore medlemmer bakker op.
Nu er bådene kommet i vandet og havnen fyldt op, men vi skal huske at få ryddet op og fjernet stativer
og udstyr fra vinter pladsen. Fristen var d. 15. maj. Da det jo er en plads, vi har lånt af kommunen, skal vi
følge reglerne iflg. aftalen.
Vi har jo haft et par super gode klubaftener med foredrag og en tur ind til SOK.
Husk at støtte op om arrangementerne. Det næste er Musik på havnen d. 23/8. Husk et tilmelde jer, så vi
kan få nogle hyggelige timer.
Havnekontoret mangler mailadresser til mange af jer. Nogle er forældede og nogle mangler helt. Klubben
vil i stigende grad benytte digital post til jer, så send mailadressen til havnekontoret.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer med mange og dejlige oplevelser på havet eller søerne.
Det kunne jo være, at nogle medlemmer har lyst til at delagtiggøre andre i jeres oplevelser, enten med et
indlæg i Ank‘ret eller arrangere en klubaften.
Formanden

Efterlysning!
Broholdet leder forgæves efter
klubbens kompressor, der har sin
plads i servicebygningen. Kompressoren er blå og med en størrelse og vægt, som man normalt
ikke “kommer til at fjerne”. Sæt
den på plads igen, da broholdet
savner den.

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Per Walter, Silkeborg
Birthe Hjorth, Brædstrup
Erik Nødgaard, Kjellerup
Jesper Kristensen, Randers
Leif M. Birck, Sejs
Knud Zacho, Østbirk
Flemming Petersen, Ry
Heidi Hansen, Ejstrupholm
Søren Lundgaard, Hammel
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Nyt fra sikkerhedsudvalget
Flemming Sommer
Krav om redningsvest
Siden 1992 har det været lov i
Danmark, at mindre fritidsfartøjer skal have rednings- eller
svømmeveste ombord svarende
til minimum det antal personer,
som er om bord i skibet.
Redningsvestene skal være typegodkendte (solar, CE eller DVN)
Hvad er forskellen på de forskellige typer veste?
Redningsvest
En redningsvest har en krave,
der holder dit hoved oven vande,
hvis du bliver bevidstløs. Opdrift
materialet sidder oftest kun foran
til på brystet og kraven - dette er
medvirkende til at en overbordfaldende bevidstløs person vil
få en liggende stilling med hovedet oprejst i vandet, hvorved
luftvejene holdes frie. På langt
de fleste redningsveste er der
også benstropper, der bevirker, at
redningsvesten bliver siddende,
hvor den skal.
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Svømmevest
Svømmevestens opdriftsmateriale er oftest skum placeret i
celler, der sidder på bryst og ryg.
Svømmevesten har ingen krave,
der kan holde den overbordfaldenes luftveje frie af vandet.
Svømmevesten giver en større
bevægelsesfrihed end den almindelige redningsvest. Svømmevesten kan kun anbefales til øvede
svømmere i beskyttet farvand og
kun med hjælp i nærheden. Ved
bevidstløshed vil svømmevesten
ikke kunne fastholde den bevidstløse person på ryggen med
åndedrætsorganerne fri af vandet.

Oppustelig redningsvest
De seneste par år er den oppustelige vest vundet frem. Vesten
er meget behagelig at have på,
og der er stor bevægelsesfrihed.
Vægtmæssigt er det den letteste
af de tre veste. Vigtigst er det, at
vesten efterses hvert år. Den oppustelige vest bliver udløst, hvis
personen kommer i kontakt med
vandet. Udløsningsmekanismen
styres af en CO2 patron, men hvis
den svigter, kan vesten blæses
manuelt op, eller udløses ved at
trække i en snor (husk at patronen
har tidsbegrænsning).
Mode fremfor sikkerhed?
Både rednings- og svømmeveste
fås i mange forskellige farver.
Dog er redningsveste næsten altid orange eller gule, hvilket gør
dem mere synlige i vandet, hvis
bæreren skulle falde overbord.
Svømmeveste følger derimod
oftest moden og fås i mange forskellige farver og mønstre - oftest
helt uden omtanke for, hvad der
er mest synligt, hvis et uheld
skulle ske. Mørke farver som sort
og mørkeblåt forsvinder i oprørt
hav, og det vanskeliggør at finde
personen, som er faldet overbord.
Så derfor tænk i sikkerhed og
synlighed fremfor, hvad der ser
bedst ud på havnen.
Hvad skal jeg vælge?
Der er forskel på, hvilke funktioner de forskellige veste har,
og hvilken grad af beskyttelse de
giver. Derfor skal man som køber
altid sætte sig ind i, hvilken redningsvest der dækker ens behov
bedst muligt. Det vigtigste er, at

du vælger en vest, der passer til
din kropsform og din vægt. Prøv
gerne forskellige veste, når du
står i forretningen. Vurdér, hvor
meget bevægelighed betyder
for dig.
Gode råd om redningsveste
• Sørg for at vælge den rigtige
størrelse - kilomæssigt skal vesten passe, men pasformen også
er ekstrem vigtigt.
• Sørg for at vesten har en skridtgjord. Den hjælper vesten med
at blive siddende, hvor den skal
• Vesten skal være forsynet med
reflekser og fløjte
• Undgå veste med avancerede
lukkesystemer, for jo vanskeligere den bliver at få af og på,
des lettere, er det at „glemme“
redningsvesten
• En oppustelig redningsvest
anbefales.
• Hold en årlig kontrolleret test
af redningsvestens funktionalitet
• Husk at vedligeholde din redningsvest
• Børn kræver specielle redningsveste
Sikkerhedsudvalget
Flemming Sommer

Møde
med Bestyrelsen
Chr. Medom
Over 30 medlemmer, der inden
for de sidste 2 år har meldt sig ind
i klubben, mødte op til det årlige
klubmøde, hvor bestyrelsen og
udvalgsformændene er til stede.
Formanden, Jesper Madsen orienterede om klubbens årlige liv
og aktiviteter. Endvidere oplyste
han om den service og de mange
faciliteter, som klubben byder på.
Spørgelysten var stor fra de
mange fremmødte og også flere
udvalgsformænd måtte forklare
nærmere om forholdene ved klubhuset og på havnen.

Standerhejsning
I modsætning til sidste års standerhejsning, var der i år ingen
is på søen og vejret var faktisk
så godt, at man fornemmede
foråret var godt i gang. Ud over
vejret, var der en anden forandring. Nemlig den nye formand.
I år hedder han Jesper Madsen,
og de 120 fremmødte medlemmer var spændt på, hvordan han
ville fremstå, når årets vigtige tale
skulle afleveres.
Jesper startede med at oplyse om
ændringerne i den nye bestyrelse,
og appellerede til medlemmerne
om, at det gode og hyggelige
klubliv måtte fortsætte. Derefter
redegjorde han for de projekter,
som bestyrelsen arbejder med,
såsom udbygning af klubhuset
samt udbygning af den digitale
kommunikation i klubben med

Efter formandens orientering var
der gruppevis rundvisning på

havnen, så alle faciliteterne blev
vist frem og forklaret.
En god aften, hvor mange tvivlsspørgsmål blev afklaret med det
klare sigte, at alle nye medlemmer hurtigt bliver fortrolige med
klublivet.
Christian Medom

Hvad mon de kigger efter? Måske har Jørn tabt Kirstens træsko...
- igen.... (se historien på bagsiden).

en bøn om, at medlemmerne
meddeler deres mailadresser til
havnekontoret. Desuden roste
han Hus- og pladsudvalget og
Broholdet for det store arbejde,
udvalgene har udført gennem
vinteren, så broerne nu står klar
og at parkeringspladsen ved huset har været gennem en større
renovering.
Efter flere praktiske bemærknin-

ger ønskede Jesper alle medlemmerne en god sæson, hvorefter
klubstanderen igen – under sang
- kom på sin plads i toppen af
klubhusets flagstander.
De medlemmer, som redaktionen
har talt med, var enige om, at Jesper klarede det rigtig godt.
Christian Medom
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Oplevelser ved vore broer
Caroline Amalie Høj (bro 23)
Borre sø og Paradis øerne

Kurt Nielsen
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Vi har så mange hyggelige broer
i sø systemet, som vi kan lægge
til ved mellem Ry og Silkeborg.
Lørdag den 10. maj oprandt dagen endelig, hvor det gode skib
”Tanne” og besætningen var klar
til første togt 2014 efter søsætningen.

sæt samt et par tønder til at grille
på. Og stedet er godt besøgt og
populært, når det er nødvendigt
med hele fire skraldespande. Men
som jeg tidligere har nævnt mener
jeg´, at disse hovedsageligt er til
skovsvineaffald.

Danmark. De eneste svampe jeg
mødte var en lille gruppe almindelige grå Blækhatte der stod og
skammede sig over, at de er fulde
af noget farligt indeni. De er ikke
giftige, men aldeles uspiselige for
medlemmer af Ry Bådlaug – ”De
indeholder antabus”!!!

Vi skulle have været af sted den
9. maj, men det faldt så sammen
med fejringen af ”Slaget ved
Helgoland” som skete 9. maj
1864, hvor vi bankede u-Tyskerne
og deres medløbere Østrigerne, og
som Kaptajn Medom selvfølgelig
deltog i ved en øl smagning med
ligesindede i Hammel. Og det
udsatte så afgangen yderligere
med 1½ time, hvilket dog var
aftalt med ham dagen før, da han
så nødig sejler gennem felter med
sure miner (ombord).

Vi afgik fra Ry Harbour ved 12tiden og anduvede Paradiset og
Bro 23 en times tid senere. Efter
fortøjning og landgang spænede
besætningen, altså Skipper og
Frue forrest op over ”trampen”
(trappen med de lange trinflader)
og indtog Caroline Amalies Høj
for at se udsigten over Borre sø.

Jeg blev snart indhentet af besætningen, der berettede om hvor
smukt der var, oppe omkring
højen med alt det lysegrønne
forårs løv. De fortalte også, at der
ikke længere var så megen udsigt
over Borre sø deroppe, på grund
at tilgroningen af de meget store
bøgetræer.

Højens top befinder sig 64 m over
havet, så jeg blev nedenfor sammen med svampekurven, da jeg
heller ikke er så god på trapper
længere. Og gik så i stedet en tur
ad skovvejen for at se, om der
skulle være nogle spiselige Morkler, da det lige er årstiden for dem.
Men der var selvfølgelig ingen,
jeg havde nu heller ikke regnet
med det, da de er meget sjældne i

Vejrguderne ovre i Udkants Danmark havde som vanligt helgarderet vejrudsigten sådan med lidt af
hvert og hist og her, så de kunne
holde sig fri af kritik bagefter, og
solen så vi ikke meget til den dag.
Men luften virkede helt utrolig
ozonmættet og renvasket, måske
efter de sidste dages mange små
regnbyger. Eller også var det den
ene store regnbyge, som vi blev

Bro 23 er blevet fornyet her i
foråret, og den er formet som en
E – bro, så der kan ligge seks både
sideværts fortøjet, og man kan
tage direkte landgang over broen.
Der er opsat tre borde - bænke

indhentet af, der vaskede alt støv
og pollen bort.
Vi søgte ly for den under en over
hundred år gammel Douglas
gran. Og medens vi stod i tørvejr
der, kom Skipper i tanke om, at
kalechen på båden da vistnok
stod åben. Og straks spænede letmatrosen Lotte igen af sted, helt
indhyllet i en vandtåge så man
knapt kunne se agterspejlet for
bare skosåler. Hun nåede ned til
Tanne samtidig med at regnbygen
ophørte. Men da var tæppet på
dørken allerede blevet godt og
grundigt ”gennemvasket”.
Caroline Amalie Høj er navngivet
efter Christian 8.s Dronning Caroline Amalie. Kongeparret havde
ophold på Silkeborg Hovedgård
fra 27. juli til 1. august 1840 i
forbindelse med, at Silkeborgskovene efter et stort forarbejde
overgik til at blive statsskov. Og
dengang havde dronningen flere
gange nydt udsigten oppe fra højen, men alt det kan I læse mere
om på nettet.

Indtil 1974 besejlede Hjejleselskabet broen i Borre sø, der dengang hed Caroline Amalie Bro,
og den blev bygget de første år
Hjejlen sejlede, og lå med samme
placering som bro 23 ligger i nu.
Vi kiggede selvfølgelig efter flere
muligheder for at høste noget
spiseligt fra naturen. Og der var
ubegrænsede mængder af den lille
Skovsyre i blomst, som kan bruges i salat i mindre mængder. Dem
tog vi dog ikke nogen af. Men vi
klippede en hel del Brændenælder
og tog dem med hjem til stuvede
Brændenælder.
De nye skud på Rødgranerne var
endnu for små til at sætte på vodka
til en Gransnaps, de skal gro
yderligere to-tre uger mere for at
få en passende størrelse, medens
de stadig er bløde.
Skovbunden under de store gamle
graner lignede noget, hvor der
godt kunne komme en hel del
svampe. Så svampe tur til området
i efteråret bør medtages i planlæg-

Mindeord
Vort mangeårige medlem Svend
Kristensen (Svenne) er gået bort.
Svend var medlem af Ank‘rets
redaktion, da bladet udkom første
gang maj 1993. Svend sad i redaktionen indtil 1998, han tog sig
af opsætningen af bladet. Svend
var en kunstner. Det er Svends
stregtegning, der pryder forsiden
på vore sanghæfter, han har tegnet
vores logo til broskilte, brevpapir, årsmærkat samt forsiden på
Ank‘ret. Svend kreerede ligeledes
en flot flaskeetiket, dengang vi fik
øllet fra Hancock : „Øl For Søens
Folk“. Svend lavede også tegnin-

Trapperne op til Caroline Amalies Høj
ningen af de kommende sejladser.
Vi sejlede tilbage til Marinaen
mellem små byger og var hjemme
ved 17 tiden. Og havde nu en god
sejltur mere at føje ind i kartoteket
med de gode oplevelser, der er
værd at huske.
Svampe Kurt

Giv agt
gen til klubbens vartegn, som står
på plænen. Svends stregtegninger
af Skimminghus, før og efter
ombygningen, kan ses i klubben.
Æret være Svends minde.
Else

Fyrmarkeringen vest for Alø på
Julsø er anbragt tættere på øen.
Der er således lavt vand vest for
markeringen. Vær opmærksom!
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Dalslandskanalen
– tur/retur
Chr. Medom
Klubaftenen i marts gik fint,
ifølge bestyrelsens referat fra 1.
april. Vi, der var til stede, nød
Lisbet og Franks fortælling fra
deres sejltur sommeren 2013 til
Dalslandskanalen.

Veloplagt foredragsholder

Forberedte og veloplagte fortalte
de gæve sejlere – støttet af et passende antal fotos – om deres tur,
der startede fra Hov havn og gik
via Anholt, Göta elven, Vänern
til den nordligste ende af Dals-

Rød maling
Den allestedsnærværende Else,
der som de fleste ved, har skiftet
pennen ud med en malerpensel
har nok at se til. Mange troede, at
hun efter 16 års ihærdigt arbejde
i redaktionsudvalget havde behov
for lidt fred og ro, men nej. Else
er startet op med sit nye malerudvalg. Det vides ikke, hvor mange
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medlemmer der er, og Else ses
mest alene ved klubhuset, når hun
svinger penslen med stor ildhu.
Servicebygningen har allerede
fået en gang træbeskyttelse ud
mod havnen. Bord/bænksættene
på terrasserne har undergået en
mærkbar forandring, og fremstår

landskanal-området og hele vejen
retur. Det gjorde indtryk med de
utroligt smukke naturscenerier
og de mange sluser undervejs.
Kort sagt. En oplevelse for livet.
Turen blev gennemført på 7 uger
og alt på turen klappede. Selv
skibshunden Kalle, havde nydt
turen. Måske lige med undtagelse
af timer på Kattegat med lidt rigelige bølgeskvulp. Men nu kender
den turen.
Christian Medom

nu som nye i deres røde farve. Og
ikke nok med det. Selve klubhusets sydlige gavl bliver også malet
med en ny frisk rød maling.
Forleden så det ud som om Else
havde haft næsen nede i selve
dunken med den røde maling.
Men det var størknet blod på den
stakkels næseryg. Den 5 meter
lange stige skulle flyttes, og Else
havde ikke taget højde for, at stigens tyngdepunkt sad højere end
hendes eget. Det resulterede i et
hårdtslående møde mellem Elses
næseryg og den nedadfarende
aluminiumstige. Det gjorde ondt,
skulle vi hilse og sige. Heldigvis
var der flere behjælpelige personer til stede. Bl.a. en sygeplejerske, der gav førstehjælp, og Else
slap med strækken og en ubehagelig hudafskrabning. Gad vist,
hvad arbejdstilsynet ville sige?
Christian Medom

Else er igang- trods slem arbejdsskade

Kan de være med
om bord?
Birgitte Dahl Jensen

Lisbet Jacobsen

Vi hører tit spørgsmål så som:
Kan de være med om bord?
Falder de let i vandet?
Hvor længe kan de holde sig?
Kan de være alene om bord?
Bliver de let søsyge?
Kan man tage dem med til udlandet?
Skal de have redningsvest på?
Og kan man egentlig få redningsveste i deres størrelser?

skende længe, men naturligvis
skal man afpasse sine sejladsstrækninger efter hunden, da den
meget nødigt besørger om bord.
Når man lægger til i forskellige
havne, er det vigtigt at huske på, at
hunden ikke må spise fiskeaffald,
døde krabber og lignende, der ligger spredt rundt på havneområdet.
Dette giver som oftest hunden
dårlig mave.

Nu kunne man jo måske tro, at
vi her taler om vores mænd, men
nej!! Denne gang skal det ikke
handle om dem, men derimod om
vores hunde. Alle de ovennævnte
spørgsmål er jo yderst relevante,
og da vi har lidt erfaring med at
sejle med hunde om bord, så vil
vi her prøve at komme med vores
bud på, hvordan man kan have
hunde med på sejlads.

Hunde kan godt trænes op til at
være alene om bord. Det er en god
ide at starte med korte perioder
og selv være i nærheden, så man
kan irettesætte hunden, hvis den
prøver at bryde ud, eksempelvis
hvis den prøver at mase sig ud under kalechen. Vores erfaring siger
os, at det kan være en god ide, at
hunden kan se ud og orientere sig,
når man ikke er om bord.

Det er vigtigt at der er helt faste
regler for hvordan hunden kommer om bord og fra borde. Er det
en lille hund, kan der være en
regel om at den skal bæres, og er
det en stor hund er det vigtigt, at
der er en person til stede tæt på.

Man bliver ofte lettere søsyg til
søs når man er kold, angst eller
sulten. Dette gælder også for
hunde. Sørg derfor altid for, at
hunden er mæt, har det varmt og
er i tæt kontakt med ejeren under
sejlads i høj sø.Vi har oplevet at
hunde har en sikker fornemmelse
for, hvor det er bedst at opholde
sig i høj søgang. Søsyge kan dog
forebygges med søsygepiller,
også for hundes vedkommende.
En dyrlæge kan ordinere søsygepiller.

Hunde kan sagtens stå godt fast
på dækket, deres poter er nemlig
forsynet med mange små riller.
Faktisk undrede Sperry Topsider
i 1935 sig over hundens evne til
at stå fast på glatte flader. Han
fandt ud af, at hundens poter fra
naturens side har mønster med
tynde riller i alle retninger. Dette
inspirerede ham til at lave verdens
første sejlersko med et lignende
mønster i sålen.
Hunde kan holde sig overra-

Hunde må gerne tages med til
udlandet. Reglerne er de samme
som hvis man rejser ind i et fremmet land på anden vis. Husk at
have pas og vaccinationspapirer
i orden.
Redningsveste til hunde findes i

alle størrelser. Det er vigtigt at
finde en, der sidder godt fast og
har brede stropper. Den største
fordel ved redningsveste til hunde
er, at man kan hive hunden op af
vandet i ”håndtaget”, hvis den
skulle falde i.

En stille stund på søen
Ud over det ovenstående, kan
der nævnes mange andre positive
ting. Der er mange muligheder for
at få nye oplevelser og indtryk,
for at møde forskellige hunde
og mennesker, for at være i tæt
kontakt med hinanden og for at
få masser af frisk luft og mange
gåture.
Og nu kunne man jo måske tro,
at det kun er vores hunde vi taler
om….men ved nærmere eftertanke gælder det sidstnævnte faktisk
i mindst lige så høj grad for vores
mænd….
Lisbet og Birgitte
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Lavvande…

…fortsat fra forrige nummer
Kai Rasmussen

Indlægget her er tænkt som en
vejledning i ”light” udgave til nye
sejlere, der endnu ikke er bekendt
med de ”farer”, der ligger og lurer
i dybet. Som tidligere nævnt, er
det ikke sikkert at alt kommer
med, jeg forsøger blot at nævne
de steder, hvor jeg selv og andre
har slidt lidt bundmaling af kølen, enten på grund af manglende
opmærksomhed eller simpel
uvidenhed.

Afmærkning på Stengrunden
i Borre Sø
Foto: Ole Seeberg
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Borresø
Sidst nåede vi til Svejbæksnævringen. Det første sted man her
efter skal være opmærksom på,
er området ud for Rytterholt, den borglignende bygning, der
er beliggende til styrbord når
snævringen forlades på vej mod
Silkeborg. På lokaliteten er der
opsat en kompasafmærkning, et
sydmærke, der skal passeres syd
om. På nordsiden af mærket ligger flere store sten, jeg har selv
været der engang i firserne, det
gjorde ondt.
Længere fremme på vej ind i Paradiset, lige nord for bro nr. 12,

har vi Stengrund eller Stejlgrund,
som den også benævnes. Her er
der ligeledes sten, og grunden
ligger et stykke ude i søen, men
der er heldigvis anbragt et officielt
fyr, en isoleret fareafmærkning,
endog med lys: ”Fl. (2)10s”. Der
er vel en vanddybde på omkring
en meter, men holder man sig
nogle meter fra afmærkningen, er
der ingen fare.
I gennemsejlingen nord om Bredø
og Langø mellem bro nr. 21 og
22, har der tidligere været en
bevoksning med siv. Sivene er
forsvundet, men der er fortsat
grundt vand. Hvis jeg ikke husker
helt galt, måtte en rutebåd fra Ry,
engang ufrivilligt gøre ophold her
i nogle timer.
Den sidste lokalitet i Borresø,
hvor man skal være særlig opmærksom, er på Sejs siden ved
pynten NØ for Borres Ø. Her
er også lavvandet. Så vidt jeg
erindrer består grunden af groft
grus. En erfaring jeg har fra en
kapsejlads, som vi lå til at vinde.
Heldigvis slap vi grunden ret hurtigt og beholdt førerpositionen.
Turen gennem Sejssnævringen
bør foretages med lidt forsigtighed, selvom der stort set er tilstrækkelig vanddybde hele vejen.
Men nogle har det med at panikke,
især hvis der kommer en rutebåd,
hvilket let kan forekomme, da der
er tale om en længere strækning.
Og husk nu på, at det er os, der
skal give rutebådene plads.
Brassø
I området mellem bro nr. 8 og
Klüwers Kanal ind i Avnsø (”Bril-

lerne”) er der noget lavvandet,
så gå ikke for tæt på land. Det
samme gør sig gældende ved
pynten overfor mod nord mellem
SSK´s klubhus og Hattenæs.
Længere mod vest i renden mellem sivbevoksningen og Kongsholm skal man ikke stikke meget
over en meter, før kølen trækker
et spor gennem mudderet. Det
kan være en god ide, at gå syd om
sivene, dog i god afstand, især på
den vestlige side.
Remstrup Å
Allerede ved indsejlingen til
åen langs pynten på vestsiden af
Kongsdyb bør man passe på.
Den næste fare lurer ved Nå Ege
på østsiden af åen efter passage af
bro nr. 3, hvor der er meget stenet.
Bliv i den vestlige side af løbet.
Længere fremme ved Indelukkets
kanolejrplads er der til gengæld
grundt vand på åens vest side, så
her holdes mod øst.
Resten af strækningen ind i havnen har jeg ingen erfaring med.
Vi har altid haft sejlbåd og kan
derfor ikke komme længere end
til jernbanebroen. Dog kan jeg afslutningsvis nævne, at der engang
væltede et par kaffekopper, da vi
ramte en sten tæt på broens østlige
side, men det er længe siden…
Go’ sommer!
Navi-Kai
PS! Køb søkort på havnekontoret,
så er der mere styr på verdenshjørnerne. Gør dine egne erfaringer og
tegn dem ind på kortet.
Se iøvrigt www.sejla.dk.

Besøg hos Søværnets
Operative Kommando
Chr. Medom
Efter ca. en time i foredragssalen
gik holdet under jorden og helt
ned i bunkeren, hvor et team sad
med et stort antal skærme og overvågede Danmarks søterritorium
med kortlægning af ethvert fartøj
på vej ind og ud af rigets grænser.
Og antallet var meget stort, skal
vi hilse og sige.

Orlogskaptajn Jan B. Johansen
25 medlemmer befandt sig den
8. april kl. 2030 udenfor den
topsikrede gitterlåge til SOKs
underjordiske bunker i Havreballeskoven i Århus. ”Er i fra Ry
Bådlaug?”, spurgte den myndige
og uniformerede orlogskaptajn,
inden han med et smil åbnede og
bød alle velkommen ind.
Navi-Kai havde arrangeret den
spændende udflugt, der kun havde
én ulempe, nemlig adgangsbe-

grænsning på 25 deltagere. Derfor
blev ”Først til Mølle” princippet
taget i anvendelse. Men for de 25
heldige, blev aftenen en fantastisk
oplevelse, da orlogskaptajn Jan
B. Johansen navigerede gennem
et yderst oplysende Power Point
foredrag med organisationens
historie, struktur, bemanding,
opgaver, og ikke mindst, hvad
man forventer af enhver bådejer,
angående adfærd, sømandsskab,
herunder især sikkerhed om bord.

Det samme team sad klar til at
modtage nødopkald fra eventuelle
nødstedte og var ligeså klar til at
sætte en redningsaktion i gang.
Som svar på et spørgsmål kunne
det oplyses, at en redningsaktion nemt kunne beløbe sig til kr.
80.000,- Og at regningen blev
sendt til rekvirenten, hvis det kunne godtgøres, at handlingen var
foretaget ved grov uagtsomhed.
Alt i alt en fin aften og en cadeau
til Navi-Kai, der allerede pønser
på en gentagelse senere, så der
bliver en chance til dem, der kom
”Sidst til mølle”.
Christian Medom

Du kan også blive Havmiljøvogter. Se www.forsvaret.dk/SOK
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En efterårsaften i 2013 ringede
Kai Rasmussen og spurgte, om
vi mon ikke skulle tage et duelighedsbevis hen over vinteren. Vi
havde luftet tanken om, at vi på et
eller andet tidspunkt ville tage det,
men havde også konsulteret vores
kalendere, der ikke ubetinget var

forunderlig vis præsterede at lære
os de, i starten meget fremmedartede og besynderlige begreber, og
evnen til at håndtere et søkort – på
det niveau, der efterspørges - og
pga. holdet.

enige i at det skulle være lige nu.
Kai var dog meget overbevisende, så vi sagde ja, med det
forbehold, at vi nok ikke kom
alle gange. Vi have allerede købt
noget af materialet nogle måneder
forinden og havde da også taget
speedbådskørekortet for 2 år siden
i forbindelse med køb af vores
båd, men måtte nok indrømme, at
vi ikke kunne huske ret meget af
det formentlig tidligere tillærte –
herunder søvejsregler, så vi mødte
veloplagte op til den første aften
– og de fleste af de efterfølgende
aftener.

det bare til en ekstra fornøjelse! Vi
havde det både hyggeligt og sjovt,
og selvom søulkehistorier og andre afstikkere indimellem flyttede
fokus fra lærebogen, kom vi altid
på rette spor igen, og havde efter
vores mening en god dialog og et
rigtigt godt samarbejde omkring
opgaverne.

Det blev en herlig, sjov og lærerig
proces; både pga. Kai, som på

Holdet og Kai i fællesskab gjorde

Vi var nok et atypisk hold – for der
var slet ikke kage hver gang; bl.a.
fordi Kai til første gang sagde,
at det skulle vi ikke (mon han
havde kigget på os to og tænkt,
at det vist var bedre sådan?????).
Til gengæld smagte vi Lars’ og
Mariannes hjemmerøgdet laks,
som var helt forrygende!! Nå,

helt uden kage gik det nu heldigvis ikke, for der var hjemmebag
flere gange.
Vi følte alle, at vi var klar til den
teoretiske prøve d 5 marts 2014
– og det var vi!!! Specielt Simon
havde helt styr på alle signaler,
der kan afgives med horn – eller
som blot i en teoretisk situation
kunne overvejes at afgives ved et
(eller nærmere 5! trut). Forklaring
for uindviede: vores båd Mie-II er
hen over vinteren blevet udstyret

med et nyt horn, som formentlig
vil gøre Catlink og Hjejlen misundelig – vi undskylder på forhånd.
Alle bestod uden tilnærmelsesvis
at være i farezonen; og dette oven
i købet under opsyn af Søfartsstyrelsen. Det blev fejret med
champagne, som vi – trods tanker
om nemesis – havde lagt på køl i
god tid.
Tusind tak til Kai og til resten af
holdet; og held og lykke til de,
der lige mangler den praktiske
prøve!!
Birgitte og Simon Klindt Poulsen
og ejere af Mie II, bro E 24

Et brag af en sommerfest
Kære festudvalg: Tak!
Hvad skulle vi gøre uden jer.
Dette års sommerfest overgik det meste. Der var dømt spansk
aften, så det kunne forstås. Der var hængekøjer i loftet, paella
tilberedt på terrassen, spanske kjoler og dans på bordene - og
ikke mindst, undervisning i chiquila drinks.
Fra festudvalget har vi hørt, at der i forberedelserne indgik
en tur til Polen. Hvorfor forstod vi aldrig, men det forlød, at
det var en ret sjov tur.
Som det faste indslag blev årets Kvaje Åre overrakt. I år gik
den velfortjent til Hardy og blev overrakt af sidste års modtager, Bjarne Pudser (hvorfor? - se bagsiden).
Frank med band supplerede det hele på mest forrygende vis
med hans altid kampklare og velspillende band.
Hermed et par stemingsbilleder.
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Sandart fiskeri i søerne
Chr. Medom
Den traditionelle årlige konkurrence med sandartfiskeri blev igen
afviklet den 1. juni i år.
Startskuddet blev ved midnat
markeret ved et flot fyrværkeri,
hvorefter 49 lystfiskere startede
fra Ry Havn med kurs mod de
gode fiskesteder.
Resultatet blev blandt mange
gode fangster til 2 sandarter. Den
største, på 73,3 cm., blev fanget af
Martin Kjær fra Nykøbing Mors.

Martin Hardoff fra Horsens fangede nr. 2 på 73 cm. Store flotte
fisk. Endvidere fangede Frederik
Stenholt Bruun fra Ry en stor
gedde med en længde på 105 cm.
Den blev vejet til 9,2 kg.
Poul Erik Grønborg, Ry - fra
Fiskeriforeningen Gudenåen,
har sendt beretningen og foto til
Ank´ret.
Christian Medom

Harmonika- Kort & Godt! Ny mester i
træf på søen
100 m sprint
Igen i år bliver det traditionsrige
træk af glade musikanter arrangeret.
Harmonikaspillere og andre gode
musikanter underholder om eftermiddagen under flot sejlads til
søs. Efterfølgende er der grillaften
med mere musik og dans.
Alle er velkomne til enten at deltage eller at nyde musikken og
livsglæden.
Tilmelding kan ske på liste, ophængt på opslagstavlen i Klubhuset.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes
til Leo Nielsen mobil 40254501

•
•
•
•
•

•

Hastighedsgrænserne på
søerne skal overholdes.
Alt andet er dårlig stil.
Redningsveste til alle
ombordværende skal
medbringes.
Affald medbringes til
havnens container, hvis
broernes poser er fyldte.
Grill-rørene ved broerne
skal benyttes. Ingen grill
på broerne.
”Havnens Emma Gad”
skal læses. Folderen med
godt sømandskab hentes
i klubhuset.
Meddel din mailadresse til havnekontoret, så
klubbens kommunikation
kan lettes.

Efter søsætningen af Colombine
smed Kirstens Jørn den ene træsko over bord, hvor strømmen
straks tog den. Og efter den havde
foretaget en hastig runding omkring en pæl, tog den kurs mod
slæbestedet. Samtidig spænede
Jørn ind ad bro D, i galop hen ad
flise stien og ud på bro C, hvor han
smed sig på maven ned på broen –
så fladt det´ nu lader sig gøre, og
fik hold i den undvegne. Alle de
forventningsfulde tilskuere ventede spændt og holdt vejret under
aktionen, måske strejfede tanken
enkelte i et stille håb om – at han
måske ufrivilligt ville indlede
badesæsonen 2014.
Svampe Kurt

Svalende gazpacho
i sommervarmen
Frank Jacobsen
Med højsommeren og dermed
varmen lige om hjørnet kan det
af og til være svært at finde noget,
man orker at spise midt på dagen.
Her kunne løsningen være en gazpacho der både mætter og er en
fin tørstslukker. Retten er nem at
lave og egner sig fint til bådbrug,
da den kan laves hjemmefra og
spises med en mængde forskelligt
tilbehør.
Til 3-4 personer skal bruges: Et

par dåser gode flåede tomater eller en halv liter god tomatjuice, et
stort rødløg, en rød piment osse
kaldet snackpeber, hvidløg efter
smag, en stængel bladselleri, en
lille agurk, lidt æble- eller rødvinseddike, en lille slat olivenolie,
chili som man behager og salt og
peber. Skræl agurken, hak den
og de andre grøntsager groft og
hæld alle ingredienserne i en skål
og blend til passende konsistens,
nogle foretrækker at passere sup-

Sommerhede og
kolde øl…?
Bente Andersen
Kender I det her: En eller anden
siger - der omkring kl. 11.01 formiddag, ude på søen – midt i den
værste middagshede: ”Nu må vi
vist godt få en kold øl!”
Uaaaaa!!!! Varme og øl, er vi så
nogen, der tænker: „Nej tak!“
Først når solen er ved at slippe
sit tag på himlen, synes jeg det
lyder som en god ide. Samtidig
har jeg dog ved middagstide ofte
allerede konsumeret 2 liter vand
(overdrivelse fremmer forståelsen) og trænger hverken til mere
sodavand, juice, icetea eller varm
kaffe….
MEN nu er der hjælp at hente.
Hjælpen hedder ”Frappe”. Det
blev nemlig sidste sommers store
åbenbaring for mig, da vi sidst i
juli 2013 sad på skønne Samos i

pen gennem en sigte, andre ønsker
den mere rustik. Smag til med
chili, salt og peber, drys lidt grønt
og eller brødcroutoner på toppen
og server den afkølet. Som tilbehør har vi her fået grønne asparges
med seranoskinke. Velbekomme
og god sommer.
Kh. Frank

Det smager fantastisk og laves
sådan her:
Fyld en slat vand i en beholder
(shaker, meljævner, etc.) – ca. 1
cm op. Tilsæt 2-3 tsk. nescafé og
2-3 tsk. rørsukker. Ryst godt og
grundigt et par minutter.
Hæld i et stort glas. Tilsæt 2-4
isterninger alt efter kuldebehov.
Fyld efter med lige dele vand og
mælk (skru selv op og ned for de
forskellige ingredienser, alt efter
kaffe-, sukker, og mælketrang).
I med et sugerør og værsgo! Pisk
grundigt ind imellem slurkene, så
frigives kaffen fra sukkerskummet. Uhm!

Grækenland, i 38 graders varme
og kamp-svedte. Jeg fik at vide af
diverse grækere, at jeg simpelthen
ikke måtte forlade øen, før jeg
havde smagt ægte græsk ”frappe”
(rul godt med tungen over ”r-et”.

Og – en lille bonus piger: Både det
der rysteri og piskeri er mormoroverarmens værste fjende.
Kærlige Frappe Hilsener
Bente
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Rødstrømper
Så har man hørt det med: Bestyrelsen blandede sig i, at vor nyudnævnte Klatmaler Else ønskede at
male ”de bord-bænke sæt der står
ude på terrasserne” røde! Men lad
hende dog – skulle hun få lidt på
strømperne, opdager vi det nok
slet ikke!
Uden skipper
Altid hjælpsomme og allestedsnærværende Hardy fik selv brug
for hjælp, da han sad og nød
frokosten sammen med Bjarne
Pudser på restaurationen henne i
Indelukket, og hvor Bjarne så lige
pludselig siger: ”Er det ikke din
båd ”Josephine” der sejler derude
Hardy”? – den var sikkert blevet
træt af at vente og havde revet sig

løs, og listede nu på egen hånd
rundt i Gudenåen for at se, hvor
hulen Skipper blev af. Hardy kan
så meget andet, men kan ikke´ gå
på vandet, så Bjarne sejlede ham
ud til ”Josephine”, så hun kom
under behørig kommando igen!
Svampe Kurt
I disse mobile tider
T-Kurt havde efterhånden spist
alle brændenælder i sin have. Han
går tur ved en grøftekant, og får
samlet en kurvfuld af disse næringsrige planter. Han opdager nu,
at hans mobil ikke er i lommen.
„Det var da også pokkers, hvor
ligger den nu, hvordan finder jeg
den?“ Han kører ned på havnen og
spørger, om der er en her med en
mobil, som lige vil køre med en

tur. Martin, det hjælpsomme menneske, melder sig, og de kører ud
der, hvor T-Kurt har gået. „Prøv
så at ringe til mig“, siger T-Kurt.
Martin ringer op flere gange, ingen ringetone fra T-Kurts mobil.
„Nå, så kan vi godt køre hjem
igen“. T-Kurt sætter Martin af på
havnen, de får lige et par kopper
kaffe, og så kører T-Kurt hjem.
Da han kommer ind i køkkenet,
ligger mobilen på bordet. Her
skal lige indskydes, at T-Kurt ikke
husker så godt, så han vil lige se,
om der er nogen, der har ringet.
Han ser nu, at Martin har ringet
flere gange. „Hvad mon han vil?“,
tænker T-Kurt, „jeg ringer lige til
ham. Nåh nej, nu husker jeg…!!“
Else

