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Formanden har ordet!
Jes Hovind

Så er det blevet ferietid, og vi kan så håbe på, at sæson 2012 bliver mere solrig og mindre våd end 2011.
Det nye kortsystem fungerer fint. Der har kun været få problemer, men det er vel naturligt i en opstartsperiode. Automaten har hidtil kun kunnet tage Dankort, det kunne måske blive problematisk, da der kan
komme gæster fra udlandet. Derfor har vi bestilt en udvidelse af automaten, således at man nu kan bruge
internationale kort.
Vi har modtaget en skrivelse fra Silkeborg Kommune angående spærring af Remstrup Å her i den kommende sommer. Det sker i forbindelse med renovering af jernbanebroen. Broen spærres for gennemsejling
om natten fra kl. 23.00—08.00, undtagen nætterne mellem d. 27. juni—1. juli, hvor der afholdes River Boat
festival. Broen er spærret for gennemsejling hele døgnet fra 10. september—1. oktober.
Der er indkøbt nye og miljørigtige vandslanger til broerne, samt en ekstra lang til vanding af blomster—og
krydderurtekasserne.
Der har været forespørgsel ang. opsætning af mågeskræmmeren. Sidste år var et forsøg, men vi fandt ikke
rigtig ud af, om den havde den tilsigtede virkning, nemlig at holde mågerne væk. Derfor bliver den ikke
opsat i år.
Vi oplever ofte, at biler ned forbi Skimminghus har lidt for meget fart på. Da vores klubhus jo ligger meget
tæt på vejen og skærmer for udsigten ved udkørsel fra p pladsen, med stor risiko for en ulykke, har jeg
kontaktet kommunen angående fartdæmpning. Foreløbig er der lagt en fartmåler / trafiktæller over vejen.
Brugen af bommen er ikke helt så enkel. Den går ofte ned, inden folk er færdige med at gøre bil, båd og
trailer klar. Timingen bør derfor ændres, så der bliver længere tid at løbe på. Vi finder en løsning.
I pinsen skete det så igen. Unge mennesker var ude at sejle stærkt her på søerne, tilmed i spirituspåvirket
tilstand. De brager ind i en bro, som bliver smadret, og båden så heller ikke godt ud. Selv kom de unge
ikke alvorligt til skade, og heldigvis skete der ikke materiel- eller personskade på uskyldige. Ry Bådlaug
udsendte en pressemeddelelse, hvori vi tilkendegiver, at den slags meningsløse og hasarderede sejlads tager
vi stærkt afstand fra (se s. 5, red.).
Til slut har jeg kun at ønske alle en rigtig dejlig sommer, på hav eller sø. Måske er der nogen, der i næste
udgave af Ankret vil fortælle om deres oplevelser.
				

Sommerhilsen fra formanden
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Standerhejsning

Klubaften
Mandag d.
14. maj

Årets standerhejsning var en helt
speciel oplevelse. Omkring 120
medlemmer mødte op på en herlig
solskinsrig forårsdag sidst i april.

Der var flot fremmøde til dette arrangement, 56 medlemmer, heraf
28 nye. Formålet med disse klubaftener er, at præsentere de nye
for bestyrelsen, som stod linet op.
Som den beskedne mand formanden er, undlod han at præsentere
sig selv. Et af de nye medlemmer
spurgte:” Og hvem er du så”??

Formanden holdt den traditionsrige åbningstale for sæsonens
start, og sluttelig ønskede han alle
en god sejlsæson.
Standeren blev hejst af næstformanden, Jesper, og vores
nytiltrådte hus-og pladsformand,
Jørgen. Mens standeren strøg til
tops, sang vi på melodien: ” Der
er ingenting der maner”, med ny
tekst af Te-Kurt, (ham med ”Den
naturlige spalte”).
Så var der kaffe og rundstykker
i klubhuset, og efterfølgende
auktion over diverse maritime
effekter.

Formanden fortalte også om de
forskellige udvalg, og hvad deres
opgaver er. Han sluttede af med at
fortælle lidt om klubbens historie.
Formanden for sikkerhedsudvalget orienterede om korrekt
tovværk, fortøjning, fendere,
påfyldning af brændstof, og at vi
skal værne om miljøet. Dette og
meget andet kan I læse om i den
nye folder, som sikkerhedsudvalget netop har udgivet. Folderen
fås i klubben.

Som afslutning samledes alle ude
på plænen, hvor vores nye flotte
grill blev indviet. Formanden fik
æren af at lægge den første pølse
på risten, og de næste par timer
blev der grillet og hyggesnakket
i det dejlige vejr. Den nye grill
vil utvivlsomt blive det naturlige
samlingspunkt sæsonen igennem.

Festudvalget havde sørget for
kaffe og kage, og der var en god
stemning, ”gamle” medlemmer
blandede sig med de nye, og snakken gik lystigt.
Efter kaffepausen gik de to formænd en runde på marinaen med
hver sit hold. De var henne og
kigge på servicebygningen, el
standerne på broerne, m.m.

Else

Arrangement kalender
AUGUST
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Lørdag den 25/8 kl. 13.00
Musik på havnen og på søen
Harmonikaspillere og andre gode
musikanter underholder om eftermiddagen under flot sejlads til
søs. Efterfølgende er der Grillaften med mere musik og dans.

SEPTEMBER

Mandag den 3/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens kurser.
Tilmelding til kurser udbudt af Ry
Aftenskole

Arrangementet sluttede med
grillpølser og det hyggede alle
sig med, og snakken gik stadig
lystigt. Jo, det var et vellykket
arrangement.
Else

Pressemeddelelse
fra Ry Bådlaug
Udsendt i uge 23
Ry rystet over sejlulykke ved Sejs
"Det er fuldstændig forrykt. Man
kører jo heller ikke med 150
kilometer i timen igennem en
villavej, hvor der er børn," siger
formand for sikkerhedsudvalget i
Ry Bådlaug, Flemming Sommer
Andersen.
Bådlauget har 650 medlemmer
og blandt dem er snakken gået
siden ulykken, hvor en 17-årig
dreng i spirituspåvirket tilstand
og med høj fart sejlede ind i broen
ved Hattenæs. I Ry ryster man på
hovedet over den uansvarlige sejlads, og man frygter også at noget
lignende kan ske igen.
"Vi havde godt set det komme,
da vejret i pinsen var så godt. Der
kom rigtig mange både i vandet
med meget store motorer. Hele
dagen var der problemer med, at

Kort & Godt!
•
•
•
•
•

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.

flere både sejlede for stærkt. Det
var til stor gene for os andre og
rigtig mange var meget vrede,"
fortæller Flemming Sommer
Andersen, der via sin radio var
i kontakt med mange andre sejlende den dag.
Han påpeger, at hurtig og farlig
sejlads er til fare for både naturen
og mennesker.
"Vi har dyr, der har reder i sivene.
Der kommer bølgerne som en
tsunami, der skyller alt væk. Vi
har også mange familier i kano.
Dem skal vi altså holde tilbage
for. De hygger sig og lige pludselig så svinger de måske. Når
vi sejler normalt, så kan vi nå at
komme udenom eller sætte farten
ned. Hvis man kommer med så
høj fart, så tør jeg slet ikke tænke
på, hvad der kan ske," siger formanden for sikkerhedsudvalget.

Problemet med de hurtigtsejlende
”muskelbåde” er blevet tiltagende
igennem de senere år. Og netop
det, at det er både, der ikke hører
til en bådklub, er et af problemerne.
"Her i klubben har vi en meget
høj grad af selvjustits. Hvis du har
sejlet vildt, så kan du være sikker
på, at vi lige kommer og snakker
med dig om det, når du kommer
ind i land igen. Vi finder os ikke i
så vild sejlads. Det er til gene for
alle og meget farligt," siger Flemming Sommer Andersen.
Bådulykken får derfor Ry Bådlaug til offentligt at tage afstand
fra vandvidssejlads som den, der
førte til ulykken i Sejs.

Husk at genregistrere
din båd
Sidste år skulle vi for første gang
betale registreringsgebyret på
200 kroner for vores båd. Husk
at betale det på nettet igen i år. I
hver kommune er der en person,
som har ansvar for tilmeldinger til
bådregisteret. Hvis du ved registreringen sidste år angav en email
adresse, så få du en reminder, når
det er tid til betaling. Hvis du ikke
har e-mail eller computer, må du
en tur på borgerservice i Ry – på
det gamle rådhus.

I øjeblikket er der registreret
2.750 motordrevne fartøjer. 278
af de fartøjer er registret i Ry. 172
har opgivet Ry Marina som fast
liggeplads – hvoraf 108 ikke har
bopælsadresse i Ry.
Trille
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Startproblemer med det
nye betalingssystem
Chr. Medom
Det var spændende, da jeg fik mit
nye nøglekort udleveret. Med Marinaens logo i farver samt klubbens mailadresse. Det skulle vise
sig, at mailadressen var en nyttig
oplysning. Pænt kort, tænkte jeg.
Det skulle afprøves. 100,- kr.
skulle overføres fra dankortet.
Automatens mange sprækker
Under det nye halvtag kan man
studere automaten. Smart med
fingertouch. Anvisningerne blev
fulgt – troede jeg. Efter et par
forgæves forsøg forsvandt mit
nye nøglekort. Hvorfor nu det? I
eftertankens klare lys var grunden
nok, at jeg fejlagtigt havde indsat
nøglekortet i den øverste sprække.
Der, hvor dankortet rettelig skulle
placeres. Havnefogeden var gået
hjem, og jeg følte mig pludselig
meget alene. Men så var det jo
smart at være i besiddelse af klubbens mailadresse, så havnefogeden kunne få besked om at redde
mit kort. Det blev ikke samme
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aften, men kortet blev reddet – og
jeg afhentede det efter nogle dage.
”Det skal du ikke være flov over”,
trøstede havnefogeden. ”Du er
ikke den eneste, der var fire andre
i samme situation”.
Bom på hollandsk
En lørdag eftermiddag ved slæbestedet stod der en hollandsk
indregistreret bil med en jolle
på traileren, klar til at sætte den
i vandet. To nydelige herrer stod
og så lidt forvirrede ud. Først blev
tavlerne ved slæbestedet studeret.
Derefter tavlerne på klubhuset.
Men alle instrukser og vejledninger var forfattet på dansk, hvilket ikke hjalp vores hollandske
turister. Vores altid venlige og
hjælpsomme Hardy havde fået
færten af problemstillingen. ”Lad
os hjælpe dem”, sagde han til mig
og var klar over, at bommen til
slæbestedet ikke kunne overtales
til åbning, hvis de to hollændere
ikke fik en håndsrækning. Hardy

foreslog, at vi købte et nøglekort
med vores dankort og fik betalingen kontant af de to. Som sagt, så
gjort. De to hollændere var – som
så ofte før – kørt til Birkhede
Camping, hvor de havde lejet en
hytte. Der ville de bo en uge og
benytte jollen til fiskeri på søerne.
Kommunikationen foregik uden
problemer på engelsk. Vi forklarede, at systemet var helt nyt.
Og at deres nyerhvervede kort
havde en værdi til 2 bomåbninger. De blev grundigt orienteret
om de 3 minutter fra kortindput
til bommen gik ned igen, hvis
ikke traileren befandt sig over
magnetfeltet. Rygtet vil vide, at
uheldige trailerfolk har mistet op
til 3 X 75,- kr. fordi traileren ikke
var klar, da de 3 minutter var gået.
Skiltning og korttyper
Det skal understreges, at bestyrelsen er ganske bekendt med startproblemerne og har opsat skilt
med anvisning på, at nøglekort

nu kan købes på OK-tanken, hvis
man ikke råder over et dankort,
der indtil videre er eneste betalingsmiddel i betalingsautomaten.
Samtidig bliver det undersøgt,
hvorvidt andre korttyper skal
kunne benyttes. Men det er et

spørgsmål om gebyrbetaling. På
samme måde undersøges det, om
der skal være længere respittid
end de 3 minutter ved bommen.
Og endelig skal der skiltes bedre
med orientering på stedet.

Ingen bredbånd lige nu
I flere lystbådehavne finder der
trådløst netværk til bådejere, der
ønsker at gå på nettet i bådene
eller i det mindste i og omkring
klubhuset. Der kan være behov
for specifikke informationer eller
blot at få adgang til sin mailpostkasse.
Spørgsmålet er da også rejst
til bestyrelsen i Ry Bådlaug og
Flemming Sommer har undersøgt
mulighederne. Marinaen betjener
sig af TDC, der leverer bredbånd
til havnekontoret. Forbindelsen
leveres med en 20/2 megabyte
hastighed, hvilket er den maksimale belastning på det kabel,
der forbinder klubhuset. Hvis der
kommer yderligere belastning på
denne forbindelse – lad os sige

10 brugere – vil det blive en irriterende sløv manøvrering for
den enkelte.
Alternativet er, at der fra Kvickly
trækkes et nedgravet nyt kabel
med større kapacitet, hvilket selvsagt vil blive en omkostningstung
løsning.
Formanden, Jes Hovind har da
også allerede udtalt, at ideen med
en udvidet bredbåndsløsning ligger et stykke ud i fremtiden.
Derfor er det fortsat op til den
enkelte bådejer at benytte eller
anskaffe egen bredbåndsforbindelse via et mobilnet, hvis behovet er der.
Chr. Medom

Og inden længe ”kører” systemet
forhåbentlig uden problemer. Alt
nyt er svært. Men det lykkedes
mig at overføre 100,- kr. fra mit
dankort til nøglekortet, uden det
forsvandt. Så der er håb forude.
Chr. Medom

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Ole
Jørgensen
Silkeborg
Thomas Uhrenholt
Skanderborg
Michael Rickli		
Galten
Torben M. Pedersen
Galten
Aage Grønborg
Århus N
Lars Brendstrup
Hinnerup
Harry Kehlet		
Brande
Rene Pedersen
Højbjerg
Jon´hn Bech-Olesen Ry
Kasper Thorndal
Århus C
Knud Holm Jensen Galten
Jan
Moselund
Ry
Morten Ploug		
Hampen
Jan
Primdal		
Harlev J
Torben Andersen
Silkeborg
Jesper Thøgersen
Brædstrup
Flemming Graversen Ry
Jørgen og Kirsten Kristiansen, Silkeb.
Erik og Karin Andersen Galten
Brian Jensen 		
Ry
Henning Kristoffersen Skanderborg
Eigil Nielsen
Tyborøn Havn
Nick og Marianne Jensen Østbirk
Erik
Madsen
Silkeborg
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Beredskabsplan
for Ry Marina

Flydespærre
Flemming Sommer
Ry Marina har i bestræbelsen på
at værne om vort havnemiljø,
investeret i en 12 meter lang flydespærre.
Flydespærren
Flydespærren er den eneste rigtige
beredskabsløsning, når det drejer
sig om at absorbere oliespild i
vandmiljøer, og brugen af flydespærren resulterer i en hurtig og
effektiv inddæmning af oliespildet. På den måde kontrolleres og
absorberes oliespildet så hurtigt
som muligt.
Flydespærren indeholder et miljøvenligt granulat. Dette granulat
er lavet af genanvendte cellulosefibre og kan afbrændes uden risiko
for miljøet. Den er vandafvisende
og absorberer hurtigt og effektivt
oliespild fra vandoverfladen. Flydespærren er placeret i servicebygningen og er klart afmærket.
Vedrørende brugen af denne er
alle velkommen til at kontakte
sikkerhedsudvalget.
Og husk nu...
Husk, at brændstofpåfyldning kun
foregår ved servicebroen. Kun
derved kan vi hurtigt begrænse
en forurening
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Oliesug klude
Som sagt prioriterer Ry Marina
vandmiljøet meget højt. Og netop
derfor arbejder vi hårdt på at
undgå forurening på grund af fejl
eller uheld fra bådene. En af de
ting vi alle kan gøre noget ved, er
udsivning i bunden af båden (fra

utætheder i stævnepakning, motor
og brændstofsystemet).
DU kan gøre følgende...
For at undgå at olie eller brændstof kommer ud i havnen kan vi
gøre følgende:
1. Vedligeholde disse komponenter
2. Gøre regelmæssigt brug af
bundsug ved servicebroen
3. Aldrig bruge lænsepumpen i
havnen
4. Placere en oliesugende klud i
bunden af båden
Denne OLIESUG KLUD er en effektiv opsugningsklud til oliespild
i vandmiljø i havne.
Der er ingen helbredsrisiko ved
brugen. Indholdet er 100 % biologisk nedbrydeligt og baseret
på cellulosefibre. Den er nem
at bruge, lægges ud i bunden af
motorrummet og spildet samles
op uden absorbering af vand.
Effektivt og med stor sugeevne.
1 oliesug klud suger ca. 1,5 liter
olie.
Vi anbefaler, at alle både får lagt
en OLIESUG KLUD i båden, og
dermed er med til at bekæmpe
forurening i Ry Marina til glæde
for alle og ikke mindst dyre- og
plantelivet i og omkring sø systemet.
En flad 20ér..
Denne OLIESUG KLUD kan
købes på havnekontoret for den
nette sum af 20 kr.

Vi har i løbet af vinteren udarbejdet er beredskabsplan for Ry
Marina.
Hvad er en beredskabsplan?
En beredskabsplan er instruktion
til medlemmerne i, hvordan de
skal forholde sig, hvis der sker
en ulykke. En beredskabsplan
kan ikke forhindre, at der opstår
uheld. Til gengæld beskriver den,
hvilket reaktionsmønster, der
ønskes i forbindelse med uheldet,
hvorved omfanget af ulykken kan
begrænses mest muligt.
Læs den !
Beredskabsplanen ligger i klubhuset. Læs den igennem FORDI:
- Det er vigtigt at være på forkant
med udviklingen og kende dine
opgaver hvis du skulle komme ud
for en ulykke.
- Beredskabsplanen er et godt
værktøj til din sikkerhed og giver
dig et overblik over de resourcer,
du har til rådighed.
Skulle der være spørgsmål i forbindelse med sikkerheden, står
vi i sikkerhedsudvalget altid til
rådighed.
Sikkerhedsudvalget
Flemming Sommer Andersen

Ferieklar?

Lad hele familien være med,
konkurrence øger interessen for
sejlads til gavn for hele ferieturen.

Kai Rasmussen

Der er efterhånden mange, der
vælger at holde ferie på havet i
stedet for at sejle på søerne eller
en helt anden ferieform. Hvis du
går med planer om sådan en tur,
er her lidt tips og ideer som du
måske kan bruge.
Som det vigtigste, skal du være
sikker på, at familien også synes
det er en god ide. Ellers er alt
tabt på forhånd. Det er desuden
vigtigt, at båden er tilstrækkeligt
udstyret, og at besætningen er i
stand til at håndtere den.
Når det er sagt, er det ikke nødvendig med en stor båd, her er det
vigtigere, at familien er vant til
at begå sig sammen på den ringe
plads, der nu engang er i lystbåde.
Vil man undgå for lange sejladser, kan det være en god ide, at
lægge turen i Limfjorden eller i

digt til sommerens tur. På sitet er
der også en quiz, der er velegnet,
når der skal rodes i hukommelsen.

det sydfynske. Det betyder ikke,
at der altid er fladt vand, men der
er sjældent langt til den nærmeste
havn, hvis man vil undgå at sejle
langt i uroligt vand.
Vælges en tur på eller over Kattegat skal man være forberedt på
flere timers sejlads, i modsætning
til det, vi er vant til på søerne.
Før afrejse, skal dine navigationskundskaber måske pudses
lidt af. Hvis du trænger til en
opfriskning, er der hjælp at hente
på www.sejlsikkert.dk, hvor der
er rigtig gode oplysninger om søvejsregler, afmærkning, sikkerhed
til søs, sejlads i praksis og ikke
mindst om vejret. Under punktet
”Sikkerhed til søs”, er der bl.a.
beskrivelse af sikkerhedsudstyr
og kritiske situationer, der kan
opstå. Læs alle punkter igennem
og overvej, hvad der er nødven-

Der er mere læsestof at hente på
www.soesport.dk . Søsportens
Sikkerhedsråd, udgiver mange
nyttige pjecer. Pjecerne kan læses
eller bestilles i papirudgaver på
hjemmesiden.
Har du en smartphone, findes
der en gratis app: ”SejlSikkert”.
Her vises en 46 timers prognose
for vind og strømforhold samt
farvandsefterretninger med bl.a.
manglende afmærkning og skydeadvarsler.
Sidst men ikke mindst: Husk altid
at checke vejret inden I sejler:
• På www.dmi.dk
• Mobil: ring til 1853
• Radio: mellembølge på
1062kHz kl. 05.45, 08.45,
11.45 og 17.45.
Go´ ferie…
Navi-Kai

Vandski på Knudsø
I april måned blev en båd med en
vandskiløber efter sig observeret
af flere i Knudsø. Båden sejlede
naturligvis stærkt - for det lykkedes personen på vandskiene at
stå sikkert i længere tid.
Det er forbudt at stå på vandski og det er forbudt at sejle stærkt. Så
politiet blev kontaktet og fandt ud
af, at båden tilhørte en kvinde fra
Hammel. Kvinden blev kontaktet med et pålæg om en bøde på

1000 kroner. Det ville hun i første
omgang ikke lige betale, men da

hun og familien fra Hammel hører
under samme regler som os andre,
så kørte Vagn Kristensen en tur til

Hammel og fik efter noget parlamenteren med kvinden endelig
de 1000 kroner, som hun retteligt
skyldte.
Trille
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Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Kurt Nielsen

Nu er vi gennem foråret og har
slidt den første tredje del af
kalender-sommeren bort.
Sidst i marts havde vi her i Ry firefem dage med næsten sommerlige
temperaturer. Det vækkede pære
knopperne for tidligt, så de blev
lidt skadede i de efterfølgende
frost nætter før påske. Meeen mon
vi alligevel ikke får nogle pærer,
selvom dækbladene på nogle af
knopperne blev lidt frostsvedne
og brune i år. Sidste år havde jeg
ca. 75 pærer på mit lille Clara
Friis pæretræ. Men der ødelagde
hvepserne så to tredjedele af dem,
ved at gnave hul ved stilkene og
så opefter, hvorefter pærerne gik
i forfald og rådnede. Men sådan
er det at være jordbruger og frugtavler med øko drift.
Der plukkes ramsløg
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Jeg prøvede at drikke hvepsene
fulde i flasker hængt op langs
stammen på træet, halvt fyldt
med sød gammel lage fra hjemmesyltede agurker, og så en lille
slat vodka oven i - for at få dem
til at glemme pærerne.
Det nummer var der mange af
hvepsene der faldt for - de ravede
rundt ovenpå hinanden ligesom
til en lystig sommerfest i Skimminghus, og druknede så “skide
ligeglade“ i den cocktail - hvilket
også var meningen!
Nu vi er i inde i sommeren vil jeg
nævne, at der ikke findes dårligt
vejr - kun forkert påklædning!
Det regner ofte en stor del af juli,
så det må vi indstille os på! Og
så bliver det normalt mere tørt

og varmt når industriferien slutter. I mange år holdt vi ferier fra
sidste uge i juli når mine folk kom
tilbage fra deres ferie. Og det var
næsten altid sol, tørt og lidt blæsende, måske fordi vi i mere end
25 år holdt ferierne på Læsø, der
har samme klima som Skagen, så
er der sikkert en del af Jer der kan
nikke genkendende til det!
Men det er jo alle de muligheder,
der kan højne bordets glæder, jeg
ville gøre jer opmærksom på med
disse spalter. Her om sommeren
er der en overflod af stort set alt,
grønt, fisk og bær som det er muligt at samle, fange og plukke, og
så tilberede det til lækre ukonserverede måltider, og ikke mindst
- fundet og fanget ved egen jagt,
det giver en stor tilfredsstillelse!
Og som det er vigtigt at lære alt
det spiselige i naturen at kende,
er det endnu mere vigtigt, at være
helt sikker i bedømmelsen af de
planter der ikke bør spises!
Hvis jeg begynder med Ramsløgene kunne nogen måske tage
fejl af dem og Liljekonvaller,
de ligner hinanden rigtig meget
i det unge bladstadie, men den
fejl begår man kun én gang! Da
vi havde ejendom boede der en
landmand på modsatte side af vor

nære nabo. Han havde fire store
gæslinger i et bur hvor de stod og
dukkede sig fordi de var blevet
lidt for høje i den indkvartering.
Han flyttede rundt med buret, så
de kunne gnave græs og ukrudt i
sig. Så en dag hvor han havde været lidt for længe om at flytte buret
var de vilde af sult. Han lukkede
dem ud, hvorefter de spænede
over til skellet, hvor der groede
en masse grønne blade ud under
et raftehegn. De kastede sig over
bladene og huggede dem i sig Desværre var det Liljekonvaller,
og indenfor en halv time lå alle
fire med svømmefødderne ret op
i vejret. Normalt vil dyr og fugle
undlade at æde giftige planter,
men de her glemte at tage sig i agt
på grund af voldsom sult.
Og for en del år siden stod der i
avisen om nogle ungkreaturer, der
havde stået på stald hele vinteren,
og så blev lukket ud på en eng i
det tidlige forår. De var hungrige
efter friskt grønt og gik straks i
gang med at æde af nogle skærmplanter der stod i kanten af en sø.
Desværre var det Gifttyder og de
døde samme dag!
Gifttyden er en skærmplante,
måske kan unge skud forveksles
med Spansk Kørvel og dog nej!
Har man én gang lært Spansk
Kørvel at kende på udseendet,
anislugten, og smagen af Kongen
af Danmarks, er de ikke til at tage
fejl af!
Dyrenes maver tåler meget af det
vores maver ikke kan klare. For
eksempel er 60 % af rådyrenes
føde Anemoner i sæsonen. Og
hunde graver jo rå kødben ned
i jorden, og nyder dem efterfølgende halvrådne, hvor de må være
fulde af toksiner, begge dele ville
nok slukke lyset for de fleste af os!
Af større giftige planter man
kan træffe på ved indsamling

af spiselige, vil
jeg kun nævne de
mest almindelige
I kan risikere at
møde: Agersennep, Anemoner,
Rød arve (Grine til
middag), Bittersød
og Sort natskygge
bær, Bjørneklo,
Eng brandbæger,
Følfod, Gifttyde,
Guldblomme, Gedeblad bær
(Kaprifolien), Hundepersille,
Kristtorn bær, Liljekonvaller,
Lærkespore, Rejnfan, Skarntyde,
Stolthenrik, Åkande!
Bær-kødet af Druehyld og Kermesbær er ugiftigt, det er kærnerne der indeholder gift. Jeg har
drukket masser af Druehyld saft
udvundet med en saftkoger, og efterfølgende siet gennem et klæde
så alle kerner er fjernet!
Og så har jeg set TV kokke der
anvender rå bønner i salat. Det`
bør man ikke - de skal´ koges for
at eliminere en ikke varmebestandig gift de indeholder i rå tilstand!
Kartofler og Tomater hører begge
til natskyggefamilien, og grønne
kartofler bør man ikke spise (ses
af og til i supermarkeder hvor kartoflerne har ligget lidt for længe
og fået for meget lys). Og mugpletter på tomater skal man være
meget opmærksom på - Jeg havde
en forgiftning som barn forårsaget
af mugpletter på tomater, og det
var lige ved at sende mig til de
evige jagtmarker!
Nu håber jeg ikke jeg har forskrækket Jer alt for meget ved at
fremhæve hvad I skal holde Jer
fra, for der er så mange muligheder for at indsamle lækre grøntsager på enge og i skove - altså hvor
der ikke sprøjtes!
Men med grønsager er det ligesom med svampe hvor Dirch

Passer engang sagde: Alle svampe
kan spises - det er bare virkningen
der er forskellig! Men det emne
kan jeg jo vende tilbage til i oktober, hvor spalterne skal handle
om efteråret og svampe!

Rød arve

Bare man omgås kendte giftigheder med respekt og omhu er der
ikke noget farligt ved det!
Jeg nævnte Rød arve i min opremsning af giftige planter. Den
har man anvendt i Middelhavsområdet ved at skære rødderne i
bitte små stykker og så kaste dem
ud til småfiskene. Når de så sluger
dem lammes de, og kan samles op
med en ketcher, hvorefter fiskene
bliver brugt til menneskeføde. Og
indianerne i Sydamerika bruger jo
pusterør og skyder aber i rumpetten med forgiftede pile, hvorefter
de også bliver spist.
I kan gå på nettet og få billeder
af alle de giftige planter jeg har
nævnt, og på den måde lære dem
at kende!
Pøj pøj, og rigtig god sommersejlads til alle i Rederiet, vi høres ved
i svampenes højsæson!
Svampe Kurt (det der med “Te”
lyder sgu da så tyndt)
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Ry Bådlaug/
Ry Marina
– hvordan begyndte det?
Else Jensen
Vi bådejere her i Ry vover den
påstand, at vi har Danmarks
smukkeste marina, som danner
den ideelle ramme om vores
fritidsinteresse. Måske kunne
det interessere nye medlemmer
(og nogle af de gamle også) at
høre lidt om, hvordan det hele
begyndte.
Arealet
En del af det areal, hvor Ry
Marina ligger,
blev i 1921 erhvervet af Ry
Håndværker- og
Borgerforening.
(R.H.B.). Arealet lå dog i mange år uudnyttet
hen. Noget af
arealet blev anvendt som fyldplads, og der lå
8-10 både ved
sivbredden ved
broer lavet af
gamle planker
og udslidte sveller. Grunden stod
til rådighed for R.H.B.-medlemmernes både for det beskedne
beløb af 15 kr. om året. Man
måtte selv sørge for at slå en bro
til sin båd.
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Bådpladserne
På R.H.B.'s generalforsamling i
1959, blev det foreslået at nedsætte et udvalg til at tage sig af
bådpladserne, samt at forbedre
forholdene omkring pladsen. Forslaget blev godkendt af R.H.B.'s
bestyrelse og Børge Elkjær blev
formand for bådpladsudvalget,
som desuden bestod af tømrermester Bitsch og isenkræmmer

Killerich.
Flere og flere ønskede en bådplads, og der blev oprettet ventelister. Bådpladsudvalget vedtog,
at personer med bopæl i Ry
Kommune havde førsteret til en
bådplads, samt var det et krav,
at man var medlem af R.H.B.
Der blev slået flere broer, de
skulle nu ligge langs kysten og
bådene skulle stævnfortøjes, for
at få størst udnyttelse af pladsen.

Ry Marina anno 1959
I 1963 var der 22 både.
Efterhånden opstod tanken om at
starte en bådklub eller et bådlaug.
Flere bådejere opfordrede Børge
Elkjær til at indkalde til et møde
desangående. Elkjær kendte alle
bådejere ved navn og adresse,
derfor blev det ham der d. 4. juni
1969 indkaldte til stiftende generalforsamling på Hotel Ry.
Bestyrelsen
Den første bestyrelse i Ry Bådlaug kom til at bestå af Bendt
Nielsen som formand, samt Harald Nielsen, Birkhede, Børge Pedersen, Karsten Wrang og Steen
Hassager Petersen. Kontingentet

for medlemskab blev sat til 25 kr.,
indskud for nye medlemmer blev
sat til samme beløb.
Samarbejdet
Ry Bådlaugs bestyrelse fik meget
tidligt kontakt med Silkeborg
Motorbådsklub (SMK) omkring
et evt. brosamarbejde. SMK
tilbød gratis at opføre broer i Ryområdet til fælles bedste. RB’s
bestyrelse søgte Ry Kommune
om tilskud til leje af
lokaler til bygning af
optimistjoller. Der var
fundet et lokale, der med
varme kostede 350 kr.
pr. md., og RB agtede at
leje lokalet i 6 måneder i
vinterhalvåret. Man ville
gerne etablere en ungdomsafdeling, det var
nemlig lykkedes RB’s
sejlerudvalg at samle
10 drenge omkring optimistjollesejlads. Jo, bestyrelsen havde mange
planer for klubbens virke.
Man ville have bygget en egentlig
marina, der skulle være sejladsundervisning og RB kom med i
Danmarks Motorbådsunion. RB’s
sejlerudvalg var i 1970 vært ved
et stævne for optimistjollesejlere.
Der deltog 45 både fra 7 byer til
stævnet.
Men ak, i slutningen af 1970
måtte kassereren meddele, at der
var problemer med økonomien.
Hvad der skete i 1971 vides ikke,
da der ikke findes arkivmateriale
fra dette år.
Historien fortsættes i
september.

Else

Fyldt fugl for feinschmeckere
Frank Jacobsen
Bikinitid
I skrivende stund er det høj bikinitid, både for de, som bærer dem,
og for os, der kigger på, derfor vil
jeg denne gang - med fare for at
modtage vrantne blikke og knarvorne ord fra fedtelskende karlfolk - bevæge mig over i den lidt
lettere genre. Vi har jævnligt med
stor fornøjelse grillet udstoppet
fugl af forskellig slags, det er både
nemt, sundt og billigt. Her følger
en variant man med lidt god vilje
kunne kalde ’Fugl Cordon Bleu’.

Ingredienser
Man skal bruge noget kylling,
unghane eller kalkunkød skåret
i passende store stykker til at der
kan laves en langsgående lomme
til fyld. Lav en krydderurteblanding af finthakket hvidløg, timian,
basilikum eller hvilke krydderurter man har eller foretrækker, skær
en lomme i kødet og fyld et stykke
skinke deri, fyld derefter urteblanding på den ene side af skinken
og ost (cheddar eller gouda el.
lign.) på den anden side. Krydder

med salt og peber, pak det fyldte
kødstykke stramt ind i lufttørret
skinke, og den er klar til grillen.
Lidt urtecreme
En urtecreme er fint tilbehør og
kan laves i forvejen: 4 dl 18%
cremefraiche, lige så meget urteblanding eks. persille, kørvel og
dild, lidt god olie, saften fra en
halv lime eller citron - og smag til
med salt og peber.
Server groft brød og salat til og
velbekomme.
Kjærligst
Frank.
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Hold øje med bådtyvene
Trille Skøt-Jensen

De hærger igen. Tyvene, der i ly
af natten stjæler bådmotorer med
efterfølgende risiko for, at båden
synker. Det er sket - og det vil ske
igen. For tyveri af bådmotorer
sker oftere og oftere.
»Der bliver stjålet flere og det er i
hele Gudenåsystemet,« forklarer
lokalbetjent Vagn Kristensen.
Tidligt tyveri
Allerede to gange i år er der stjålet
bådmotorer, og det første tyveri
skete allerede i april, hvilket er
tidligt på sæsonen. En 40 hestes
motor blev stjålet fra vores egen
marina først på måneden, og ved
Ry Sejlklub blev en motor stjålet
sidst i april.
Når man spørger Vagn Kristensen
om, hvem det er, der stjæler alle
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de bådmotorer, så falder svaret
promtpe. »Det er Litauere. Det
har vi set før, hvor en sag blev
opklaret via dna spor,« siger han.
Vagn fortæller, at bådtyvene
næsten altid stjæler motorer fra
både, der ligger i private havne og
broer. Der er der mere fred og ro i
forhold til f.eks. Ry Marina, hvor
der stort set altid er folk døgnet
rundt i sejlsæsonen.
"Man kan også se det ved Sønder
Ege Strandpark. Der ligger snart
ingen både længere, for de kan
ikke have dem i fred," siger Vagn.
Slæber bådene med
Bådtyvene kommer hen til bådene i en mindre jolle, hvorefter
de løsner båden og slæber den
videre. »De slæber dem f.eks.

hen til Mariemunde broen, her
kan de få motorerne op, og så
gemmer de dem, indtil de i fred
og ro kan læsse motorerne over
på lastbiler og så køre sydpå med
dem,« siger han.
For at få motoren ud, tager tyvene
gerne skrappe værktøjer i brug.
Nogle motorer, der er boltet fast,
bliver simpelthen skåret ud.
Motorerne er ofte meget værdifulde - op mod et par hundrede
tusinde, kan en sådan motor koste.
Ifølge Vagn ryger motorerne lige
til Østeuropa, hvor de sælges.
Registrer din motor
Han anbefaler derfor, at man
registrerer sin bådmotor. Via
serienummeret kan en motor så
spores.

»Man kan også låne et gravørsæt
hos mig, og så gravere sin fødselsdato og highlighte den med
maling. Så ses det tydeligt, og
sådan en motor er tyvene måske
ikke så interesseret i, fordi de kan
se, den er registreret,« siger Vagn.
Desværre duer de mange tyverialarmer med GPS system ikke.
For tyvene har for længst fundet
ud af, at slå GPS funktionen fra.
»Det er ærgerligt. Jeg havde sgu
håbet, det ville virke. Havde
glædet mig til at jage efter sådan
en lastbil ude på motorvejen og
stoppe dem,« siger vores lokalbetjent ærligt.
Hold øje
Han forventer fortsat stigning i
antallet af motortyverier og derfor
beder han os alle sammen om at
holde øje og tage vores forholdsregler. Blandt andet ved at få
registreret og mærket sin motor.
»Man kan også holde øje med
østeuropæiske varevogne, der
kører tæt ved vandet og kigger.
For to år siden, da vi fik fat i
nogle Litauere, der havde folk lagt
mærke til deres varevogn nede
ved Knudhule. Dagen efter stjal
de bådmotorer. Så ser man noget
mistænkeligt, så notér bilens
model og registreringsnummer og
kontakt mig,« siger han.

Sommerfest den 2. juni
Sommerfesten blev igen i år en
succes, takket være vores aktive
festudvalg. De yder en stor indsats for at give de fremmødte en
god fest.
Der var dækket smukt op med
sorte duge, orange servietter og
blomster. 90 medlemmer havde
tilmeldt sig. Menuen var grillede
okse – og lammesteaks, skinke
og kyllingestykker på spid. Tilbehøret var en mega salatbar.

Desserten var en lækker Tiramisu,
pyntet dekorativt med klubbens
logo – et anker. Årets ”slæbeåre”
blev overrakt Steen Thorsager,
formand for broholdet. Han var
meget taknemmelig for overrækkelsen af dette ”trofæ”.
Der var en rigtig god stemning
aftenen igennem. Ved midnatstid
blev der serveret et lækkert pølsebord.
Else

Vagn Kristensen er slet ikke i tvivl
om, at bådmotortyvene er en del
af et meget professionelt kriminelt
netværk, der har stor ekspertise
med at stjæle motorerne. Han
oplyser, at der ikke er lavet en national indsatsplan fra politiet mod
bådmotortyverierne i Danmark.
Trille
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Kunder til Louis Nielsen..?
Den nyinstallerede kort-/ kontantautomat har nu været i brug
et par måneder, for de fleste af
brugerne uden problemer. Dog er
der en lille håndfuld (mandlige)
medlemmer, der har stået med
røde ører, fordi automaten beholdt
kortet. De kunne ikke forklare,
hvad de havde gjort forkert. De
mente de havde gjort, som der
stod på displayet. Da de alle er
normalt begavede (et par stykker
endda over normalt), ja, så kunne
det jo være automaten, der lige
netop i deres tilfælde måtte være
gået i baglås. Eller det har været
den forrige bruger, der har fået
installationen til at lave kludder.
Eller det ka' være, de uheldige
sku' ha' gået til Louis Nielsen.
Landgang med succes
Ebbe og Vibeke sidder helt alene
i klubhuset en lørdag aften og
ser håndbold. De syntes nu, det

ville være hyggeligt, om der kom
nogen og holdt dem med selskab.
Lidt efter kommer et par nysejlere, Pia og Anders, svingende
med en flaske. De spørger, om
Ebbe og Vibeke vil være med til
et glas champagne. Ja, det ville
de da meget gerne. I hvilken anledning? Jo, siger Pia og Anders,
vi har sejlet ind til en bro, uden at
ramme pælene!!.
Nyt rygeskur?
Der er kommet et par forslag angående, hvad den nye tilbygning
på klubhuset også kan anvendes
til. Rygerne mener selvfølgelig, at
det ville egne sig fint til rygerum.
Men så måtte der godt sættes et
bord og et par stole, samt et par
potteplanter derind. Andre mener,
det må være til at stille rollatoren
i, når de gamle skal ud at sejle. Eller til Kaptajn Voms motorcrosser,
så den ikke står i vejen henne ved
terrassen.

Fodklinik – og snart systue
Formanden for sikkerhedsudvalget, Flemming, må siges at tage
sit ansvar meget seriøst. Man ser
ham dagligt i rutefart på broerne,
for at tjekke om fendere og fortøjninger er efter forskrifterne.
Han traver så meget rundt, at han
har døjet med store vabler og
elefanthud på hans små fødder.
For at hjælpe sin hårdt angrebne
mand, har fru Bente etableret en
fodklinik hjemme i privaten. Jo,
Flemming går skam til den, han
knokler også en vis legemsdel ud
af bukserne. Det var vi flere, der
bemærkede en dag på marinaen,
men vi syntes hans underbukser
var pæne. Det kan være fruen også
opretter en systue.
Else

