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Formanden 
har ordet!

Jes Weinrich

Da det ikke er muligt for alle vore 
medlemmer at læse bestyrelsesre-
feraterne (som altid er fremlagt i 
klubhuset), har vi besluttet, at vi 
her i bladet fremover vil bringe 
uddrag fra bestyrelsesmøderne.

Der har været lidt problemer med 
at få tømt den store affaldssæk i 
køkkenet. Derfor vil den frem-
over kun blive brugt ved større 
sammenkomster. Et affaldsstativ 
til små poser vil blive placeret i 
køkkenet. Et større affaldsstativ 
til dagrenovation vil blive place-
ret udenfor køkkendøren. De små 
skraldeposer skal så smides deri.

Der er ikke gode tilkørselsfor-
hold på opbevaringspladsen på 
Maglehøjvej. Det blev drøftet, 
om der skulle bruges penge på 
en forbedring. Det var der ikke 
stemning for, da det er en lejet 
plads. Et par bestyrelsesmedlem-
mer genoptager overvejelserne 
om, evt. at investere i en grund.
Ved bro 25 (den sydlige del af 
”Paradiset”) opsættes et sæt bord 
og bænke ved et nyt udsigtspunkt 
lidt oppe på skrænten.

Så har der været lidt utilfredshed 
med, at kassen med krydderurter, 
som stod ved terrassen, er blevet 
fjernet. Mange var glade for at 
kunne klippe lidt grønt til maden. 
Men rolig nu, der opstilles en ny. 
Det sørger Knud for, og Lisbet 
sørger for beplantningen.

Der er kommet nye opdaterede 
kort over sejlområdet, med broer 
m. m. indtegnet - og nye vimpler. 
Kortet koster 50 kr., vimplen 
100 kr.

Der er mange medlemmer, der 
henvender sig til mig om forskel-
lige ting der bør ordnes, i - og om-
kring klubben, eller på broerne. 
Men da jeg ikke husker så godt 
mere!!!!, så vil der blive opsat en 
liste på opslagstavlen i klubhuset, 
hvor man kan notere fejl og mang-
ler. Så tager vi den derfra.

Mange medlemmer er ærgerlige 
over, at få svinet kalechen til af 
mågerne. Der er nu opsat en må-
geskræmmer på taget af klubhu-
set. Foreløbig har vi lejet den i tre 
måneder. Vi får se, om det har den 
tilsigtede effekt. Der er dem der 
mener, at det er parringslyde og 
ikke skræmmelyde, den udsender.

Kommunerne langs Gudenåen 
har besluttet, at der skal indføres 
gebyr af alle motordrevne fartø-
jer i Gudenåsystemet. Fra 1. maj 
2011 vil registreringen af et mo-
tordrevet fartøj derfor være pålagt 
et årligt gebyr på 200 kr. Gebyret 
skal betales senest 1. juli 2011. 
Brugerbetalingen gælder såvel 
både, der registreres første gang 
i 2011, samt både der allerede er 
registreret. Registreringsnumre, 
der ikke fornyes i 2011, falder 
automatisk bort. Ligeledes bort-
falder tilladelse til sejlads i Gu-
denåsystemet, hvis registreringen 
ikke fornyes hvert år. Ansøgning 
om tilladelse samt fornyelse 
af tilladelse til sejlads skal ske 
elektronisk via hjemmesiden 
Gudsam http://baad. Gudsam.dk 
For yderligere information, se 
Gudenåkommiteens hjemmeside 
www. Gudenaakommiteen. dk 
eller kontakt din kommune.
Måske er der nogen af medlem-

merne, der undrer sig over, at det 
Blå Flag ikke vejrer fra riggen i år, 
som det nu har gjort siden 1993.
Men det har den enkle forklaring, 
at vi sidste år besluttede ikke at 
søge om det. Det er nogle mærk-
værdige ting der lægges vægt 
på, for eksempel om man husker 
at sætte de plakater op, som de 
sender ud. Sidste år fik vi en 
anmærkning, fordi vi ikke havde 
fået sat en plakat op. Vi har en høj 
miljøprofil og en rigtig god havn. 
Det behøver vi ikke noget blåt flag 
for at vise.

Mandag d. 23. maj havde vi invi-
teret nye medlemmer ned i klub-
huset til en orientering om klub-
bens funktioner, undervisning, 
arrangementer o.s.v., og samtidig 
få hilst på bestyrelsesmedlemmer 
og udvalgsformænd. Der mødte 
ca. 25 nye medlemmer op, og 
vi var glade for den interesse og 
spørgelyst de udviste. Vi bød på 
kaffe og hjemmebag, og derefter 
var der havnerundvisning. Det er 
jo ikke første gang, vi har dette 
arrangement, men det har været 
om efteråret, og da har interessen 
ikke været så stor.

Nu er sejlsæsonen i gang, der er 
liv på havnen og det er det, vi 
kan lide. Ude på Skimminghøj er 
der (her i skrivende stund, maj) 
stadig et par bådstativer/vogne 
der ikke er fjernet, endvidere er 
der en enkelt båd, der endnu ikke 
er søsat. Det er dog en historie 
helt for sig selv, og den kommer 
i Ank'ret næste gang.

Til slut vil jeg ønske alle vore 
medlemmer en rigtig god sæson, 
måske bliver der lidt ferieoplevel-
ser til Ank'ret. Det vil redaktionen 
sætte pris på.
                                                                                                  

Formanden
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Nico Due, Ry
Bent Nielsen, Brande
Herluf Christensen, Skjern
Benny Kronborg, Lemming
Nikolaj Sølvsten, Silkeborg
Niels Lassen, Silkeborg
Peter Jensen, Skanderborg
Odin Jensen, Ry
Kaj Gustav Møller, Fårvang
Peter Møller, Ry

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Henrik Søgaard Larsen, Ry
Bo Henriksen, Galten
Sten Jensen, Låsby
Ulrik Jensen, Galten
Flemming Steensgaard, Silkeborg
Peter M. Nielsen, Bjerringbro
Preben Jensen, Silkeborg
Peter Ustrup, Them
John Elvstrøm, Ikast
Simon Tøfting, Lystrup

Brian Thomsen, Them
Lars Bøgh, Østbirk
Preben Rasmussen, Galten
Anne og Søren Korsgaard, Låsby
Michael Abrahamsen, Ry
Bjarne Lassen, Højbjerg
Flemming Dalby Frisk, Klovborg
Poul Pihlmann, Hørning
Jan Lysholt, Ry
Lars Toft, Silkeborg

Tidligere er den her registrering 
jo blevet foretaget manuelt, og så 
er det sværere at holde øje med. 
Men det skulle vi gerne komme 
ud over nu, hvor vi registrerer på 
denne måde,” forklarer Maibritt 
Sørensen.
Hun understreger, at dobbeltregi-
strering ikke er et reelt problem. 
Og hvis man oplever det, og 
gerne vil have et nyt nummer. Så 
kan man også det. ”Så skal man 
kontakte os. Så får man et nyt 
nummer. De 200 kroner har man 
jo betalt ved registreringen, så 
de skal ikke betales igen,” siger 
koordinatoren.

Den nye registrering skulle, blandt 
andet, gerne give et reelt billede 
af, hvor mange både, der rent fak-
tisk sejler i Gudenåsystemet. Det 
overblik har ingen i øjeblikket.

Trille

(Red.: Trilles egen oplevelse med 
registreringssystemet kan læses 
i tillægget, der lægges frem i 
Klubhuset. Et spørgeskema kan 
udfyldes, når man registrerer sig. 
Spørgeskemaet er med til et give 
et reelt billede af, hvor meget/ 
hvor lidt, vi faktisk sejler i syste-
met. Det vil give et vigtigt billede 
af virkeligheden).

Vi har vidst det i noget tid, og nu 
er det her så. Vi skal registrere 
vores både og betale 200 kroner i 
gebyr. Dette gælder dog kun alle 
både, der har en motor. 
De nye regler - som vi også her 
i Ankret tidligere har skrevet om 
- trådte i kraft 1. maj. Og vi har 
indtil 1. juli til at betale de 200 
kroner. Det gør man elektronisk 
inde på Gudenåkomiteéns hjem-
meside. Man kan komme til den 
via Skanderborg og Silkeborg 
Kommuners hjemmeside. 

Mange registreringer
Det går fint med registreringerne 
allerede. Allerede i midten af maj 
havde over 300 registreret deres 
båd. Og det på trods af, at det kan 
være svært at nå ud med beskeden 
om, at båden altså skal registreres 
inden den 1. juli.

”Vi er opmærksom på, at der 
måske er mange, der ikke er klar 
over, at det skal ske inden 1. juli,” 
siger koordinator i Gudenåkomi-
teén Maibritt Sørensen.
Om konsekvenserne ved at betale 
for sent eller ikke betale, fordi 

man ikke er klar over det, siger 
hun.
”Det er jo først ved en politi-
kontrol på søen, at det bliver 
opdaget, man ikke er registreret. 
Men de kontroller er der løbende. 
Registreringen er løbende åben, 
så opdager man midt i juli, at 
man ikke har fået betalt, så kan 
man registrere sig der.” beroliger 
Maibritt Sørensen.
Med andre ord – båden bliver ikke 
konfiskeret eller hevet op 5. juli, 
hvis man har overset fristen.

Samme nummer
Nogle bådejere har været ude for, 
at det registreringsnummer, deres 
båd har fået, for måske mange 
år siden, også er et nummer, der 
tilhører en anden bådejer. Mindst 
75 både var sidst i maj ramt af, at 
dele nummer med en anden båd. 
Men det er der en forklaring på.

”I mange af de tilfælde er det for-
di, nummeret ikke blev slettet, da 
båden blev solgt. Derfor står både 
den nuværende ejer og tidligere 
ejer som registreret med num-
meret. Det betyder ikke noget. 

Nu er det nu! 
Båden skal 
registreres

Trille Skøt-Jensen
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Det er mandag aften på marinaen, 
vejret er sommerligt her d. 9. maj. 
Der er mange medlemmer i og 
omkring klubhuset, der drikkes 
kaffe og øl, der hyggesnakkes og 
grillen er tændt. 
Navigationsholdet har været ude 
at sejle og aflagt den praktiske 
prøve som afslutning på vinterens 
undervisning. Nu skal eleverne 
hygge sig med gode velskårne 
bøffer fra grillen.
Jeg skal have en lille snak med 
Søren Nikolajsen, Låsby. Ham har 
jeg udset som månedens profil.
Søren kommer næsten dagligt 
på marinaen. Om sommeren er 
han ikke bleg for at tage cyklen 
herned.

Min første båd
Søren fortæller: ”Min første båd 
fik jeg i 1966/67. Det var en 18 
fods træbåd med indbådsmotor. 
Jeg havde bådplads i Indelukket. 
Der er jo meget vedligeholdelse 
på en træbåd, jeg havde den kun 
2-3 år. Da jeg havde solgt båden, 
brugte jeg så fritiden på at bygge 

det hus, hvor jeg stadig bor“. 
Karen og Søren blev medlem-
mer i Ry Bådlaug i 1974/75, og 
samtidig fik de en bådplads, ja, 
så nemt var det dengang. Det var 
Børge Elkjær der var formand for 
bådpladsudvalget. Dengang var 
det Ry Håndværker og Borgerfor-
ening der ejede Ry Marina. „Vores 
næste båd byggede jeg selv. Jeg 
købte skroget, 20 fod, og det tog 
omkring et år at få den færdig. 
Senere fik vi en Skilsø 23, og 
med den var vi på mange dejlige 
havture, ofte i det sydfynske men 
også på Limfjorden. De første 
par år tog vi afsted alene, senere 
fulgtes vi med andre fra Ry.
I 1984 fik vi så en LM 27, og den 
har jeg stadig.

Broholdet
Jeg var med på broholdet i ca. 10 
år, og jeg var også med til at bygge 
rambukken. Ejnar Jensen var bro-
formand dengang. Vi havde selv 
madpakker med, men vi fik da vist 
en øl af klubben”.
Søren var også med på arbejdshol-

Månedens profil - Søren Nikolajsen

Else Jensen

det da klubhuset blev udvidet, og 
servicebygningen blev opført, det 
har været i 1992/93. Søren deltog i 
støbning af fundamenter og gulve, 
hvilket han vel var den rette til, 
da han har arbejdet som jord-og 
betonarbejder i 28 år. ”Jeg var da 
forresten også med, da slæbeste-
det blev støbt”, tilføjer Søren. 

Hus- og pladsmand - og Futte
Søren var hus-og pladsmand i ca. 
5 år. Han afløste Erik Sørensen, 
Galten. De sidste par år har Sø-
ren været en del af besætningen 
på skraldebåden ”Futte”. De er 
3-4 hold der skiftes til, en gang 
om ugen, at hente affald ved 5-6 
broer. „Det er nogle hyggelige 
ture vi har. Jeg er på hold med 
Valdemar og Jørgen (posten).

Det er dejligt at sejle her på sø-
erne, og det håber jeg, at jeg kan 
mange år endnu“, slutter Søren. 
Og så er det tid at skylle halsen, 
vi sætter os sammen med alle de 
andre på terrassen og skåler for en 
god sommer.
                                                                          Else

Søren Nikolajsen
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Ja, så er sejlsæsonen gået i gang, 
og hvor er det dejligt at se bå-
dende komme i rette element.
Hermed er det også tid for sik-
kerhedsudvalget at gennemgå 

fortøjninger og fendere. Af havne-
reglementet for Ry Marina frem-
går det, at alle både skal være 
forsynet med 2 fendere på hver 
side af passende størrelse, samt at 
der skal være forsvarlig fortøjning 
med mindst to fortøjninger for 
og agter, som svarer til bådens 
vægt. Der skal endvidere være 
affjedring mod broen i form af 
”kødben” eller fjeder.

Udvalget foretog derfor en ”raz-
zia” den 28/4 og 2/5 (hvor ikke 
alle både var kommet i vandet) 
og her blev 31 både noteret for 
diverse fejl. I mange tilfælde var 
agterfortøjningen for slap, således 
at båden kan slå imod broen. En 
anden fejl kan f. eks. være place-
ringen af fenderne (kontroller´ at 
fenderen yder beskyttelse imod 
nabo-båden). Det er positivt at 
kunne konstatere, at mange fejl/

Nyt fra sikkerhedsudvalget
mangler allerede nu er bragt i 
orden.

Vi vil i de kommende uger følge 
op på, at de resterende fejl/mang-
ler udbedres og derudover gå i 
gang ned en inspektion af bådene, 
hvor vi vil foretage en kontrol 
af motor-, varme- og gasinstal-
lationer. Dette sker selvfølgelig 
ikke uden forudgående aftale med 
ejerne.

Skulle der være spørgsmål i for-
bindelse med sikkerhedsbestem-
melserne, står vi i sikkerhedsud-
valget altid til rådighed.
Vi ønsker alle en SJOV, SOLRIG 
og SIKKER sejlsæson.

På sikkerhedsudvalgets vegne, 
Flemming Sommer Andersen

Ankret udgiver 
tillæg..!
Det er normalt, at redakti-
onsudvalget beskærer sit 
stof til Ank´rets 16 sider. 
Men i forbindelse med den-
ne udgivelse af bladet har vi 
valgt at udgive et kopieret 
tillæg med det frasorterede 
materiale, fordi der er en 
del - og fordi det er så godt!

Det vil kunne læses i Klub-
huset, hvor det placeres ved 
opslagstavlen.

Chr. Medom

AUGUST
Lørdag d. 27. august kl. 13.00
Musik på havnen—men også på 
søerne. Flotiljesejlads med mas-
ser af harmonikaspillere ombord. 
Kom og sejl med. Om aftenen er 
der grill, musik og dans på hav-
nen. Husk tilmelding, enten på 
listen i klubhuset eller til Jane: 
86510627. 

OBS—OBS. 
Husk der er pigemad lørdag d. 1. 
oktober. Snyd ikke dig selv for 
denne aften, Det bliver stort.
Tilmeldingslisten bliver sat op i 
klubhuset i september.

Arrangement kalender
SEPTEMBER
Mandag d. 5. september kl. 
19.00 i klubhuset. 
Orientering om vinterens kurser. 
Her kan du tilmelde dig til kurser 
udbudt af Ry Aftenskole.

Slappe kødben
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Noget af det værste, der kan ske, 
er når en person falder overbord. 
Normalt er det ikke noget, man 
tænker så meget på i dagligda-
gen, men det er ikke mindst af 
den største betydning, at vi, som 
sejlere, har det fornødne kendskab 
til at håndtere situationen. Mange 
tænker: ”Der sker nok ikke no-
get”, men det gør der en skønne 
dag, og der kan også være andre, 
der skal hjælpes.

Vigtigst af alt er: Undgå at falde 
over bord. Sørg for at der om 
muligt er søgelænder. Lær børn, at 
man går og ikke løber ombord på 
en båd. Montér gode gribehåndtag 
og brug dem! Husk altid at holde 

Mand over bord – 
hvad gør man?

Navigations 
Kursus

I september starter et nyt 
kursus i navigation, der 
omfatter det, der kræves 
for at få duelighedsbevis 
i sejlads.

Kurset afvikles i Skim-
minghus i samarbejde 
med Ry Aftenskole og 
kan afsluttes med prøve.
Prisen for kurset afhæn-
ger af tilskud fra Ry 
Aftenskole, men den er 
normalt lavere end i vore 
nabobyer.

Der er informationsaften 
i klubhuset mandag den 
5. september kl. 19.00.
Du kan også ringe til Kai 
på 86846224

godt fast. Under sejlads på større 
farvande, og specielt når det blæ-
ser, skal man anvende livline, især 
når der skal arbejdes på dækket. 
Det en rigtig god ide at trække 
en line fra for til agter, hvor man 
fastgør den ene hage fra livlinen, 
det giver god bevægelsesfrihed 
og ikke mindst optimal sikkerhed. 
Brug redningsvest, især ikke 
svømmere. Det er et lovkrav, at 
der er godkendte redningsveste, 
der passer i størrelse, til alle om-
bordværende. 

Mand over bord!!!

Sker uheldet alligevel, så bevar 
roen. Udpeg en gast, hvis der er 
en sådan, som hele tiden holder 
skarpt øje med den overbordfald-
ne og peger i retning mod perso-
nen. Man skal ikke langt væk, før 
en person er svær at se, selv med 
mindre bølger. Tryk eventuelt 
på navigatorens (Kortplotterens) 
Mand-Over-Bord knap. Plan-
læg den mest hensigtsmæssige 
mand overbord manøvre. Der 
er flere måder at udføre manøv-
ren på afhængig af bl.a. vejr og 
vindforholdene. Normalt sejler 
man et passende stykke væk for 
derefter at nærme sig den over-
bordfaldne ved at sejle op mod 
vinden. Der skal tages højde for 

bådens opskud (standselængde) 
og fremdrift, så den ligger stille 
ud for personen. Pas på med, at 
skruen ikke roterer og skader den 
overbordfaldne.
Er der problemer med at komme 
tæt nok på den overbordfaldne, 
kan man kaste en fender i en line 
ud, som personen kan fange. Der 
findes Mand-Over-Bord sæt med 
flydende tovværk og en slynge 
fremstilet til formålet.

Den overbordfaldne samles op 

på læsiden af båden, med min-
dre der er store bølger, der kan 
presse båden hen over personen. 
Hvis manøvren ikke lykkes første 
gang, så sejl et lille stykke væk og 
prøv igen.

Tænk lige over, hvor svært det 
kan være at få en person bjerget 
ind i båden, alt efter hvor afkræf-
tet denne er. Her er badestigen 
vigtig. På søerne, hvor der sjæl-
dent er langt til land, kan det være 
en idé, at sejle ind på lavt vand.

Lav mand overbord manøvrer og 
prøv at bjerge personer f.eks. i 
forbindelse med badning til som-
mer når vejret er godt, så er du 
bedre forberedt, hvis uheldet sker.
Go´ sommer!

Kai Rasmussen
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få et godt huld igen, efter de ud-
hungrende parringslege i foråret, 
så de lader sig osse fange, evt. på 
en lille agnfisk, bare man har tål-
modighed til at vente på hugget!
Fredfisk som skaller, rudskaller, 
brasen og flire spises jo normalt 
ikke af danskere, men de kan fint 
anvendes til fiskefrikadeller! Det 
skal indrømmes, at der ikke er 
så meget kød på dem, men der 
sidder nu alligevel noget, både 
på ryggen og fra gattet og bagud! 
Og jeg ved ikke, hvordan skal-
lerne har fået deres navn, men 
de fiske frikadeller man laver af 
dem, smager sødligt - lidt ligesom 
skaldyr, måske derfor!

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

Har I lagt mærke til, at diverse TV 
kokke lige i tiden er ved at falde 
over hinanden for at komme ud i 
naturen og vende tilbage til rød-
derne ved at anvende vildt, fisk 
og grønt, som lige er skudt, fanget 
eller plukket! 
Det emne har de nu været ret 
længe om at få øje på og samle 
op! Jeg begyndte at skrive om det 
med starten af den første naturlige 
spalte i september 2001, “men 
det´ må de jo have overset“! Og 
vor gamle redaktør Niels var jo 
heller ikke TV mand længere på 
det tidspunkt!
Og så lige til en lille foreløbig 
orientering kan jeg oplyse, at jeg 
arbejder på at samle de første 34 
udgivelser af den naturlige spalte 
i en bogudgave, men det vil I høre 
nærmere om i vort næste nummer 
af Ank´ret, hvis altså ellers det 
lykkes!
Nu kan vi jo ikke hamle op med 
de muligheder, som TV kokkene 
arbejder under! Og Busck oppe 
på Ry Nørreskov ville jo nok 
blive ret utilfreds, hvis vi gik op i 
skoven og knaldede en kronhjort, 
flåede mørbraden og filet´en ud, 
og smed dem på grillen! Men vi 
har utallige andre muligheder for 
at udnytte naturen og skaffe gratis 
festmiddage her i Søhøjlandet, så 
bare se at komme i gang venner!
Her ved starten af juni er vandet 
blevet varmt og aborrerne mere 
livlige og viser sult! De er så nem-
mere at lokke på en fed regnorm 
med krog i maven! Og gedder og 
sandarter arbejder ihærdigt på at 

Rørhat

Skovhindbær og blåbær modner 
nu, så desserten er meget nem 
at bjerge - og den kan dem, der 
så ikke vil slå ihjel, lige gå ud at 
finde og plukke!
Og glæden ved sådan en festmid-
dag, tilberedt af helt selvfangede 
og selvfundne råvarer (uden E-
numre) giver en dejlig tilfredsstil-
lelse, når vi dermed konstaterer, 
at vi stadig kan klare os som vore 
fjerne aner - “De vilde kvinder og 
deres mænd“! Og de har helt sik-
kert gjort alle de samme erfaringer 
som os - blandt andet den med, at 
kærligheden gør blind, og partner-
skabet giver os synet tilbage igen! 

Her i juli begynder kantarellerne 
så at kigge langt hen over skov-
bunden - især ovre i Vestjylland! 
Og Carl Johan´ s fætter, Sommer 
Rørhatten, der er nemmere at 
finde her omkring, begynder osse 
at vise sig! Det kan for begyndere 
være mere end svært at kende 
forskel på de to rørhatte, men det 
er osse rystende ligegyldigt, for de 
ser ens ud og smager ligesådan, 
når de er ristede gyldne og sla-
skede over med lidt fløde til sidst!
Hvis I vil i gang med krydder-
snapsene her i sommer, så skal en 
valnøddesnaps jo startes omkring 
midten af august, og mange andre 
kryddersnapse som perikon, røl-
like og diverse blomstersnapse 
er jo osse god sommerbeskæfti-
gelse! Men prøv at gå på nettet 
og skriv “kryddersnapse”, og evt. 
hvilken I søger efter, så kommer 
der utallige forslag frem, hvor I 
kan læse om mængder, trække-
tid og lagring! Og rigtig mange 
kryddersnapse vinder i smag ved 
længere tids lagring! Og hvis I bli-
ver ophidsede over ikke at kunne 
finde nogen blomster og urter, 
så afreager med øksen - huk en 
håndfuld egetræs spåner af kølen, 
overhæld dem med snaps, og I vil 
så efter lang tids lagring ende med 
at få en whisky lignende krydder-
snaps! Og whisky er jo altid godt 
- bare den har haft tilstrækkeligt 
med år i tønden!
Nu behøver det jo ikke at være 
Brøndum eller Svendborg klar, 
I bruger, det er noget billigere at 
købe en smagløs vodka på 37½ 
%, og det er akkurat lige så godt, 
jeg bruger aldrig andet! Og for 
at kompensere for de manglende 
3 - 4 % kan man jo med god 
samvittighed så lige nappe sig en 
dobbelt, når det nu skal´ være!
 
Skål og rigtig god sommer 2011, 
vi høres ved.                                 

Te-Kurt. 
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Familiedag for alle 
Lørdag d. 28. maj løb den årlige 
familiedag af stablen. Trods regn 
og kulde mødte dog en del med-
lemmer op for at tage del i løjerne. 
Der var arrangeret sejltur med 
”Gl. Turisten”, med indlagt ”pi-
ratangreb”, skattejagt og piraten, 
der måtte gå planken ud, hvilket 
udløste et brøl af begejstring fra 
tilskuerne. Ved frokosttid blev der 
grillet pølser og lavet snobrød. 
Man kunne også få en sejltur i et 
par mini 12-meter, som vi havde 
lejet af S.S.K. Det var 5. gang vi 
afviklede dette arrangement, men 
første gang vejrguderne ikke var 
os venligt stemt. Der var alligevel 
højt humør og god stemning. Vi 
er vel søfolk.                       Else
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Lille Pedersen og 
Store Jakobsens 
eventyrlige rejse 
3. del

(Red.: I 2. del hørte vi om op-
starten fra Holland og de herrer 
Pedersen og Jacobsens genvor-
digheder og fantastiske oplevel-
ser. Her følger flere…)

Tilbage til Pedersen og afsted 
mod båden. Udmattede sejlede 
vi ind i mylderet af både og folk. 
Og der, der kom minsandten den 
nydeligste, langbenede kvindelige 
hafenmeisterein og tilbød at tanke 
diesel for os på betingelse af at vi 
enten blev og overnattede (altså 
ikke hos hende) eller forføjede 
os, så snart vi havde tanket, da 
der skulle være militær opvisning 
med helikoptere, redningsøvelser 
og andet. Vi valgte det sidste og 
satte kurs mod den sidste sluse i 
Kielerkanalen inden Holtenau. 

Ved tyvetiden ankom vi til Hol-
tenau, godt brugte, men ved godt 
mod. Nu skulle vi bare have 
fundet øl og smøger, det var ved 
at være virkelig kritisk, men det 
kunne vel ikke være så svært, det 
var da ikke så lille en by.  Det var 
det! Inde på land kunne vi se en 
vældig folkemængde profilere 
forbi, det viste sig at der længere 
ude af kajen var en masse flotte 
gamle skibe, som folk var nede 
at se på, så det måtte Pedersen og 
jeg jo også hellere, og så kunne vi 
nok købe smøger der. Nej! det var 
ikkeryger caféer og beverdinger 
alle til hobe. Så fik vi øje på en 
fin stor restaurant oppe på en høj, 
og skipper tænkte, at der måtte de 
da have cigaretter. Yes! det havde 
de også, det vil sige, de havde en 
automat nede i kælderen beregnet 
på deres fine spisende gæster, og 

der stod vi iført henholdsvis cam-
pinghabit og cowboybukser med 
indbygget hængerøv. Vi blev ikke 
smidt ud, men der blev da hævet 
et øjenbryn eller to. For at købe 
cigaretter skulle man bruge euro 
mønter, og vi havde kun skippers 
visakort, men overservimosteren 
ville lade os hæve til EN! Pakke.
Ja ja, bedre end ingenting. Ned i 
kælderen, i med mønterne, vælge 
type og bestätigung?? Æh hvad 
nu, jo har de et cigikart? Nej og 
jeg ved ikke hvad det er, kom 
så med de smøger! Efter tre fire 
forsøg fandt vi ud af, at cigikart 
skulle bevise at vi var gamle nok 
til at ryge, er de blinde!!. 

Nå, afsted igen ind mod byen, vi 
var efterhånden ved at være godt 
møre, vi havde jo nærmest fået 
vores årsration af motion tidligere 
på dagen i Rendsburg. Omtrent 
hjemme ved båden blev vi stoppet 
af en tysk tysker fra Tyskland, der 
ville høre, om vi vidste hvad alle 
de mennesker traskede rundt efter. 
Det kunne vi jo godt, så kunne 
han måske til gengæld fortælle 
os, hvor man kunne købe smøger. 

Par-på-hovedet-værtshus
Det var jo ved at være sent, så 
han mente, at bedste bud var et 
godt stykke vej i den modsatte 
retning af, hvor vi kom fra, der-
efter op ad en bakke så stejl som 
Holmenkollen. Der skulle ligge 
et par-på-hovedet-værtshus på 
venstre hånd, der handlede med 
cigaretter. Jow jow, afsted igen og 
efterhånden var Lille Pedersens 
vejrtrækning begyndt at lyde lidt 
anstrengt, og da vi nåede midtvejs 

op på den føromtalte bakke lød 
det spagt fra Pedersen, som var 
sakket lidt agterud, ” behøver 
jeg at gå med helt derop”? ”Ja 
krafted..  behøver du at gå med” 
lød det fra den efterhånden noget 
mugne skipper, og da vi endelig 
nåede op til knejpen, havde den 
minsæl også en automat udenfor 
på væggen. I med mønter, vælge 
type, bekræfte.Har de Cigikart? 
Neeej for sa….. Nå, om det så 
skulle koste livet at gå ind til de 
farlige typer inde på værtshuset, 
smøger skulle vi have. 

Pedersen siger nej !
Nu satte Lille Pedersen imidlertid 
hælene i, ”Jæ går altså ikk mæ 
ind”, proklamerede han og stil-
lede sig i en positur, der kunne 
minde om en tysk postkasse, der 
skulle have være tømt for længe 
siden. Det var der så ikke noget 
at gøre ved, så måtte jeg jo selv 
vove pelsen. Ind med mig og da 
mit syn så småt havde vænnet sig 
til den skumle belysning, kunne 
jeg bag baren skimte en hårdt-
pumpet blonderet servitrice med 
franskbrødshår og højtsiddende 
kanoner, der nok kunne tage 
pippet fra selv den mest stålsatte 
sømand. Da jeg igen fik foku-
seret på min egentlige opgave, 
kæmpede jeg mig op til baren og 
forklarede på formfuldendt jysk 
skoleengelsk, at vi var to mødige 
søfolk langt fra hjemmet, der 
var løbet tør for tobak, og at hun 
kunne redde vores liv ved at sælge 
os nogle cigaretter. Hun smilede 
forbindtligt med et udtryk i ansig-
tet, der mindede stærkt Danmarks 
Radios hedengangne pausefisk; 
hun havde ikke forstået en disse. 
Vi gloede lidt på hinanden da ,en 
af de nu knapt så farligt udseende 
typer ved baren begyndte at over-
sætte, hvad jeg havde sagt.” Ahh, 
cigaretten” sagde det søde væsen 
med et udtryk, der tydeligt sagde, 
at det kunne jeg jo bare have sagt, 
og spurgte så hvor mange pakker 
jeg skulle have,” fire, æh seks, 

Frank Jacobsen
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nej otte” svarede jeg, og regnede 
så med at få udleveret 8 pakker 
smøger, men nej nu begyndte det 
rare menneske at hente møntrul-
ler og tælle euro op, hvorefter 
hun forklarede, at nu kunne jeg 
trække otte pakker i automaten! 
Jeg skulle lige til meget træt at 
protestere, da hun viste mig hen til 
en automat inde i værtshuset, der 
var ligeglad med, om jeg havde 
Cigikart, da man overhovedet 
ikke måtte være inde på værts-
huset, hvis man var under 18 år. 
Fantastisk! nu kunne vi ryge og 
rejse igen. 

Da jeg kom udenfor, fandt jeg 
Pedersen hensunket i en dvale-
lignende tilstand, ”Jæ tror sgu jæ 

faldt hen” mumlede han og fik fyr 
på en smøg hvorefter vi sjoskede 
ned til båden for at få natmad og 
gå til køjs. 

Opdaterede vejrudsigter
Vi havde på den største del af 
turen, løbende været i sms kon-
takt med henholdsvis Johnny Gt 
og skippers kone Lisbet for at få 
opdaterede vejrudsigter for det 
område, vi aktuelt befandt os i, og 
meldingen om aftenen i Holtenau 
lød på fint sejlvejr de følgende 
to døgn, men derefter skulle det 
i området omkring Juelsminde 
og Horsens blæse voldsomt op 
og der skulle falde over 10 mm 

regn. Efter lidt rådslagning over 
en forsigtig godnat whisky, blev 
vi derfor enige om at stå tidligt 
op, så vi kunne nå hjem, inden 
uvejret satte ind. 

Næste morgen tidligt stod vi op 
til en himmel med forrevne skyer 
og en god frisk vind, og efter 
at have brygget to liter kaffe til 
pumpekanden var vi klar til at 
stå ud af Holtenau med kurs mod 
hjemlige farvande. Da vi var kom-
met udenfor havnens beskyttede 
vand, syntes vi jo nok at vind og 
vand var en kende mere frisk, 
end vi havde forventet efter den 
vejrudsigt, vi modtog aftenen før 
(det skulle senere vise sig, at skip-
pers kone havde sendt en anden 

sms om morgenen, der rådede os 
til at blive i land til op ad dagen) 
og da vi kom et stykke ud på 
Kielerbugten, ville møblementet 
ikke blive på sin  plads mere. Kaf-
fekande og diverse løse genstande 
måtte henholdsvis i vasken og 
surres eller placeres lavt i båden 
og Lille Pedersen sprang omkring 
(det er altså rigtigt, at han sprang) 
for at redde, hvad reddes kunne. 
Efterhånden som vi kom længere 
ud på åbent farvand, fik vi nogle 
overhalinger, der fik skippers 
styrestol til at hoppe omkring 
som en løbsk rodeohest, der var 
ikke andet at gøre end at stå op 
og fjedre lidt i bentøjet. Efter en 

to-tre timers særdeles levende 
sejlads på Kielerbugten, hvor 
Pedersens aktivitetsniveau lå væ-
sentligt over dagligt vande, løjede 
vinden en smule, og himlen blev 
stadig mere klar og blå. 

Dannebrog mod klar himmel
Da vi var ved at være på højde 
med Flensborg fjord og kunne 
skimte Als i det fjerne, var van-
det faldet så meget til ro, at vi 
kunne få kaffe og en lille en. Der 
havde indsneget sig en varm og let 
euforisk lykkefornemmelse hos 
besætningen; vi havde ført skib 
og besætning helskindet gennem 
to fremmede lande, solen skin-
nede fra en nu skyfri himmel og 
agterude vajede Dannebrog smukt 
mod den klareste blå baggrund, vi 
længe havde set, det var lige før 
der stak et hurraråb fast i halsen. 
Denne glædesfølelse var svær at 
rumme stillesiddende, så skipper 
måtte overlade styringen til Lille 
Pedersen for selv at nusse om-
kring  og vaske og polere på bå-
den. Efterhånden var stemningen 
hos begge besætningsmedlemmer 
så høj, at vi var klar til at sejle 
næsten lige så langt det skulle 
være, og da vores kortplotter/gps 
fortalte os, at vi kunne være i Mid-
delfart lystbådehavn i Fænøsund 
kl. 20.00, besluttede vi, at det 
skulle være dagens mål. 

Sejlere med ranke rygge
Det blev vejrmæssigt og på mange 
andre måder, den smukkeste dag 
på hele rejsen. Fra at være et par 
småforsumpede brokkerøve med 
tykke briller og hængerøv fra Ry 
Bådlaug, var vi transformeret til 
to positive, klarøjede, højpandede 
sejlere med ranke rygge, der glæ-
dede os over det smukke land, vi 
kom fra. 

Hængerøvene har vi dog endnu.  

Læs slutningen i næste nummer 
af Ankret
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I det sidste år har ordet EL ofte 
været nævnt blandt bådejerne i 
Ry. 

Først kom der udmelding fra po-
litisk hold om, at alle benzin- og 
dieseldrevne både i Gudenåsyste-
met skulle udfases i løbet af en pe-
riode på 10 år. Denne udmelding 
er dog - så vidt vides - ikke siden 
fulgt op i det politiske landskab.
 
Projekt Solbåden blev præsenteret 
af Henry Thomsen, der forhandler 
flere modeller af El-drevne både 
med solceller. Solbåden sejler i 
år videre, og ifølge hjemmesiden 
www.solbaaden.dk er der god 
gang i projektet.

RY Marina har ofte haft proble-
mer med elforsyningen på bro E, 
hvor kapaciteten ikke har været 
tilstrækkelig. Dette problem er nu 
ved at blive løst. Ny kabelføring 
til broen, der bliver forsynet med 
el-standere, der er forberedt til 
brugerbetaling.

Nu er endnu et el projekt søsat. 
Det er Teknologisk Institut, der 
med økonomisk støtte på kr. 1,6 
mio. fra Energinet.dk’s ForskEl-
program planlægger et såkaldt 
intelligent elsystem, som skal 
fremme lydløs, miljø- 
og klimavenlig sejlads, hvilket 
er målet med et nyt projekt, som 
skal afprøves på Siimtoften og 
havnemiljøet i Ry. 

De nævnte projekter kører uaf-
hængigt af hinanden. Ry Bådlaug 
og Silkeborg Motorbådsklub 
har haft møder med projektle-

delsen fra Teknologisk institut, 
hvor bådklubbernes bestyrelser 
indvilligede i at samarbejde og 
informere om faktuelle forhold 
for bådejere, men understregede 
samtidig, at klubbernes vedtægter 
ikke kan bøjes eller overtrædes. 

Det intelligente elsystem er tænkt 
som en zone, hvor el kan føres 
frem og tilbage mellem forbruger 
og leverandør på en smart og smi-
dig måde. Eksempelvis kan op-
stillede solceller levere strøm til 
huse, biler eller både og omvendt, 
hvis en solcelle har overskud af 
strøm til det øvrige elnet. 

Det er visionære tanker, der kan 
læses i en pressemeddelelse fra 
Teknologisk Institut. (Se tillægget 
til denne udgave af Ankret, som 
kan ses ved opslagstavlen i klub-
huset eller hjemmesiden: www.
teknologiportalen.dk).

Bestyrelsen i Ry Bådlaug udtaler 
i samme forbindelse:

”Bestyrelsen er blevet kontaktet 

af Teknologisk Institut, som arbej-
der med et projekt der skal belyse 
muligheder for realisering af et 
intelligent elsystem som fremmer 
udnyttelsen af vedvarende energi 
i lystbådehavne og lignende ma-
ritime miljøer.

Projektet indeholder en række 
undersøgelser hvis indhold og 
resultater også har stor interesse 
for Ry Marina. 

Bestyrelsen ser det derfor som 
en fordel at Ry Marina indgår 
aktivt i et samarbejde med pro-
jektet. Samarbejdet vil bestå i at 
Ry Marina kommer til at danne 
en demonstrationsmodel for en 
havn, hvor der måles eller regnes 
på energiforbrugt både til hus og 
broerne, men også i et omfang for 
bådene. Det kan komme på tale at 
der opsættes lidt måleudstyr på 
eller omkring havnen. Udstyret 
vedrører alene projektet gennem 
projektperioden, og er ikke nød-
vendigvis en blivende installation 
på havnen.

Projektet har ingen sammen-
hæng med de ombygninger af 
el-installationen på havnebroerne 
som Ry Marina har igangsat men 
vi forventer at den viden der op-
bygges i projektet kan sikre at vi 
løbende får fremtidssikret vores 
egne el-installationer.”

Christian Medom

Nye energiformer 
tilbyder sig

Chr. Medom

Solcelle
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Besøg hos Palby 
Marine

nye og spændende produkter. Et 
eksempel er LED lanterner, som 
er meget efterspurgte. Medarbej-
derne rejser over hele verden, dels 
for at få inspiration, dels for at 
samarbejde med forskellige part-
nere. Bl.a. er der et spændende, 
begyndende marked i Kina.

Efter denne indledning blev vi 
delt op på mindre hold og vist 
rundt i de imponerende store 
bygninger med et kæmpe lager, 
hvorfra varer sendes ud til for-
handlerne – fra dag til dag. Varer, 
der bestilles i arbejdstiden den ene 
dag, er fremme ved forhandleren 
den næste. Lageret er nyt og styres 
meget effektivt og tidsbesparende 
med den nyeste teknologi. Vi så 
også, hvor man tog billeder af 
de mange produkter, som vi ser i 
kataloget. De laver selv kataloget, 
og hver eneste ting stilles op og 
fotograferes. 

Derefter var der så lækker kage 
og kaffe til alle – og tid til at bese 
varerne i udstillingen, prøve tøj 
osv. De, der havde lyst til at købe, 
kunne få rabat. Varerne ville blive 

sendt til Ry i løbet af ugen. Der 
var livlig aktivitet og snakken, 
indtil vi så småt begyndte at vende 
næsen hjemad….

Undertegnede havde desuden en 
lille snak med Bjarne Carlsen, 
som fremhævede et par specielle 
ting ved firmaet.

En af de ting man satser meget 
på er de nye antenner. Mange vil 
opleve, at de ikke mere kan få 
TV signal i båden, efter der ikke 
mere sendes analogt, men digitalt. 
De gamle UFO antenner vil ikke 
længere kunne bruges, da der nu 
sendes både vandrette og lodrette 
lydbølger, og der vil derfor være 
behov for nye antenner.  Disse 
nye typer kan ses i Palby Marines 
katalog. 

Firmaet vil gerne støtte dansk 
sejlsport, og det gør de bl.a. ved 
at have samlet 35 gode ’event-
partnere’ som hver især støtter 
med 5.000 kr årligt. Dette beløb 
dobler Palby Marine op, så bud-
gettet nu er på 350.000 kr. Deres 
største projekt er ’Palby Fyn Cup’ 
som oftest har omkring 400 del-
tagende både.

En hyggelig og interessant aften, 
med meget venlige og hjælpsom-
me medarbejdere – selv om det 
lige i de uger var en meget, me-
get travl periode. Dels havde der 
netop været to bådmesser – både 
i Fredericia og København – dels 
havde de haft et eksploderende 
forårssalg! 

Lisbet

Mandag den 4. april var der 
klubaften. Palby Marine havde 
igen inviteret til en aften med 
rundvisning, kaffe og kage – og 
mulighed for at gøre en god 
handel!

Godt 30 medlemmer af RB sam-
ledes ved 19 tiden ved Palbys 
store bygninger i den nordlige 
del af Kolding.

Bjarne Carlsen bød velkommen 
ovenpå og orienterede kort om 
firmaets historie fra starten i 1953 
og frem til nu. En overgang havde 
firmaet ligget i Vejle. Efterhånden 
voksede det og var oppe på 33 
ansatte, indtil krisen satte ind for 
et par år siden, og man var nede 
på 23 ansatte. Dette tal er igen ved 
at stige, så det går den rigtige vej. 

Tidligere blev der lavet helt op til 
2000 nye både om året her i Dan-
mark, men allerede da kartoffel-
kuren satte ind, ændrede billedet 
sig, og tallet faldt drastisk til ca. 
300 både årligt. Der er i dag kun 
ganske få værfter tilbage. 

Præcist hvor mange både der er 
i Danmark i dag er svært at sige, 
men der er nok omkring 40.000-
60.000. Disse skal vedligeholdes 
og opgraderes – og det er så 
her, Palby Marine kommer ind 
i billedet. De skaffer de mange 
produkter, der skal bruges hertil, 
og man prøver hele tiden at finde 

Lisbet Jacobsen

Palby Marines kæmpelager
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Sejlads på Gudenåen
Hastighedsgrænserne, der svin-
ger mellem 3, 5, 7 og max. 8 
knob mellem Ry og Silkeborg, 
skal overholdes. Der er til orien-
tering også flere politimæssige 
hastighedskontroller på søerne 
i sommerhalvåret. I alle snæv-
ringer må der max sejles med 5 
knob – uanset skiltning eller ej.
Der er stort fokus på miljøet på 
søerne, så vær opmærksom på, 
at du sejler hensigtsmæssigt både 
for dig selv, andre og miljøet. 
Det inkluderer selvfølgelig også 
dyrelivet i og omkring søerne. 
Vær opmærksom på de områder, 
hvor man under ingen omstæn-
digheder må sejle, og på de øer og 
lokaliteter, hvor der skal holdes 
en 50 meters afstand ved passage. 
50 meters afstand gælder bl.a ved 
passage af Andebugten i Knudsø, 
Alø ud for Dynæs og Bregnø vest 
for Møgelø.
Alle medlemmer af Ry Bådlaug 
skal kende ”Regulativ for Sej-
lads på Gudenåen” og efterleve 
bestemmelserne.

Redningsveste
Som skipper har du hvert år 
pligt til at kontrollere din båds 
beholdning af redningsveste. For 
det første skal der være en vest til 
hver eneste ombordværende, for 
det andet skal vestenes størrelser 
passe til de ombordværende og 
for det tredje skal vestene være 
hele og i orden.  Sagen vedrø-
rende redningsveste er dog ikke 
alene et spørgsmål om penge, for 

der vanker bøde, hvis det ikke er 
i orden, når politiet kontrollerer 
dig, men derimod om sikkerhed 
for dig og din familie.  

Tovværk
Det er vigtigt, at du årligt kontrol-
lerer bådens beholdning af tov-
værk og får udskiftet det dårlige 
i tide. Husk at tovværk mister sin 
styrke med årene.

Affald i søsystemet
Hvis man bruger affaldsstativerne 
i søsystemet, skal man huske føl-
gende: Er en sæk fyldt op, skal 
man tage sækken ud af affalds-
stativet, binde for den, og sætte en 
ny sæk i stativet. En frisk ubrugt 
sæk finder man under stativet eller 
under affaldssækken. Skal man 
samme dag retur til marinaen, 
opfordres alle vores medlemmer 
til at tage evt. affald med retur til 
havnen. 
Ved broer, hvor der er opsat af-
faldsstativer, må man naturligvis 
bruge disse til affald, men kom 
aldrig noget i sækkene, der kan 
stikke eller skære sækkene itu. 

Fiskeri i Gudenåen.
Vær opmærksom på, at der kræ-
ves både lokalt og nationalt fi-

skekort for at fiske i Gudenåens 
vande.
Selvom man har købt lokalt fiske-
kort, er det ikke overalt, man må 
fiske – men alene i de vandom-
råder kortet giver adgang til. Når 
man tegner medlemskab, får man 
udleveret et godt kort, der viser 
de områder, der må fiskes i – og 
om det må ske fra land eller skal 
ske fra båd.

Aldersgrænse for sejlads med 
motorbåde
Der er en mindste alder på 16 år 
for at føre en motorbåd. I tilfælde 
af påsejling kan det give store 
økonomiske problemer, hvis man 
ikke var gammel nok til at føre 
fartøjet.

Låsen på slæbesteds-bommen
Slæbesteds-bommen skal ikke 
åbnes for turister eller gæstesej-
lere, da disse SKAL op til Ry Vin 
og Konfekture på Klostervej for 
at få nøgle og for at få tegnet en 
ansvarsforsikring. Så har de ingen 
nøgle, så send dem derop.
 

Grill ved broerne
Engangs-grill må selvfølgelig 
ikke bruges i naturen, hvor dette 
er forbundet med brandfare, og 
grill på broerne er ikke tilladt. Der 
opfordres istedet til brug af grill-
stederne ved de forskellige broer.
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Med sommeren og sejlsæsonen 
godt i gang, har de fleste af os 
også haft gang i grillen adskillige 
gange og til diverse former for 
branket kød, skal der jo serveres 
noget tilbehør. Klassikeren over 
dem alle er jo nok brød og salat, 
men som en variation over et 
tema kommer her et forslag til 
en grøn kartoffelsalat, der igen 
er afledt af en Provence salat, 
jeg havde fornøjelsen af for år 
tilbage. 

Billedet viser en version fortæret 
sammen med gode klubkamme-
rater i Ry bådlaug på et tidspunkt, 
hvor salvien i bådlaugets davæ-
rende (nu genopsatte) krydderur-
tekasse, blomstrede smukt. 
Det er nemt, smager godt til 
mange ting og kan varieres efter 

smag og hvilke urter, der er ved 
hånden.

Der skal bruges små kogefaste 
kartofler, god bacon, forårsløg, 
små fine ærter ell. sukkerærter, 
små tomater, frisk timian og/eller 
andre friske urter, for eksempel 
ramsløg, purløgsblomster eller 
andre spiselige blomster og slut-
teligt god olivenolie.

Kog kartoflerne møre med en 
kvist løvstikke og evt. en tsk. kori-
anderfrø i kogevandet, og lad dem 
blive kolde. Skær (rigeligt) bacon 
i små tern og steg dem sprøde, snit 
alt det grønne på forårsløgene fint 
og vend det hele sammen med 

Grøn kartoffelsalat med 
urteblomster

Frank Jacobsen

tomater, ærter og urter (bacon lige 
inden servering, så den forbliver 
sprød) tilsæt god olivenolie og 
smag til med salt og friskkværnet 
peber. 

Deet fisme nemt do!. 
Velbekomme og god sommer.

Frank



Afs.
Ry Bådlaug
Siimtoften 13
8680 Ry

SLADREBÆNKEN

„Søde piger kommer i Himlen!“

Hold øje med de “Skiderikker“!
Fredag formiddag 6. maj ved 
10.30 tiden var der fire polakker 
der var ude at “sondere terrænet” 
ved Skimminghøj Pladsen! De 
havde en personbil med efter-
hængt trailer holdende på roklub-
bens P - plads! 
Da jeg så dem vendte jeg bilen og 
stoppede, og sad så og gloede på 
dem - så fortrak de!

Speed gummibåds certifikat!
En lørdag eftermiddag i maj gav 
Lisbeth lige en lyn opvisning i 
formandens gummibåd ude på 
Fløjlsgrunden, og viste her - hvor 
tæt man kan plane forbi deres nye 
båd Selina - uuuden at ramme! 
Men der går rygter om, at Frank 
ikke kunne spille i flere dage efter 
på grund af “Mandolinfeber”!

Big Brother watching us!
Navy Kai kommer nu med i re-
daktionen - hvem fa´ en ska´ vi 
så skrive om!   
  
Vandede vitser!
Det bedste middel mod søsyge er 
at side under et træ!

Statistiker druknet - han havde 
fået at vide, at gennemsnitsdyb-
den var 90 cm!

Alderen har også visse helbreds-
mæssige fordele - for eksempel så 
spilder man en hel del af      den 
alkohol, man ellers ville have 
drukket - - - suk!

Jeg hader altså at udsprede rygter 
- men hvad skal man ellers stille 
op med dem! 

Te-Kurt

„Ja´ ja - Slemme 
piger kommer 
alle vegne!“ 


