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Formanden har ordet!

Her i foråret havde vi 3 klubaftner som Kai Rasmussen havde arrangeret. Vi fik en repetition af det, vi har 
lært engang på de navigationskurser, som Kai underviser i om vinteren. Noget er jo glemt, og det var fint 
med en genopfriskning af vigepligter, lanterneføring, farvandsafmærkninger og meget andet. Derudover 
fik vi øvet de vigtigste knob og stik under kyndig vejledning af Gerd Nøjsen, som deltog den sidste aften. 
Vi snakkede om, at det måske var en ide, at lave et praktisk klub-arrangement, hvor vi sejler ud og øver 
til- og fralægning.

Vi havde endnu en klubaften. Her var der lidt vinsmagning, man kunne købe t-shirts og jakker med klubbens 
logo og Ry Bådimport havde en stand med forskellige maritime effekter til salg. Alt i alt nogle hyggelige 
klubaftner, men vi havde jo gerne set nogle flere medlemmer. Festudvalget havde som sædvanlig sørget 
for kaffe og lækkert bagværk til disse arrangementer.

Broudvalget har været på rundtur ved broerne for at save udgåede grene af. Vi havde selvfølgelig kontaktet 
”skoven” (Naturstyrelsen, red.) for tilladelse. Samtidig blev broernes tilstand tjekket, bl.a. skal broen ved 
Caroline Amalieshøj genetableres. 

Der er blevet gjort hovedrent i køkkenet, alt er nu skinnende rent. Jane og Lene klarede den opgave, vist 
nok bistået af deres mænd, godt gået.

Vi må huske, hver gang vi færdes i havnen og ude på alle broer, at der er en grund til at det hele ser godt 
ud og fungerer - nemlig at vi har alle vore frivillige medlemmer, der holder det hele i gang.
Kontakt endelig vore udvalgsformænd eller undertegnede, hvis lysten til at være aktiv i klubben melder 
sig, vi kan altid bruge nogle af søens folk.

Jeg bliver lige nødt til at komme med en opfordring til medlemmer, der gerne vil nyde en dåseøl i klubben. 
Vil I godt undlade at smide de tomme øldåser i affaldssækken i køkkenet. Der må gerne drikkes dåseøl, 
men tag de tomme dåser med hjem eller smid dem i dåsecontaineren ved servicebygningen. Tak.

Vi vil gerne sende nyhedsbreve ud om, hvad der rør sig af store og små ting i bådlauget til medlemmer, der 
har en mail-adresse. Der er enighed om, at ideen med et nyhedsbrev er god, og det skal nok komme til at 
køre i fremtiden. En forudsætning er dog, at havnekontoret får alle interesseredes mail-adresser. Vi vil så 
prøve at holde jer orienteret om, hvad der rør sig i bådlauget

Så nærmer sommerferien sig. Nogen tager på længere togter (pensionisterne), andre bliver på vore søer, 
og så er der dem, der lige smutter på ferie 3 uger på havet. Oplever I noget på sejlturen, som I vil dele med 
vore medlemmer, så send et par linjer til Ank‘ret, de bliver så glade på redaktionen, når der kommer bil-
leder og  indlæg fra medlemmerne. Jeg vil som afslutning takke alle udvalg for deres indsats samt ønske 
alle medlemmer en god og oplevelsesrig sommer.

Formanden
Jes Hovind

Jes Hovind
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Alt var ved det gamle, da stander-
hejsningen søndag den 24. marts 
blev afviklet. Og så alligevel. 
Store dele af vandspejlet i havnen 
var dækket med is. Det var vist 
mange år siden det var sket, og der 
var da heller ingen både i vandet.

Og så var der endnu en uventet 
hændelse. Næstformandens hund 
faldt i vandet. Den søde schæfer-
hvalp blev kontaktet af en anden 
firbenet legekammerat og blev så 
ivrig, at den gled på den glatte 
bro og landede med et plask i 
bassinet. Der var heldigvis hurtig 
assistance til stede, og den blev 
halet op på broen igen. 

Klokken var 10 og på trods af al 
denne postyr ringede formanden 
til orden på den nypudsede mes-
singklokke, sprang let og elegant 
op på et plankebord, hvorfra han 
med myndig stemme kunne er-
klære sæsonen for åben. Under 
åbningstalen bemærkede forman-
den også de forhold, den vedva-
rende vinter havde forårsaget, 
nemlig at klubbåden Futte endnu 

ikke var pakket ud af sit vinterhi. 
Broholdet – derimod - havde 
trodset det barske vejr, og arbejdet 
flittigt siden nytår. Broerne D og E 
er nu renoveret med nye brædder. 
Endvidere har andre frivillige 
kræfter renoveret servicebyg-

ningen, som nu er tilført en fin 
udbygning med plads til bl.a. 
den nye plænetraktor. Pladsud-
valget havde udlagt nyt ral på 
parkeringspladsen, klargjort klub-
standeren og bord/ bænkesættene 
samt monteret arbejdslys på den 
nye ”supergrill”, der har deltaget 
i en landsdækkende konkurrence 
i foreningen af Lystbådehavne. 
Som finalist fik den nye grill stor 
ros, men blev dog ikke kåret som 
nr. 1. Endelig mindede formanden 
om, at alle både samt materiel skal 
være fjernet fra oplagspladsen 
senest den 15. maj i henhold til 
aftale med kommunen. 

Derefter gled standeren med vær-
dighed til tops på klubstanderen 
under medlemmernes stemnings-
fyldte afsyngelse af sangen ”Nu 

Standerhejsning

starter vi sæsonen”, komponeret 
af The-Kurt. Flot så standeren ud 
mod den frostklare blå himmel. 

Det gjorde godt at komme inden-
for i varmen, hvor køkkenhol-
det havde dækket bordene med 
kaffe og rundstykker. Næsten alle 
pladser var fyldte og snart kunne 
auktionen med maritime effekter 
løbe af stabelen. Der var rednings-
veste, impeller, ”kødben”, en flag-
stang, en antenne, en VHF-radio, 
dele til et Ekkolod og en meget 
fin, næsten ny minicykel. Alt kom 
under hammeren, der blev svinget 
kyndigt af Jes Hørby Andersen 
med assistance af Jørn Jensen. Alt 
undtagen VHF-radioen blev solgt.

Alt i alt, en meget fin optakt til 
den nye sommersæson. 

Christian Medom

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. 
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Under sommersejladsen i 2010 på 
Limfjorden kom jeg i snak med 
lystsejleren Anker W. Lauridsen 
fra Sæby. Vi lå side om side i 
kanalen i Løgstør Havn og hyg-
gede os. 

Anker er pensioneret skibsbyg-
ningsingeniør og ivrig lystsejler. 
Han fortalte mig dengang, at han 
arbejdede på udgivelsen af et nyt 
maritimt leksikon. Herunder ledte 
han efter navnet på punktet ud for 
Ghanas kyst, hvor nulmeridianen 
krydser ækvator. Efter lang tids 
søgen måtte han konstatere, at 
punktet intet navn havde. Efter 
korrespondance med nationale 
og internationale organisatio-
ner blev punktet nu døbt og fik 
navnet ”Anker´s Point”. Navnet 
blev godkendt, og Anker fik bl.a. 
lykønskninger fra Søfartens Sik-
kerhedsråd, Dansk Sejlunion, 
Troels Kløvedal og mange andre 
fra den maritime verden. Denne 
historie blev bragt i herværende 
klubblad i 2010 nr. 10/4, skrevet 
af Erik Bach fra Sæby Sejlklub. 

Når historien gentages nu er det 
fordi, det omtalte leksikon er 
færdigt og udkommet på forlaget 
Nordenvind. Det blev præsen-
teret på Boat-Show messen i 
Fredericia i år, hvor jeg sikrede 
mig et eksemplar. Leksikonet er 
et fantastisk værktøj til fritidssej-
leren, der har maritim interesse, 
og jeg kan kun anbefale det til 
læserens bogsamling. Det er en 
let håndterbar bog på 300 sider. 
Illustreret med store smukke fo-
tografier og mange stregtegninger, 
der bedre end mange ord forklarer 
begreberne som f.eks. klædekølle, 
huggetror og violinstag. 

Desuden kan man finde de hi-
storiske maritime udtryk som 
solsten, plimsoller, at gå planken 
ud, pisserende, mosegris og kla-
bautermanden. 

Godt sømandsskab er et evigt ak-
tuelt emne. Dette har Anker også 
med i leksikonet, hvor han skriver 

om havnemoral, etik, skikke, 
sæder og normer. Dejlig læsning. 

Bogen rummer ikke blot et leksi-
kon, men har også et afsnit med 
små artikler med titlen: ”Lidt om 
lidt af hvert”. Det er elementær 
maritim viden, som tæring, el, 
motor, kompas, astronomisk na-
vigation, GPS system, tovværk, 
slusning, nødopkald og andre 
interessante emner, der kort be-
skriver de mange fænomener, 
som sejlere støder på, og som er 
betryggende at få forklaret på en 
pædagogisk og let facon. 

Sluttelig har Anker W. Lauridsen 

fået lods Flemming Himmelstrup 
til at give gode råd til fritids-
sejlere, der sejler i nærheden af 
”havets hovedveje”. Om hvordan 
lodsen på broen på et stort han-
delsskib kan opleve mødet med 
fritidssejlere, der benævnes som 
WAFI´er. Ifølge Ankers leksikon 
beskrives en WAFI på følgende 
måde: ”Wind Assistent Fucking 
Idiot” eller ”idiotisk forpulet 
blæsevejrsassistent”. En sejler, 
der udfører en manøvre hinsides 
al fornuft, bliver på søen kaldt en 
WAFI. Så ved vi det! 

Der er oprettet en hjemmeside, 
der belyser søgning og endelig 
dåb af punktet Ankers Point. Se 
www.ankerspoint.dk

Lystsejlernes Leksikonkan købes 
på forlaget Nordenvind (www.
nordenvind.dk) og koster 399,- 
kr. Fås gennem boghandlere 
og marinebutikker. Klubber og 
foreninger har muligheder for at 
opnå mængderabat ved henven-
delse til forlaget. 

God læselyst. 

Christian Medom

Boganmeldelse
Chr. Medom
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Fra Jes Hørby Andersen har vi 
modtaget dette indlæg

Som alle jo nok har lagt mærke 
til, havde vinteren svært ved at 
slippe sit tag i Danmark i år. Vi 
var nogen, som havde sat næsen 
op efter, ligesom sidste år, at få 
sat båden i inden Påske. Specielt 
vi på Søkoen glædede os meget 
til gensynet, da den grimme æl-
ling i vinterens forløb, var blevet 
forvandlet til den smukke svane 
på sydsjællands shipservice i 
Vordingborg. Men som alle jo 
bemærkede, blev årets stander-
hejsning afholdt uden en eneste 
båd i havnen, simpelthen fordi, 
vandet stadig var dækket med is 
!!! Det samme gjaldt på havet, og 
da det var vores plan, at sejle bå-
den hjem fra Vordingborg, måtte 
vi bare vente.

Verjrudsigterne blev dagligt ef-
terset og i dialog med Sydship 
omkring is-situationen i havnen, 
blev Søkoen sat i vandet onsdag 
d. 3 april med det formål, at sejle 
den hjem den følgende weekend.

Fredag d. 5. april tog vi fra Vor-
dingborg mod Karrebæksminde, 
en tur på 3,5 timer i flot solskins-
vejr med en jævn vind bagfra. 
Forøvrigt var det i Karrebæks-
minde, at vi måtte afbryde vores 
sejltur året før. Strømmen ind i 
Næstved kanalen kan være op 
mod 5 knob stærk, og da jeg ville 
se, om det var muligt at komme 
under broen med kalechen oppe 
og blev grebet af strømmen, prø-
vede jeg at bakke med alt, hvad 
den gamle motor kunne, hvilket 
kostede den livet, så en ny blev 
sat i. Men jeg fandt dog ud af, at 

vi kunne komme under....der var 
ekstra 5 cm ! 
I år prøvede vi dog ikke at sejle 
ret langt ind i de 3 havne, der er i 
Karrebæksminde. Der var stadig 
is på i havnene, så vi lagde os helt 
ude, for ikke at blive frosset fast 
i nattens løb. Dag temperaturerne 
for weekenden var fra minus 3 til 
1 grad og nattens temperaturer 
ned til minus 8 grader. Aftenen 
var vidunderlig smuk, og vinden 
havde helt lagt sig.

Lørdag vågnede vi til den flot-
teste klare sol, og der var helt 
vindstille. Vi så endda 3 friske 
vinterbadere, da vi forlod hav-
nen. Sejlturen var så smuk, at vi 
besluttede os for at lave en lille 
sviptur til Lohals, hvor vi spiste 
frokost. På vej derover, midt i T-
renden, stoppede vi motoren og 
nød den totale stilhed. Overalt så 
vi marsvin. Nyborg var vor havn 
for natten.

Jeg har altid haft lyst til, at op-
leve at sejle mens det sneede. 
Det ønske fik jeg opfyldt søndag 
morgen, hvor vi sejlede afsted 

i noget, der lignede snestorm. 
Men da målet var Kerteminde og 
vinden kom fra vest, var det helt 
udramatisk. I Kerteminde var vi 
i biografen for at se Kon Tiki, 
hvilket sætter en tur som vores 
lidt i perspektiv.

Mandag morgen var så smuk, 
som kun en meget tidlig, kold 
forårsmorgen kan være det. Klar 
sol, frost og totalt vindstille, og 
sådan forblev det hele vejen hjem 
til Hov havn. Trods de lave tem-
peraturer sejlede vi med kalechen 
nede, og jeg med bar overkrop. 

Vi mødte ikke en eneste anden 
lystsejler på hele turen, og i hav-
nene var der ingen havnefogeder, 
så vi udøvede ren piratsejlads, 
men i øvrigt var det så anderledes 
og god en oplevelse at sejle på den 
tid af året, at vi overvejer at gøre 
det igen. 

Mandag d. 8. april kl 15.30 var 
Søkoen atter i Ry marina.

Jes

Vintertur med søkoen

Jes Hørby Andersen

Søkoen søsat i Vordingborg
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Bestyrelsen havde længe planlagt, 
at der skulle være vinsmagning 
på programmet, når klubaftenen 
i april skulle afvikles. Desværre 
kunne vinsmagningen ikke rea-
liseres og programmet skulle 

Basar i klubhuset

Flemming Sommer

ændres. Men til hvad? 

Gode råd var dyre, men den altid 
omstillingsparate bestyrelse fandt 
en ny plan. Formand Jes kendte 
en vinhandler og kunne fremvise 
et mindre sortiment af gode vine 

Navi-Kai demonstrerer en 
ipad med søkort 

Efter den lange vinter er bådene 
endelig kommet i deres rette 
element. Og hvilket syn - dejligt 
syn: Bådene er pudset og poleret 
- men ikke nok med det - stort 
set alle både i havnen er rigget 
korrekt med fortøjninger og fen-
dere. Aldrig er der set så mange 
nye ”kødben” og fortøjninger.  
En stor fornøjelse at gå rundt på 
havnen og se, at de vejledninger 
og bemærkninger, som sikker-
hedsudvalget kommer med, bliver 
fulgt. FLOT!

I den kommende tid vil vi i sik-

kerhedsudvalget fokusere på 
gasinstallationen i bådene. Til 
hjælp for alle bådejere, er der 
på opslagstavlen i klubhuset 
ophængt foldere om dette emne.  
Du er velkommen til tage denne 
folder med vejledning på gasin-
stallation i både.

De vigtigste regler om gas i både: 
• Gasflasker og regulering skal 
opbevares i et rum/ en kasse, som 
er forsynet med dræn til det fri.
• Der skal være monteret en 
gaslækagetester (lovpligtigt)
• Der må max. være 2 flasker gas 

á 11 kg ombord (én i brug og én 
i reserve)
• Gaskasse/flaskerum må kun 
anvendes til opbevaring af flasker 
og reguleringsudstyr.
• Reserveflaske skal også opbeva-
res i gaskasse/flaskerum

Og husk at der skal forefindes en 
egnet hånd-ildslukker på mindst 
2 kg i både med gasinstallation.

Sikkerhedsudvalget

Fantastisk flot

i plasticflasker. Ydermere lå klub-
ben inde med et lager af klub-
jakker og rengøringsmidler, der 
kunne sælges til favorable priser. 
Og sådan kom ideen frem, klub-
aftenen skulle afvikles som en 
basar.  Men formandens salgsbod 
kunne måske suppleres. Henrik 
fra Ry Bådimport blev aktiveret 
ligesom Navi-Kai.

Sådan kom der 3 salgsboder i 
stand. En med vin og rengørings-
midler, en med bådudstyr og en-
delig en med alt til havturen i form 
af råd, dåd og navigationstips. 

Aftenen blev en succes for de 
fremmødte. De 3 salgsboder 
blev flittigt besøgt og studeret. 
Hvor stor omsætningen blev, er 
uvist, men hyggeligt var det. Jane 
køkkenchef var på pletten med 
ostebord og et glas vin.

Christian Medom  
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dele købte kiffaq´en af de lokale 
fiskere og fangere. Ørrederne fan-
gede de i elvene og røg dem i 
ovne stablet ude på fjeldet af flade 
klippestykker, hvor de så fyrede i 
brandkammeret med lyng og an-
det plantemateriale, og de smagte 
himmelsk. Jeg har ikke siden fået 
koldrøgede ørreder der kommer 
op på siden af dem, vi fik der. 
Og rensdyr bøfferne blev stegt 
på panden, og serveret i rigeligt 
vildtsovs. Men da der var gået 3 
uger, var der ikke mere røget ør-
red, og en uge senere ikke mere 
rensdyr. Vi havde simpelthen ædt 
alt, hvad der fandtes på øen af den 
slags. Ak ak - så måtte vi måtte 
tilbage til almindelig føde igen!
 
Men redningen kom efter nogle 
dage. Der ankom en grønlandsk 
maler (David), som skulle male 
butikken, og han havde sin pige 
(Angisooq) med, samt en kæm-
pestor rensdyrkølle, som han 
smed i græsset udenfor hytten. 
Da han nu på fornuftig vis med-
bragte hunkøn, kunne hun lige så 
godt stå for husholdningen. Så 
vi fyrede vores lokale kiffaq, og 
glædede os til at genoptage luksus 
middagene. Da vi stiller næste 
dag kl. 12, serverede hun lunser 
af kogt rensdyrkølle. Hun var jo 
grønlænder, og det havde vi ikke 
lige tænkt på, selvfølgelig kunne 
det spises, men ikke med samme 
nydelse som stegt!

Under opholdet der på øen lånte 

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

”Her har I mig tilbage”, som den 
anden Kurt (ham Thorsen sagde 
- da han kom ud af spjældet). Den-
ne gang vil jeg tage Jer med på 
”Tuttunniarluta”, og andre spøjse 
hændelser i Grønland 1960. 

Jeg var sammen med en tømrer 
makker Niels fra Vestjylland 
blevet sendt til Napasoq, et lille 
udsted der ligger på en ø, 50 km 
syd for Maniitsoq. Der levede i 
alt 240 eski-anaana, eski-ataata 
og alt eski-ynglet (ca. to tredje 
dele), og så os 2 syd-danskere, de 
6 uger vi var der´. Vi var blevet 
sendt derned for at færdiggøre et 
nyt handelshus, og montere alt 
inventaret, altså en butik med 
blandet landhandel. Vi blev sej-
let derned i GTO´s røde kutter 
og blev indlogeret i en lille hytte 
der også hørte under GTO. Som 
jeg skrev om sidst, arbejdede vi 
mange timer dagligt, og hyrede 
derfor omgående et lokalt væsen 
af hunkøn (en kiffaq på lokalspro-
get) til at vaske vort tøj og lave 
mad til os. Og det var hun rigtig 
flink til, bare vi hver´ eneste gang 
fortalte hende, at vi ville have 
kød stegt. Ellers brugte hun den 
Grønlandske opskrift = 4 timer i 
en gryde - som de bruger til alt´. 
Vel et levn fra dengang de kogte 
fiskene og kødet i gryden, der 
hang over tranlampen hele dagen!
Men vi levede som landets ri-
geste, medens vi var der. Vi 
forlangte at få koldrøget ishavsør-
red og rensdyr hver dag. Begge 

jeg nogle gange en sejldugsjolle 
af udsteds bestyreren, og brugte så 
eftermiddage på at jagte Tejster. 
Nu var det jo sådan, at jungle-
trommerne på øen fungerede 
optimalt, så alle vidste hvad vi to 
”sanaarsoq´er” (tømrere) foretog 
os - i hvert fald indenfor en times 
tid. Så første gang jeg var roet 
på jagt, vidste alle på øen det 
selvfølgelig. Jeg roede rundt i 4 
– 5 timer og skød 13 – 14 tejster, 
samtidig med jeg holdt et meget 
vågent øje med spækhuggere - om 
der var nogen i nærheden. Der gik 
en masse hårrejsende historier om 
spækhuggere, der havde væltet 
kajakker og ædt indholdet. En 
kajakroer mætter nemlig lige så 
meget som en sæl, derfor! 

Da jeg vender hjem fra jagten 
stod der en halv snes fangere og 
pulsede cigaretter og snakkede, 
”Det faste palaver sted ovenfor 
havnen”. De vidste jo, jeg skulle 
forbi der, - for at komme op til 
hytten. Jeg slæbte jollen på land, 
hægtede jagtgevær og salonrif-
fel på nakken, fordelte fuglene i 
begge hænder, og gik så op forbi 
fangerne, og nikkede skødesløst 
Heeej og gik hjem. Hvis jeg in-
genting havde skudt havde der 
været noget at grine af, men det 
blev der så ikke denne gang. Og 
næste gang jeg tog på jagt, var der 
ikke en eneste til at tage imod mig 
ovenfor havnen, da jeg kom hjem. 
Grønlændere elsker et billigt grin!

Jeg havde lagt billet ind ved ud-
steds bestyreren om at komme 
med på ”Tuttunniarluta” (rensdyr-
jagt). Og så en dag lige før middag 
kom han op til butikken, hvor 
jeg stod og høvlede skuffer og 
spurgte: ”Vil du med på tuttunni-
arluta?” – ”Jae hvornår?” – ”Nu! 
Båden er startet nede i havnen”. 
Jeg smed høvlen og lynhurtigt 
hjem til hytten og hente uldtæppe, 
salonriffel, patroner, brød og ost, 
og så ned til havnen og af sted!
Vi sejlede 4 timer ind til mundin-
gen af fjorden Søndre Isortoq, 
hvorfra der var yderligere 4 timers 
sejlads ind til bunden af fjorden, 
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hvor vi skulle i land. Båden, vi 
sejlede i, var en mindre gammel 
fiskekutter med glødehoveds 
motor, ”dum – dum – dum – dum 
– dum”, så kender I lyden. Og vi 
var fire mand, udsteds bestyreren 
Himself, Lange Ole, Lucas og jeg, 
sagde jagthunden. En time inde i 
fjorden stoppede Lucas kutteren, 
og Lange Ole firede en pirk med 
10 ophænger kroge (gummirejer) 
ned mod bunden, rykkede et par 
gange, og halede op. Og der sad 
torsk på samtlige kroge, han kig-
gede sig omkring, ”nåh ja - vi 
er jo fire”, og sendte så pirken 
ned igen, og halede yderligere 
en halv snes torsk op,” så har vi 
nok”, sagde han. Lucas flækkede 
halvdelen, som blev kogt i en 
meget stor gryde. Så lagde vi ind 
til et tidevands-renvasket skær, 
hvor gryden blev vendt på hove-
det midt på skæret, og vi lagde 
os rundt om og guffede torsk og 
torskelever med de bare næver, og 
som´ det smagte – mums! 

Vi sejlede så 3 timer mere, hvor 
Bestyreren undervejs rensede sin 
gamle 89´er riffel med sidelukke. 
Det foregik ved, at han proppede 
en patron i kammeret, og tryk-
kede af op i luften ”Booom”, så 
stod der en enorm rød rust sky op 
fra mundingen – ”så er den klar”, 
sagde han. Vi nåede så ind til bun-
den af fjorden, hvor vi ankrede, 
og spiste noget af vor medbragte 
proviant. Ved elleve tiden gik vi 
til køjs, Bestyreren og jeg på hver 
sin kistebænk nede i lugafet, og 
Lucas og Lange Ole nede i lasten 
ovenpå nogle fiskegarn, og tide-
vandet var udad. Så ved firetiden 
om morgenen dunkede vi mod 
fjordbunden, jeg vågnede ved det, 
og var oppe og ”trække en streg” 
ud over lønningen. Lange Ole 
kom op fra lasten, og stillede sig 
hen og overpissede torskene der lå 
på dækket – det´ så´ jeg´. Så sov 
vi en time mere inden morgenkaf-
fen. Og kl. 5.30 gik vi i land, og 
så havde de tre banditter vel på 
grønlandsk aftalt - at tage livet 
af mig. For de begyndte med det 
samme at småløbe op ad det 15 – 

20 graders stigende terræn, og de 
var vel alle ca. dobbelt så gamle 
som jeg. Jeg troede mine lunger 
var røget ud, men efter en times 
tid var jeg ligesom tilvænnet, og 
vi var nået op på højfjeldet!

Lidt før vi nåede helt op, sad der 
en rype kok og morgenskogrede 
på en klippe. Lange Ole tog en 
sten, kastede, og ramte fandeme 
kokkemand midtskibs, så han 
trimlede ned, og sagde så – ”vi 
skyder helst ikke”, der kunne jo 
være rensdyr i nærheden!   

Og så gik og gik og gik og gik 
vi oppe i højfjeldet indtil kl. 14. 
Undervejs så vi laaangt ude en 
hvid prik, og jeg kiggede i min 
kikkert der sad på salonriffelen. 
Det var en snehare, og da vi kom 
nærmere, lagde gutterne sig ned 
på krakamutten, og Bestyreren 
pegede på mig og sagde ”Illit” 
(Du). Det var måske en gestus, 
eller måske endnu mere, fordi 
min salonriffel ikke larmede nær 
så meget som deres rifler. Jeg duk-
kede mig og luskede på primat vis 
nærmede, og da jeg var ca. 50 m 
fra haren, rejste den sig op på bag-
benene for bedre at kunne se, og 
det gjorde jeg osse og - ”Smæld” 
og Morten trimlede. Så kom de 
løbende, løftede haren op i ørerne 
og sagde ”Ajunngilaq” (OK). Jeg 
havde skudt den gennem hovedet 
lige under øret, så der blev ikke 
snakket mere om det. Og jeg 
fortalte heller ikke, at jeg en uge 
tidligere havde indskudt salon-
riflen til 100 m, og da det er små 
patroner ligger kuglebanen i en 
bue og ca. 20 cm højere midtvejs 
ved de 50 m, det havde jeg glemt 
– jeg havde sigtet midt på brystet 
af hr. Mortensen – meeen, man 
har jo lov at være heldig en gang 
imellem!

Under turen så vi masser af rens-
dyrlort og friske spor, men det 
lykkedes dem åbenbart at gemme 
sig mellem klipperne, for vi så 
ingen. Og måske heldigvis – for 
de skal bæres på ryggen ud til 
kysten!

Omkring kl. 14 stoppede vi oppe 
ved en fjeldkant, hvor der et par 
hundrede meter længere nede løb 
en elv, og der svømmede en fugl 
nede i elven. Bestyreren lagde an 
og ”Booom”, og fuglen spredte 
vingerne ud og flød rundt dernede. 

Vel ombord på kutteren fik den 
en ”Cigaret” (startpatron) og 
blev startet. De sidste torsk blev 
flækket og kogt, og gryden slæbt 
ned i lugafet. Lukas sejlede og 
sagde: ”Skal du ikke ned at ha´ 
torsk?”, hvortil jeg svarede: ”Jeg 
ikke rigtig sulten”. Så overlod 
han roret til mig, og gik ned til 
de andre. Jeg styrede så skuden 
en times tid fri af og mellem 
skærene, medens de sad nede i 
lugafet og guffede de lækre torsk, 
som Lange Ole havde: ”Marineret 
sidst på natten”, hmmm. Det var 
den flotteste aften og nat jeg op-
levede på Grønland den sommer. 
Morilden oplyste kølvandsstri-
berne fuldstændig langt bagud, 
og nordlysene flammede grønligt 
hele horisonten rundt!

Vi var tilbage i Napasoq igen ved 
tretiden om natten, uden rensdyr. 
Men fyldt helt op med oplevelser 
og minderige indtryk. Jeg forstår 
stadig ikke, at de turde lade mig, 
som ikke kendte fjorden - sejle. 
Men deres indstilling var: - Er 
man mand, kan man sejle! 

Mange år senere spurgte jeg min 
lille spinkle grønlandske sviger-
datter fra Nuuk: ”Har du skudt 
rensdyr?” – og ganske forsigtigt 
kom det fra hende – ”kun fem”, 
sådan en bagatel praler man ikke 
med som grønlænder!

Med den konstatering vil jeg 
stoppe for denne gang, men bli-
ver nød til at skrive om Grønland 
næste gang også for at afrunde 
historien, der er så mange minder 
deroppe fra.
God sommer til Jer alle.  

Svampe Kurt 

(Og det er så den eneste svamp, 
jeg nævner i denne spalte).
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Efter generalforsamlingen i marts 
fortsatte Jens Jensen som for-
mand, selvom han havde ønsket at 
stoppe. Ivan Nielsen blev næstfor-
mand, og Poul Erik Christensen 
fortsatte som kasserer. Torben 
Carstens fortsatte som bestyrel-
sesmedlem og Jens Hvass kom 
ind som nyt bestyrelsesmedlem. 
Suppleanter var Andreas Clausen 
og Leon Kildehøj. For første gang 
i Ry Bådlaug‘s historie lykkedes 
det at få fat i en sekretær, Karin 
Aaboe påtog sig al skrivearbejdet.

Broholdet
I april gik bådlaugets brohold, på 
anmodning fra Ry Håndværker 
og Borgerforening (RHB), i gang 
med at lave et stykke bro i mari-
naen. RHB havde tilbudt at betale 
for materialerne, hvis bådlaugets 
brohold ville påtage sig vedlige-
holdelsen af havnens broer. Der 
var nogen debat om, hvorvidt 
bådlauget skulle indgå i ulønnet 
arbejde for RHB, men man kunne 
jo godt se, at alternativet – betalt 
arbejdskraft – blot ville betyde en 
forhøjelse af den årlige havneaf-
gift. Skulle den holdes nede, var 
vi tvunget til at overtage så mange 

praktiske opgaver på marinaen 
som muligt. Broholdet havde på 
dette tidspunkt udarbejdet et pro-
jekt til en flydebro i Julsø samt til 
en rambuk, der skulle bygges på 
olietønder. RHB havde tilbudt at 
betale byggeprisen på rambukken, 
hvis den også kom til at arbejde i 
marinaens tjeneste. Rambukpro-
jektet blev dog aldrig gennemført.

Klubhusbyggeriet
I forsommeren 1979 kom der 
endelig gang i klubhusbyggeriet, 
der dog straks gav problemer med 
sokkelstøbningen, idet grunden 
viste sig stort set at være bundløs 
p.g.a. opfyld på stedet. Der blev i 
denne periode forhandlet for at få 
en aftale på plads omkring brugen 
af Skimminghus. RHB ville på-
lægge bådlauget alle omkostnin-
ger og alt arbejdet, selvom mange 
andre end bådlaugs-medlemmer 
skulle have adgang til huset. Som 
modtræk overfor RHB ændrede 
bådlauget derfor holdning, så vi 
fremover ville have kr 75 pr. times 
frivillig arbejdsindsats i Ry Ma-
rina. Mange byggemøder i forbin-
delse med Skimminghus, mange 
forhandlinger om brugsretsaftale, 

bestyrelsesmøder, ansøgninger 
om flere broer og mange store 
arrangementer bevirkede, at be-
styrelsen dette år helt glemte at 
få arrangeret standerstrygning. På 
bestyrelsesmødet sidst i oktober 
blev Poul Erik Christensen bedt 
om at snige sig ned på havnen, 
liste standeren ned, og dermed 
afslutte dette års sæson.

Jubilæumsfesten
Ry Bådlaugs 10 års jubilæum 
startede 2. pinsedag d. 4. juni, 
hvor ikke mindre end 100 per-
soner deltog. Selve festen blev 
holdt i roklubbens bådhal, som 
de velvilligt havde stillet til rå-
dighed. Der deltog 66 medlemmer 
i aftenfesten, og det blev en god 
aften med en masse god mad og 
musik og dans.

Skimminghus
Søndag d. 25. nov. var Skimming-
hus klar til indvielse. I den anled-
ning inviterede RHB til åbent hus, 
for at vise alle borgere i Ry det 
ualmindelige fine resultat, som 
byens håndværkere havde nået.
Den 18. dec. 1979 var en stor 
dag for bestyrelsen, der for første 
gang kunne holde møde i det nye 
klubhus. Nu havde bestyrelsen et 
fast sted at samles, uden det skulle 
gå ud over en familie et eller andet 
sted. Det forrige bestyrelsesmøde 
blev afholdt i formandens ma-
lerværksted. I 1980 overtog Ry 
Bådlaug ansvaret for klipning af 
plænerne ved Ry Marina mod en 
sum på kr. 2.000 fra RHB. 
                                                                                                 Else 

Else Jensen

Ry Bådlaug‘s historie
Foreningsåret 1979/ 1980

Det gamle klubhus



11

Sådan lød overskriften i Ank‘ret 
nr 1/ 1993 på et nyt arrangement i 
Ry Bådlaug. Ideen til dette arran-
gement fik daværende formand 
Jørgen Sørensen (Posten), efter 
at have deltaget i et lignende ar-
rangement i Hou året før. Jørgen 
var begejstret og mente, at det 
også måtte kunne arrangeres på 
søerne ved Ry. 

Der blev taget kontakt til Horsens 
Musik Forening, og lørdag d. 29. 
maj kl. 14.00 sejlede en flåde ud 
til bro 61 og 62 i Alling Å med 
de 20-25 musikanter ombord, 
fordelt med 4-5 i bådene. Fest-
udvalget havde opstillet grill ude 
ved broerne, hvorfra man kunne 
købe oksesteaks og pølser, hertil 
kartoffelsalat og flutes samt var 
der en fadøl-bar. 

AUGUST
Lørdag den 24/8 kl. 13.00
Musik på havnen og på søen
Harmonikaspillere og andre gode 
musikanter underholder om efter-
middagen under flot sejlads til søs. 
Efterfølgende er der Grill-aften 
med mere musik og dans. Husk 
tilmelding!

SEPTEMBER
Mandag den 2/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens kur-
ser. Tilmelding til kurser udbudt 
af Ry Aftenskole

TILMELDING og 
MERE INFO
Opslagstavlen i klubhuset eller 
www.rymarina.dk

Arrangement 
kalender

Harmonikatræf på søen

Arrangementet blev en knaldham-
rende succes, og i år er det 20. 
gang det afholdes. De seneste år 
har vi kaldt arrangementet Musik 
på havnen. Vi sejler stadig ud og 
ankrer op et passende sted, hvor 
der spilles og synges et par timer. 

Derefter mødes man på havnen 
til grill, og så festes der aftenen 
igennem og det halve af natten. 
Arrangementet i år er d. 24. 
august, så sæt kryds i kalenderen 
og kom og deltag i festlighederne.

 Else

Fra et af de tidligere år

Ry Bådlaug byder 
velkommen til:
Klaus Sakskøbing, Thorsø

Bente og Carsten With Thygesen, Ry
      Annemette Lysbech og Henrik Kleis, 

Skanderborg
Steen og Line Juhl og Fihl, Sporup

Lars Jønsson, Galten
Allan Pedersen, Ry

Claus Olsen, Hammel
Kieran Mullally, Galten
Ken Henningsen, Galten

Lars Janke, Ry
Anders Gunge, Skanderborg

Bodil Larsen, Silkeborg
Ove Maul, Ry

Nina Thanning og Torben Gissel, Kjellerup
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mangler sådan set kun at møde 
fodgængere midt på Julsø, og det 
siges jo at der har været fortil-
fælde, ganske vist på Genesaret 
sø, men alligevel. 

En dejlig dag i pinsen kom vi 
forbi en flok glade mennesker, 
der opfindsomt havde forflyttet 
pinsefrokosten til en motoriseret 
tømmerflåde, tændt op i grillen 
om bord og sørget for rigeligt med 
mad og drikkevarer. De havde det 
med garanti mindst ligeså hyg-
geligt, som folk i fine fartøjer til 

større eller mindre formuer.

Det er livsbekræftende at se, at 
det handler om hyggeligt samvær 
samt oplevelser i vores storslåede 
natur.

Kjærligst
Besætningen på Celina

Når man færdes på og omkring 
vores dejlige søer, er det en stor 
fornøjelse, at se de utallige måder 
man kan bruge søerne på. Man 
kunne måske godt ved første øje-
kast få det indtryk, at søerne kun 
besejles af store flotte skinnende 
både, men det forholder sig hel-
digvis helt anderledes. 

Vi har efterhånden set alt fra bade-
ringe til passagerbåde. På en god 
dag kan man bl.a. møde folk, der 
kæmper for at holde balancen på 
en cykel (vandcykel forstås!). Vi 

Der sidder elleve mand på en tømmerflåde!
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tilsæt en klat smør (det bevarer 
den grønne farve på aspargesen).
Skær den træede ende af de 
grønne asparges og lad dem simre 
i 3 minutter.
Tag dem op og dryp dem af.

Skær fisken i skiver og arranger 
det hele pænt på tallerkenen med 
det foretrukne tilbehør.

Velbekomme og go`sommer

Frank

I skrivende stund er sommeren 
endelig kommet, om end skønt 
den ligesom ikke rigtigt ved, hvad 
ben den skal stå på. Pinselørdag 
var der således 26-27 grader og 
ugen efter, dagtemperaturer ned 
til 13 grader. Det betyder, at man 
rent madmæssigt må være om-
stillingsparat og denne udgaves 
opskrift er god i båden som en let 
frokostret, men kan også bruges 
som en lidt mere solid middagsret, 
afhængigt af tilbehøret.

Til retten skal bruges:
Cremefraiche 18%, rygeost, lidt 
god mayonnaise, masser af pur-

Røget vildlaks med rygeost-
creme og grønne asparges

Frank Jacobsen

løg eller dild,  lidt citronsaft, god 
røget laks eller ørred (går også 
fint med anden røget fisk), et bdt. 
grønne asparges,  små nye kartof-
ler eller godt groft brød.

Rygeostcreme
Rør 2 dele cremefraiche sammen 
med en del rygeost og et par ske-
fulde mayonnaise.
Tilsæt rigeligt med purløg eller 
dild.
Smag til med lidt citronsaft og 
salt og peber.

Grønne asparges
Bring en gryde vand i kog og 
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Der var pænt fremmøde til dette 
arrangement, 32 medlemmer, 
heraf 14 nye. Formålet med disse 
klubaftner er, at præsentere vore 
nye medlemmer for bestyrelse 
og udvalg. 

Formanden fortalte lidt om klub-
bens historie samt hvad vore 
udvalg går og laver. 

Klubaften mandag d. 13. maj

Formanden for sikkerhedsudval-
get, Flemming, orienterede om 
korrekt tovværk, fendere, og at 
vi skal værne om miljøet. Dette 
og meget andet kan I læse om i 
den folder, som sikkerhedsud-
valget har udgivet. Folderen fås 
i klubben. 

Så var der rundvisning på marina-

en, servicebygningen, elstanderne 
på broerne m.m. Aftenen sluttede 
med kaffe og bradepandebrød 
med lækkert pålæg. Der var god 
stemning, snakken gik lystigt, et 
vellykket arrangement.

                                                              Else

Sommerfest 2013

slog alle andre kandidater af 
banen. 

Bjarne er, som det vil være nogle 
bekendt, en hittepåsom fyr, og når 
det er koldt og blæsende ude, og 
man har besluttet sig for at grille, 
så anbringer man naturligvis bare 
engangsgrillen på bordet i båden! 
Altså træbordet!! Nå, men pyt, 
hvad betyder et bord fra eller til, 
man køber da bare en ny båd!
 
Fra redaktionen skal lyde et stort 
tillykke med den fornemme pris 

og den nye båd. 

Efter spisningen trådte mange af 
de nydeligt festklædte bådfolk 
ivrigt dansen til musikken, leve-
ret af Grand High Band. Alt i alt 
en særdeles vellykket fest, som 
festudvalget fortjener stor ros for.

FJ.  

Ry Bådlaugs nyligt afholdte som-
merfest, blev en bragende succes. 
Vejret var forrygende, og maden 
veltilberedt og spændende. Det 
kunne mærkes, at festudvalget 
havde lagt stor kreativitet og 
mange kræfter i forberedelserne 
til festen. 

Årets ”kvajeåre”
Broudvalgs-formands-overassi-
stent  Sten Thorsager overrakte 
årets kvajeåre til den glade og højt 
kvalificerede modtager Bjarne 
Vinduespudser, der med afstand 

Else Jensen
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Gennem vinteren har den stået 
på planlægning af sommerturen. 
Planlægningen er den proces, 
hvor man overvejer hvor længe, 
hvor langt og hvorhen turen skal 
gå. Oftest starter det med drømme 
om områder, man endnu ikke har 
besejlet, eller skønne steder, som 
andre har beskrevet. 

Når de store armbevægelsers tid 
er overstået, kasserer nøgterne 
overvejelser de mest urealistiske 
destinationer. Tilbage bliver nogle 
muligheder, man kan drøfte og 
regne på. Antal sømil og antal 
uger, mærkedage man ikke kan 
sige fra, besøg om bord. Og øko-
nomien??  Diesel og havnepenge. 
Mulighed for at ligge for svej. 
Skal vi i det hele taget på havet 
i år, hvad er prisen for transport 
af båden ud og hjem. Er båden i 
sødygtig stand, skal der foretages 
reparationer, forbedringer eller 
indkøb af nyt udstyr.

Efterhånden tager det hele form, 
og man får de store linjer på plads. 
Så kommer anskaffelse af nye 
søkort, havnelodser, oplysninger 
om ankerpladser, sejladsbeskri-
velser og naturligvis almindelig 
turistinformation. 
Med til studiet af søkort hører 
også indprentning af nye stednav-
ne og beliggenhed af strategiske 
havne og fyr på feriens sejlruter. 
Geografien skal også være på 
plads. 

Inden afrejse, er det en god idé, 
at have en plan B. Der skal være 
mulighed for ændringer under-

Om at komme afsted…

Kai Rasmussen

vejs uden de store overraskelser. 
Vejret, skader eller sygdom om 
bord er faktorer, der kan ændre 
alle planer, så er det rart, hvis man 
er bare lidt forberedt på at kunne 
lave om på turen.

Når tiden nærmer sig, og båden 
skal pakkes, kommer der en del 
af planlægningen, der kan være 
afgørende for succes eller fiasko. 
Det drejer sig om provianterin-
gen. Det er vigtigt altid at have 
rigelig forplejning om bord, så der 
er mulighed for, at man kan klare 
sig nogle dage. Ikke alle steder er 
der indkøbsmuligheder, og andre 
gange når man måske ikke i havn. 
En anden og lige så vigtig del, 
er udrustningen. Der skal huskes 
værktøj og reparations- og reser-
vegrej til skrog, motor, sejl og rig. 
Pakninger, reserveimpeller, olie 
og fedt. Lidt til el- arbejde, reser-
vesikringer og lanternepærer må 
heller ikke mangle. Måske noget 
sejldug, nåle og andet sejlmager-
grej og tovværk. Førstehjælpskas-

sen skal også være i orden.
Hertil kommer skibspapirer som 
forsikringsbevis, sendetilladelse, 
eventuel pas og gæsteflag.

Alt skal huskes, for i den nær-
meste fremtid er båden ens hjem, 
og det der mangler, må enten 
undværes eller købes ekstra ind 
på turen. Det er en dyr løsning, og 
hvor skaffer man tingene.
Meget arbejde? Ja måske, men 
hvad pokker gør det, for plan-
lægningen er en del af sejlerlivet. 
Forventningen til nye oplevelser 
overgås ikke af noget 

I skrivende stund er alt klar. 
Båden er søsat og ligger fuldt 
udrustet ved kajen, mast og rig er 
sat. Om få dage er vi på vej. Tværs 
over Kattegat til oplevelser, som 
vi mener at have planlagt, men 
som måske også byder på over-
raskelser, som vi slet ikke har 
drømt om. Hvem ved…

Kai



SLADREBÆNKEN

Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

Fra „vand“-vittige Kurt:
Unge Svendsen vovede sig på 
dybt vand hos barberen forleden.
”Vil du ikke med i biffen i aften, 
søster”?, sagde han til den unge 
kittelklædte dame som gik og 
ryddede op. ”Jeg er ikke sikker 
på, at min mand vil synes om det”, 
svarede hun. ”Du behøver da ikke 
at fortælle ham noget, skat”. ”Du 
må hellere selv spørge ham. Det 
er ham der barberer dig”.

En smuk ung dame kommer ind 
på kontoret. ”Mon direktøren har 
tid til at tale med mig”?, spørger 
hun kontoreleven. ”Det er jeg helt 

sikker på. Chefen har altid tid 
at tale med kønne, unge piger”. 
”Udmærket. Så sig til ham, at 
hans kone er her”!

”Er jeg virkelig den første af De-
res modeller, De nogensinde har 
kysset”? ”Ja, det er De”. ”Hvor 
mange modeller har De haft”?
”Fire: En kulskovl, to runkelroer 
og en hankat.

Museumsgæsten: ”Det er en ud-
mærket statue af generalen. Men 
hvorfor står han i sådan en mær-
kelig stilling”? Kustoden: ”Jo, 
det skulle egentlig have været en 

rytterstatue. Men så viste det sig, 
at komiteen ikke kunne skaffe 
penge til hesten”.

„Når man er ude på dybt vand -
Er det klogt at holde munden 
lukket“.

„Mennesket når aldrig ud til nye 
oceaner - Hvis det ikke tør slippe 
land af sigte“.


