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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
Ohøj - så kom tiden endelig, hvor bådene er kommet i vandet.
Sommeren er nu i gang, og vi kan komme ud og nyde vores nypolerede både, de dejlige søer, og ikke mindst
vores dejlige perle, nemlig Marinaen. Det er altid en fornøjelse at komme derned. Der er hyggelige mennesker, altid nyslået græs, nymalet klubhus, nye broer og mange andre ting, udført af de mange frivillige.
Et korps, der sørger for, at klubben og marinaen altid fungerer for alle os brugere. Det er skønt at være
formand for sådan en klub, der er så aktiv og med så stor opbakning.
Igen i år har vi haft rigtig mange indmeldelser. Og til alle nye medlemmer vil jeg sige: Velkommen til! I
opfordres til at deltage aktivt i klublivet. Kom og vær en del af det hele.
Vi har oprettet en Facebook profil, der er for klubbens medlemmer. I kan selv uploade billeder og skrive
tekst på siden. Brug den, så det bliver til en aktiv side. Slå op og meld jer til på ”Ry Marina”.
Standerhejsningen sidst i marts blev afviklet med et rigtigt stort fremmøde. En hyggelig dag, hvor klubstanderen blev hejst til top i den ny restaurerede flagmast. Efter ceremonien var der igen i år auktion over
mange spændende maritime ting. Endvidere har vi gennemført 3 klubaftener med forskellige emner. Startende med et foredrag om ombygning af en minestryger til et sejlskib. Råd og dåd til klargøring af båden.
Alt om sikkerhed, omfattende brandslukning og livredning. Alle aftener med tilfredsstillende fremmøde
og med den rette klubånd. Skulle nogle af læserne sidde med ideer til fremtidige klubarrangementer, så
giv besked til mig. Vi er altid lydhøre overfor nye tiltag.
I skrivende stund står vi lige over for vores sommerfest og vores familiedag. Jeg håber selvfølgelig, at der
er mange, der deltager. I september vil en gruppe af medlemmerne for andet år arrangere ”Tour de Legedag
for Voksne”. Sidste år blev det en sjov og hyggelig dag med aktiviteter til søs og mon ikke arrangørerne i
år igen vil finde på nye ”sømandsaktiviteter”, så vi kan få lidt samvær på søerne. Husk at følge med i kalenderen, også på hjemmesiden, hvor tilmelding kan finde sted. Ligesom listerne på klubbens opslagstavle.
Angående vores kommende byggeri, så går det fremad. Vi har haft en arkitekt til at udarbejde forslag til
tegninger, så ansøgning om byggetilladelse kan komme i gang. Ligesom vi også udarbejder et budget over
byggeriet.
Jeg vil slutteligt ønske jer alle en rigtig god sommer og forhåbentlig med en masse dejlig sejlads og mange
hyggelige timer i klubben.
Jesper

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Ry Bådimport, Ry
Carsten Visgård, Ikast
Kurt Rasmussen, Give
Michal Larsen, Skanderborg
Ib Christensen, Silkeborg
Per Carlsen, Vejle
Lars Andersen, Ry

Carsten Nagel Nielsen, Them
Erik Romby, Harlev J
Poul Erik Jensen, Silkeborg
Henrik Jensen, Brædstrup
Jesper Johansen, Galten
Brian Mikkelsen, Silkeborg
Gert Dahl Pedersen, Ry

Kjeld Nielsen, Silkeborg
Klaus Broch, Ry
Lars Kristensen, Hinnerup
Peer Leth, Skanderborg
Lars Andersen, Ry
Ove Gedsø, Ry
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Fantastisk flot
Flemming Sommer

Efter den lange vinter er bådene
endelig kommet i deres rette
element. Og hvilket dejligt syn:
Bådene er pudsede og polerede
- men ikke nok med det - stort
set alle både i havnen er rigget
korrekt med fortøjninger og fendere. 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 sikkerhedsudvalget kommer med, bliver
fulgt. FLOT!
I den kommende tid vil vi i sikkerhedsudvalget 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 gasinstallation i både.
De vigtigste regler om gas i både:
• Gasflasker og regulering skal
opbevares i et rum/kasse, som
er forsynet med dræn/afløb
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 opbevares i gaskasse/flaskerum
Og husk, at der skal forefindes en
egnet håndildslukker på mindst
2 kg i både med gasinstallation.
Sikkerhedsudvalget

Arrangement
Kalender
SEPTEMBER

Mandag den 7/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens
kurser. Tilmelding til kurser
udbudt af Ry Aftenskole
Lørdag den 12/9 kl. 10.00
Tour De Legedag for Voksne!

TILMELDING og
MERE INFO

Opslagstavlen i klubhuset
eller
www.rymarina.dk

Klubaften d. 3. marts
Klargøring af båd
Den 3. marts var der klubaften,
hvor temaet var „Klargøring
af båd“.
Der var bl.a. stor interesse under demonstration af diverse
olieprodukter.
Navi-Kai
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Ry Bådlaug foreningsåret
1984/1985
Else Jensen

Bestyrelse og udvalg
Efter generalforsamlingen i februar skete der ikke de store ændringer. Hele bestyrelsen fortsatte
og konstituerede sig som i 1983.
Kun på suppleantposten skete der
en forandring, idet Jørgen Jensen
blev erstattet af Jørgen Sørensen,
vor senere formand. Der blev
nedsat et 4 mands havneudvalg
til at overtage administrationen
af Ry Marina. Det første udvalg
kom til at bestå af: formand
Jørgen Christensen, der havde
nogen erfaring fra sin tid i RHB's
bådpladsudvalg, samt af Jørgen
Sørensen, Jens M. Pedersen og
Ivar Møll. Disse personer skulle
skabe et administrationsapparat
og lægge kursen for havnekontorets fremtidige virksomhed.
Det nye havneudvalg fastholdt
traditionen med at holde åbent på
kontoret hver mandag aften mellem 1830 og 1930 – en ordning
der er blevet fast tradition og fortsat eksisterer. Broudvalget fik ny
formand, Ejnar Jensen, som snart
skulle få sin sag for i forbindelse
med havnebyggeri. Bendt Bach
blev formand for festudvalget
og Willy Kjeldsen for aktivitetsudvalget. Britt Jønsson blev
sejlerkontaktmand og Poul Køpke
PR – mand. Det skal lige nævnes,
at kvinderne endelig fik lov til at
stemme på generalforsamlinger.
Det blev vedtaget, at der er én
stemme pr. medlemskab, og den
stemme kunne mand eller kvinde
bruge, som de nu kunne blive
enige om internt, når blot den der
ikke er registreret for medlemsskabet medbringer fuldmagt.

Købet af Ry Marina
I foråret faldt de sidste brikker
på plads ang. handlen med RHB
om købet af Ry Marina. Utallige
møder var gået forud, og sidst i
marts udsendte Ry Bådlaug en
pressemeddelelse for at gøre rede
for handlen. Den 14. maj 1984 underskrev Ry Bådlaugs bestyrelse
det endelige skøde. Bestyrelsen
besluttede, at både Ry Bådlaugs
15 års jubilæum og købet af Ry
Marina skulle fejres på behørig
vis med reception og fest i Skimminghus den 23. juni. Der skulle
både være musikoptog ved Ry
Blæseorkester og jazzmusik ved
Skimminghus.
Et travlt år
Det første forår som selvstændige
på Ry Marina blev meget travl.
Pontonsektionerne blev forsynet
med overgangsplader, så man
ikke længere risikerede at brække
benene i revnerne mellem 2 sektioner. Der blev planeret og sået
græs på vore arealer, der blev
hegnet om pladserne og der blev
lavet om på nøglesystemet og
mange andre ting. I august 1984
fødtes de første planer om en total ombygning af Ry Marina for
at bedre pladsforholdene til den
enkelte. Inden bådoptagningen
blev der etableret el og kraft på
Skimminghøjpladsen. Der blev
også råd til investeringer på havnekontoret med nyt møblement,
en regnemaskine og hylder. Der
blev lavet nye regler for udlån/
brug af Skimminghus. Der kom
nemlig ofte forespørgsler om lov
til at låne huset til både det ene og
det andet, som var helt uden rela-

tion til Ry Bådlaugs virke, så nu
blev ethvert privatudlån udelukket. Skimminghus ejedes jo nu af
medlemmerne, og de skulle have
fri og uhindret adgang til brug af
huset på alle tider. Hvis der skulle
være arrangementer var kravet at
der skulle være fri adgang for alle.
Sommerfesten
Bestyrelsen besluttede, at der
skulle indføres en sommerfest
der skulle være gratis for alle
de frivillige hjælpere, alle andre
var yderst velkomne, dog mod
betaling. Hjælperne er jo med til
at indfri Ry Bådlaugs målsætning
– at Ry Marina skal være landets
bedste, og ikke mindst billigste.
Else

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 broer og borde.
Havnekontoret mangler mange mailadresser!
Meddel din mailadresse til havnekontoret, så
klubbens kommunikation
kan lettes.
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En gammel dame
Kurt Nielsen

Museumsskibet Gl. Turisten har
93 år på agterspejlet, og mange
skoleklasser og andre oplever
hvert år hyggelige sejlture på
søerne ombord på hende.
I skal lige vide, at hun efter
Søfartsstyrelsen krav blev gjort
synkefri under restaureringen i
2001 – 2004 ved indlægning af 7
m3 opdriftsmiddel i køl og skot
– alternativet ifølge et lovkrav
var 3 redningsbåde. Men da hun
ikke skulle sejle på havet, endte

hun med at komme ind under
reglerne for havnerundfarts både,
og så kunne der dispenseres fra
redningsbådene, og den synkefri
tilstand med opdriftsmidlet accepteres. De samme år udskiftede
Jørgen Bådebygger rådne planker
i nødvendigt omfang. Og igen i
2012 måtte hun en tur på Hobro
Værft, og fremstår nu som en ganske velholdt dame af ældre dato.
Hvis I vil vide mere – så gå på
nettet og læs om hendes fortid.

Heraf fremgår det, at hun er bygget i Ry Havn på en midlertidig
bedding i 1922.
http://www.skanderborgleksikon.
dk/index.php/Museumsskibet_
Gl._Turisten
Svampe Kurt

Årsrapport for museumsskibet Gl. Turisten
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Sæson 2014 blev et godt år for
museumsskibet Gl. Turisten, som
gennemførte mange sejladser
uden uheld af nogen art. Antallet
af besætningsmedlemmer er øget
i årets løb, så vi nu har 7 skippere og 6 bindemænd. Især har
kontakten til brigaden omkring
marinehjemmeværnskutteren i
Aarhus betydet en god tilgang

af besætningsmedlemmer til Gl.
Turisten.
I år har det ikke været nødvendig
at sige nej til ønskede sejladser. I
årets løb sejlede Gl. Turisten 45
sejladser med i alt 873 passagerer. Gl. Turisten var i søen i 152
timer. Det er åbenbart niveauet,
for sidste år havde vi 44 ture med

874 passagerer.
Der er efterhånden faste tilbagevendende sejladser som Blå
Flag sejladser for Skanderborg
kommune, Knudsøkoret, Ry
Jazzværk og sejladser for sponsorer. Sejladserne for foreningens
medlemmer er efterhånden blevet
meget populære. En af sejladserne

måtte dubleres, da der var overtegning til en af sejladserne. Der
var 18 morgenfriske, der var med
på solopgangsturen, med afgang
kl 04.00!
Sejladserne for Mølleskolens 8.
klasser er også blevet en fast tradition. I år var der seks 8. klasser.
I alt 156 elever fik on location
undervisning af deres lærere og
af Otto og Frede. Så de var i kyndige hænder. Skolesejladserne er
sponsoreret af Pressalit.
Nordea Ry afdeling blev ny sponsor for Gl. Turisten i år. Vi håber,
at de fortsætter trods lukningen af
Nordea Ry afdeling.
Da driften fortsat har kunnet gennemføres udelukkende med frivil-

lige fra skibslauget til vedligeholdelse og drift af Gl. Turisten, har
vi igen i år et overskud på driften.
Overskuddet henlægges til evt.
forbedringer eller reparationer.
Ferskvands museumsforeningen
og skibslauget er glade for, at
igen i år har mange fået en god
oplevelse med Gl. Turisten.
Vi takker alle sponsorer for deres
bidrag og interesse, og alle frivillige hjælpere og besætningsmedlemmer i skibslauget for arbejdet
med vedligeholdelse og drift af
Gl. Turisten.
Ferskvandsmuseumsforeningen
arbejder med at få opført en
bådhal, så det Historiske Monument Gl. Turisten kan få tag

over hovedet i vinterperioden, og
skibslauget kan få forbedrede arbejdsforhold under arbejdet med
klargøring af skibet. Skanderborg
kommune har givet tilladelse og
også givet tilsagn om økonomisk
støtte. Vi er i gang med at søge
fonde om midler. Forhåbentligt
kan en ny bådhal blive en realitet
i løbet af næste år.
Vi håber, at sponsorer og skibslaug
fortsætter med støtte og frivilligt
arbejde næste år.
For Ferskvandsmuseumsforeningen
Steen Rytter

Klubmøde Brand og Redning 14. april

Demonstration af slukningsudstyr

Hjertemassage og hjertestarter
afprøves af Ulla og Mogens

Brandslukning i praksis
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Den sikreste sikkerhedschef
Chr. Medom
Den allestedsnærværende formand for klubbens sikkerhedsudvalg, Flemming Sommer Andersen, er en kendt person i klubhuset
og på havnen, hvor han flittigt
efterser, om bådejerne lever op
til klubbens mange sikkerheds

bestemmelser.
En læser har henvendt sig til
Ank´ret og gjort opmærksom
på den nidkærhed, foreningens
“sikkerhedschef” udviser. Selv
når hans egen båd er på land i
vinterhalvåret, kaster han anker.

Formentlig er han forberedt på,
at slusen i Silkeborg kan stoppe
til, vandstanden stige, og dermed
fjerne hans båd fra Skimminghøj.
Selvom presenningen er blæst af,
har han som en ekstra sikkerhed
også kalechen under. Intet kan
gå galt!
Den venlige læser er anonym,
men det kan oplyses, at han sejler
af “Princip” i en Nidelv 28.
Forelagt ovenstående udtaler
Flemming Sommer følgende
kloge bemærkning: ”Hvad skal
jeg ellers gøre, der er jo ingen
fortøjningspæle”.
Christian Medom

Møde med bestyrelsen 5. maj
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Som altid en god aften med bestyrelsen. Her fortæller Jesper Formand de fremmødte om slæbestedet.

Restaureret flagmast
ved klubhuset
Da havnen i efteråret 2014 var
tømt for både og sejlsæsonen
forbi, var det ikke kun broerne,
der skulle vedligeholdes.

Flagmasten blev atter rejst og var
igen klar til standerhejsningen og
kan nu stå i vejr og vind i mange
år igen.

Klubhusets flagstander skulle
også have et eftersyn. Den blev
derfor lagt ned og kørt på værksted. Her blev det konstateret,
at den øverste del af masten –
topmasten - havde begyndende
råd. Ligesom naglebænken med
kofilnaglerne.

På billederne ses Gert Nøjsen, der
mestrer splejsningens ædle kunst.
Udenfor er også Knud Rauff og
Jens Grimstrup beskæftiget med
at montere liner og beslag på
flagmasten.
Christian Medom

Gert Nøjsen - Klubbens Knudemand

Efter udskiftning og lakering af
delene blev også en del af tovværket udskiftet og splejset.

Jens Grimstrup og Gert Nøjsen checker
en sidste gang....

Sandart konkurrence uden sandart
Fiskeriforeningen Gudenaa i Ry,
gennemførte traditionen tro igen
i år den årlige konkurrence den 1.
juni fra midnat. Starten blev markeret ved Sdr. Ege med et gigantisk festfyrværkeri, hvorefter de
14 tilmeldte og andre lystfiskere
smed snøren i søerne, og fiskede
koncentreret indtil indvejningen
fandt sted samme sted om formiddagen kl. 10.
Konkurrencens dommere måtte
dog konstatere, at bestanden af
sandarter ikke lod sig fiske denne
gang. Ingen havde fået den eftertragtede fisk på krogen. Derimod
blev præmierne afleveret til lystfiskere, der kunne fremvise nogle
store fangster af gedder. Således
vandt Svend Ravnborg konkur-

rencen med en gedde på 93 cm. 2.
og 3. præmien gik til søn og far,
Alexander og Christian Nagstrup
med gedder på henholdsvis 70
og 56 cm.
1. præmien var et Humminbird
ekkolod og de øvrige præmier var
diverse fiskegrej og andre gode
varer fra Ry og omegns sponsorer,
der også dækkede omkostningerne ved det store fyrværkeri.
Vejret var koldt, blæsende og
regnfuldt, indtil solen brød igennem om morgenen. Således kunne
præmieoverrækkelsen finde sted
i solskin, der strålede om kap
med ansigterne på konkurrencens
vindere.
Christian Medom
Største sandart blev .... en gedde!
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I gamle dage…
Kai Rasmussen

Nå ja, i sidste nummer af Ank’ret,
gik der vist nostalgi i den, - og det
bliver ved.
På søndagsturene til havnen skete
det ikke sjældent, at vi fortsatte
mod Skimminghøj. Lige efter den
gamle dampskibsbro, der lå omtrent der, hvor Havne Pavillonen
ligger i dag, kom vi til en fin portal, der førte ind til området, hvor

Jeg husker endnu flere af personerne, der havde både liggende.
Det var motorbåde, gamle og
selvfølgelig af træ. Nogle brugte
hele ugen til at få motoren til at
gå bare nogenlunde inden weekenden, mens andre havde helt styr
på det med motorerne.
Noget helt specielt, som jeg hu-

samlede båden i havnen. Det var
et fantastisk syn, når Hr. og Fru
Kiilerich stille gled af sted og
forsvandt videre ud i Birksø.
Jeg vil ikke undlade at bemærke,
at Kiilerich havde en fantastisk
butik i en del af det, der i dag er
Ambolten. Butikken indeholdt alt
fra værktøj, søm og skruer til gry-

Personerne på billedet er fra venstre: Tage Sørensen, ukendt, ’Stuer’ Frederik, Jens Borg, Herman
Pedersen, ’Baneformand’ Arne Just, Høstrup og Børge Elkjær. I baggrunden ses portalen ved ingangen
til Bådpladsen.
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bådene var. Pladsen havde Ry
Håndværker- og Borgerforening
erhvervet engang i 1920’erne,
men den lignede langt fra noget, der kan sammenlignes med
marinaen i dag. Dog var der nok
omkring otte – ti småbroer, hvor
byens borgere kunne lægge en
båd. Op mod baneskråningen lå
et hvidt hus, hvor ’Stuer’ Frederik
og Marie boede.

sker fra dengang, var når byens
isenkræmmer, Kiilerich satte sin
båd i vandet. Jeg husker det som
en meget elegant, slank og flot
båd bestående af en spinkel træramme overtrukket med vandtæt
stof, noget i retning af en kajak,
men med sejl og så var den vist
forsynet med pontoner.
Kiilerich ankom på cykel og

der, potter og pander, ja alt hvad
man kunne ønske sig af isenkram
og mere til.
Engang midt i 50’erne købte den
daværende formand ved jernbanen, A. W. Just, en gammel toldkrydser. Bådens størrelse gjorde,
at han fik lov til at etablere en
ophalerbedding med skinner og
et tilhørende hus til vinteropbe-

varing. ’Baneformanden’ døbte
båden ’Nete’ efter sin kone, og
da mine forældre kendte parret,
husker jeg flere sejlture på søerne
med dem. Det bedste var, at de
havde medbragt en lille jolle,
som jeg så kunne sejle i, mens de
voksne fik frokost om bord. Det
var på det tidspunkt, at jeg fik
kendskab til mange sjove steder
i bl.a. Alling Å.
Lidt længere fremme, var der
opført et par bådehuse på pæle
ud over vandet. Det var Hede
Nielsen, ejeren af Hede Nielsens
Fabrikker og Arena Radio og TV
i Horsens, der havde to hurtig
gående både, såkaldte Cris Crafts,
liggende her. De var bygget i
mahogni og flot lakerede, jeg
tror der var en form for talje i
husene, så bådene kunne løftes op
af vandet, når de ikke blev brugt.
Hede Nielsens bådhuse blev senere overtaget af Ry Bådlaug og
anvendt som klubhus.
Søndagsturene fortsatte forbi det
område hvor Ry Roklub ligger i
dag. Dengang holdt roklubben til
ved Ry Møllesø, på den modsatte
side af landevejen, nær det sted,
hvor kanofarerne nu ledes under
vejen. Huset, et rødmalet træhus,
ligger der endnu. Ry Roklubs

Ophalerbedding og bådhus
nuværende hus mener jeg, blev
bygget i midten af 60’erne.
Længere ude kom passagen ved
Kaninøen. Øen er i virkeligheden
kunstigt anlagt, da man i forbindelse med etableringen af sejlruten Silkeborg – Ry gravede den
rende, der i dag udgør passagen
mellem øen og land. Ifølge oplysninger hentet i Ry Bådlaugs 25
års jubilæumsudgave af Ank’ret,
fortæller det tidligere medlem Ejner Jensen, at man på et tidspunkt
forsøgte at avle kaniner på øen,
det slog dog fejl, idet kaninerne

forsvandt, når søerne blev lagt til
med is. Øen ejes af kommunen,
men ifølge Ejners oplysninger
tilhører brugsretten den til enhver
tid siddende skoleinspektør.
Søndagsturen fortsatte rundt om
Skimminghøj og så var det hjem
til søndagskaffebordet.
Nå, men nu må det være nok med
alt det gamle ævl…
Ha’ en rigtig go’ sommer…
Navi-Kai

Blishøne på afveje
Redaktionen har modtaget dette
foto af Trille Skøt-Jensen, som
tilfældigt havde taget det inden
ejeren af båden, Jan Ustrup tog
på sejltur.
Jan gav intetanende den blinde
passager en sejltur til Andekrogen. Da barnebarnet opdagede
den nye indflytter, var der kun
rester af reden tilbage. Ak ja, den
natur. Hvor mange har ikke prøvet
det samme. Jans ellers fine elastikordning fungerede desværre
for en gangs skyld ikke, og bade-

broen var derfor frit tilgængelig
for den rugetrængnde blishøne.
Fra redaktionens biolog skal vi
hilse og sige, at bestanden nok
skal overleve, for blishønen er
ikke specielt truet. Men det er altid en god ide at tjekke badebroer
og lignende for rede-bygge-lystne
fjerkræ, og fjerne reden inden der
bliver lagt æg.
Christian Medom

11

Sommertur 2014
Holland. Del 3
Frank Jacobsen
Som den trofaste læser vil erindre,
overlevede skipper et plagsomt
psoriasisgigt angreb ved hjælp af
”ulovligt” fremskaffet receptpligtig medicin, som skipperkonen efter at have besøgt adskillige apoteker og plæderet for ”notfalle”
havde fået udleveret. Vi sejlede
igennem Bremen og passerede
på vejen tæt forbi mægtige Weser
Stadion. Det gik alt sammen fint,
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indtil vi, naturligvis i en halvstor
fjernbetjent sluse med rivende
strøm mod stævnen, pludselig
ikke kunne få bovpropellen til at
virke. Den slags sker jo altid, når
det er mest ubelejligt, og slusen vi
befandt os i var - ifht. alle andre
sluser - den, hvor man lukkede
vandet hurtigst ind (vi slusede
opad), og Lisbet, som hidindtil
havde kunnet holde Celina med
en slusekrog ca. midt på båden,
råbte nu: ”Jeg tror ikke jeg kan
holde den”! Vi havde indarbejdet
en slusemetode (til store sluser),
hvor Lisbet holdt fra midten og
bagud og skipper ved hjælp af
motor og bovpropel holdt stævnen inde og sørgede for, at båden
ikke løb frem og tilbage. Efter at
have overstået den lidt stressede

slusning gik vi ind til et lille charmerende bådlaug ved navn W.S.V.
Hoya, hvor vi under den obligatoriske aftengåtur så et opslag fra
en lokal bådmekaniker, der lød det
velklingende navn Herbert Papenhauser! Næste dag ringede vi til
Herbert, og skipper, der ganske
bestemt mente, at det måtte være
batterierne til bovpropellen, der
af uransagelige årsager havde tabt
pusten, fik Herbert til at bestille to
fine (og dyre) vedligeholdelsesfri
marinebatterier i Bremen. De bestilte batterier kunne først fås den
følgende dag, så der måtte slås
koldt vand i blodet og indregnes
en overliggerdag.
Næste dag kom en meget munter,
højttalende og nærmest uforståelig Herbert Papenhauser, iført to
nye batterier, og efter en times grinen, moslen og knoklen omkring
i forskibet kom han op og proklamerede ”und nun, probier mal!”
Klik sagde det, men bovpropellen
rørte sig ikke ud af flækken. Efter
en del forsøg fik Herbert den lyse
ide, med et medbragt instrument,
der kunne simulere forbrug, at
måle på de gamle batterier. Der
var masser af strøm!! Konklusionen var, at vi formodentligt
skulle have en ny bovpropel, og
at vi nu var de lykkelige ejere af
et sæt spritny marinebatterier på
2x120 aH og et sæt brugte 2x150
aH AGM batterier, der ikke fejlede en pind. Den gode Herbert
forklarede, at det nærmeste sted,
vi kunne få Celina ud af vandet
og få repareret bovpropellen, var
i Minden ca. 2 dages sejlads op ad
Weser, hvor der skulle befinde sig
en kompetent bådmekaniker, som
Herbert kunne anbefale. Efter en

dejlig sejlads på Weser, der virkelig fremstod som en smuk flod og
ikke en lige kanal, nåede vi frem
til en lille uanseelig plads, som var
en blanding af en campingplads
og en meget lille marina. Vi blev
straks budt velkommen og fik
besked på, at Kalle skulle da bare
løbe løs, ”jah natürlich” - og en
af campisterne fik af campingmutter besked på at vise stedets
hyggelige faciliteter frem for
os. Næste dag lørdag over middag nåede vi frem til Minden og
fandt også den af Herbert omtalte
marina. Efter at have spurgt os
for fandt vi ud af, at ”Der Ulli”
som vores mekaniker blev kaldt,
boede med sin kæreste i en stor
motorsejler i marinaen. Ulli gik
straks i gang med at forberede
ophaling af båden og undersøge
hvad han kunne indefra. Vi blev
i mellemtiden inviteret til spansk
aften i marinaen med paella og
tilhørende musiceren, og inden
længe var vi budt på kaffe med
mere i en stor båd hos et gæstfrit
tysk par. Næste dag var det jo søndag, men det afholdt ikke Ulli og
nogle behjertede lokale fra at hale
båden op og anbringe den i bukke,
så Ulli kunne gå i gang med at
skille det hele ad. Ved 20 tiden
var det skilt ad og konklusionen
var, at der skulle en ny motor til.
Nu var tid jo også en faktor, da vi
skulle mødes med Jes og Birgitte
i Lauenburg senere, så for at sikre
os mod forsinkelser foreslog Ulli,
at vi hentede motoren i Holland,
450 km fra Minden. En af de lokale, som interesseret havde fulgt
slagets gang, Claus, indskød, at i
morgen efter kl 10.00 skulle han
ikke noget, så han ville da gerne
køre mig til Holland og tilbage
igen!! Som sagt så gjort. Mandag
formiddag kl 10.00 satte jeg mig
ind i Claus` Mercedes og kørte
til Holland efter motoren. Jeg
forsøgte at betale Claus for hans
uvurderlige hjælp, men nej, jeg
fik lov at give en hotdog og en
tank diesel, og det var det. Til-

bage i Minden kl. 19.30 gik Ulli
i gang med at prime motoren, der
er speciel derved, at den sidder
ude i vandet, derfor er omhyggelig grunding og maling vigtig.
Tirsdag blev der primet og malet
med passende mellemrum, og
midt på dagen synes Ulli, at det
var synd for os, at vi skulle gå
der og kede os, så han tilbød at
køre os til en smuk historisk by,
Bückeburg, med et imponerende
slot, der husede et berømt rideinstitut for unge damer. Til aften
blev det hele samlet. Onsdag sidst
på formiddagen var der bestilt
søsætning, og derefter testede
Ulli, at alt var i orden, og det var
det! Med bange anelser spurgte
jeg Ulli om betaling, hvorefter
han svarede ”synes du at syv
timer er for meget?” Jeg blev så
paf, så jeg mumlede noget om, at
det vist ikke kunne passe, hvortil
Ulli svarede, at vi jo ikke skulle
regne den tid med, hvor vi havde
drukket øl! Vi havde fået fire øl på
fem dage!! Ud over arbejdslønnen
var den nye bovpropelmotor købt
formedelst 8.500 kr. gennem Ullis
firma, men da vi spurgte, om vi
skulle hæve kontanter over nogle
omgange (loft på hævekortet),
sagde Ulli, at det skulle vi ikke
tænke på, vi kunne bare overføre,
når vi kunne komme til det, han
stolede på os! Det er jo den slags
oplevelser, der giver én troen på
menneskeheden tilbage.
Efter at have taget afsked med
Ulli og Minden gik turen af Mittellandkanal, som på trods af dens
rygte som værende kedelig, faktisk var smuk, og på den første del
efter Minden kunne man se bjerge
i horisonten. Vi overnattede i
Hannover, hvor vores bådnaboer,
et hollandsk par, kunne berette,
at manden igennem mange år var
kommet på Silkeborgsøerne for
at fiske. Næste dag hen på eftermiddagen drejede vi op ad ElbeSeiten kanal og konstaterede som
så mange gange tidligere på de

store tyske kanaler, at der ikke er
mange overnatningsmuligheder,
det er erhvervskanaler. Der var
afsat nogle få pladser, hvor vi var
så heldige at få den sidste ledige.
Vi havde fået fortalt, at det tyske
schiffartspolizei delte klækkelige
bøder ud for hver meter man lå
inde på penichernes (langt lavt
erhvervsfartøj til flodsejlads,
red.) holdepladser, og naturligvis
lå der en dansk sejlbåd helt inde
på det forbudte område. Stakkels
dem, tænkte vi, men der var ikke
noget liv at se i båden, og først da
det var ved at skumre, kom der
nogen ud. De hed Lars og Dorthe
og var på vej til Frankrig, og da
de hørte, at vi skulle til Lauenburg, spurgte Dorthe, om vi ville
spørge i marinaen i Lauenburg
efter hendes jakke, som hun havde
glemt der nogle dage tidligere, og
jo naturligvis ville vi det. Det var
jo rigelig anledning til et besøg
i deres båd til en øl og en kop
kaffe. Nå, der blev ikke delt nogen
bøder ud, og næste dag sejlede vi
videre gennem den smukke natur
til vi kom vi til en stor sluse kort
før Uelzen, Schachtenschleuse.
Schactenschleuse er en stor 23m
dyb sluse, hvor vi for første gang
prøvede at fortøje til pullerter, der
fulgte med op og ned, det gjorde
slusningen utrolig ustresset. Da
vi nåede til byen Uelzen var temperaturen 28-30 grader, så vi tog
en overliggerdag og cyklede ind i
byen. Uelzen er bla. kendt for sin
fantastiske banegård, som er udsmykket af en kunstner, hvis fulde
navn er: Friedensreich Regentag
Dunkelbunt Hundertwasser! Hundertwasser var en kontroversiel
og farverig, stort set autodidakt
østrisk kunstner, der både som
maler, grafiker og arkitekt arbejdede mange steder i verden. Vi
kunne nu ved selvsyn konstatere,
at banegården i Uelzen virkelig er
fantastisk. Således berigede sejlede vi nu mod det imponerende
Schiffshebewerk Lüneburg. Det
er en slags skibs-elevator, som, da

den blev bygget i 1974 med sine
mål på 100 m længde og 11,80
m bredde, var verdens største. Vi
kunne lige kile os tæt ind bag en
lang polsk peniche, og da porten
blev lukket, var der højst en meter
mellem porten og båden. De 38 m
vi blev sluset ned tog 3 minutter!
Det er hurtigt, skulle jeg hilse at
sige. Efter den spændende oplevelse sejlede vi i løftet stemning
det sidste smukke stykke af ElbeSeitenkanal til Lauenburg, hvor
vi efter aftale mødtes med Jes og
Birgitte, for at sejle hjemover.
Den del af turen har min kære
kollega på redaktionen Birgitte
beskrevet så udmærket i tidligere
editioner af Ank`ret. Sommertu-

ren 2014 var en spændende og
oplevelsesrig rejse i det fineste
sommervejr i mands minde og
vi føler os utroligt priviligerede.
Vi håber, vores lille beskrivelse af
turen kan være til inspiration og
måske give andre mod og lyst til
at komme afsted.
Med kærlig hilsen
Besætningen på Celina,
Lisbet, Kalle og Frank.
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Emma Gad i Klubhuset
Chr. Medom
Emma Gad døde i 1921. Men navnet lever stadig og de fleste ved,
at hun skrev bogen Takt og Tone.
Bogen handler om omgangsformer, stil og især de uskrevne
regler. Altså en slags normer for
adfærd, der ikke er regelsat.

en lukkeansvarlig.
•

Rygning må kun finde sted
uden for klubhuset.

•

Hunde må ikke medbringes i
klubhuset.

Ry Bådlaug har i foråret
udgivet om ikke en bog,
så en folder med titlen
”Takt og Tone for brug af
Ry Bådlaugs Klubhus”.
Folderen er trykt i mange
eksemplarer og kan afhentes på havnekontoret og ligger desuden i
Klubhuset. Vi bringer her
uddrag fra folderen.
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Brugerne skal selv
rydde op efter brug af huset.
Bordene tørres af med en
fugtig klud efter brug, og
stole sættes på plads. Ved
møder har den mødeansvarlige ansvaret for at klubhuset
forlades i ryddet stand. Har
alarmen været afkoblet, aktiveres den igen, lyset slukkes
og dørene låses. Ved større arrangementer skal der udpeges

•

Fællesgrillen er til brug for
alle medlemmer, og nøglen til
stålskabet med udstyr findes
i køkkenet. Grillaske i glødeskufferne tømmes af hus- og
pladsudvalget, men alt andet udstyr rengøres
og sættes på plads
i skabet efter brug.
• Undgå at spærre
indgangen til havnekontoret under mandagens klubaften.
Nye medlemmer og
pladsansøgere skal
frit kunne passere
ind til havnefogeden.

”Klubhuset er bygget
af frivillige kræfter og
indviet i 1993. Siden er
det forbedret år for år.
Huset har en enestående
beliggenhed i et af landets
smukkeste områder. Huset har stor betydning for
klubbens liv og vækst og
skal derfor også anvendes
i denne ånd.
•

smides i affaldscontaineren.

• Konstaterede fejl
og mangler i og ved
klubhuset skal noteres på liste ophængt
på opslagstavlen,
eller ved mail til
havnekontoret. rymarina@mail.dk”.
Christian Medom
•

•

Køkkenet er primært til klubformål, men må anvendes af
alle. Efter brug af køkkenet
skal det efterlades ryddet og
rengjort. Private beholdninger af fødevarer skal fjernes
fra køkkenskabe og køleskab/
fryser.
Toilet og bad efterlades ryddet
og aftørret. Er papirposerne
overfyldte, skiftes posen og

Husk!

Orientering om vinterens kurser. Mandag d. 7. september
kl. 19.00
• Duelighedsbevis i Navigation
• VHF Certifikat
Navi-Kai

Kørvelsuppe med æg
Frank Jacobsen
I skrivende stund er sommeren
og sejlsæsonen godt i gang. Det
giver (for nogens vedkommende)
lyst til lettere mad, der kan være
med til at signalere, at varmen og
lyset er taget til.
En af de gamle klassiske forårs
- og sommerbebudere er kørvelsuppen. Den findes i et utal af
variationer og blev i mange europæiske lande traditionelt serveret
skærtorsdag, da dens smag og duft
siges at minde om den myrra, der
blev bragt til Jesusbarnet. Kørvelen symboliserer derfor i mange
lande nyt liv, og - katolik eller
ej - passer det jo fint med forår,
sommer og sejlsæson.
I mange opskrifter bliver suppen
jævnet let med fløde, en melet
kartoffel eller en smørbolle,

men i vores udgave er der ingen
”jævning”.
Den almindelige kørvel mister
sin fine anis smag ved kogning
og skal tilsættes så sent som
muligt inden servering. Man kan
også bevæge sig ud i naturen
og plukke ”spansk kørvel” også
kaldet ”spansk sødskærm”, som
vokser vildt i området omkring
Silkeborgsøerne. Den har en noget kraftigere anis smag og er lidt
mere robust.
Til ca. 1½ til 2 liter suppe skal
bruges: 1½ liter god, lys kalveell. kyllingefond, 1 eller 2 porrer,
en lille fennikel, 2 dl fint skåret
kørvel, lidt persille, citronsaft og
revet/stødt muskat.

en tykbundet gryde, tilsæt fonden
og den finthakkede grønne del af
porrerne, lad det koge godt igennem og tag suppen af varmen.
Tilsæt kørvel og persille lige
inden servering, smag til med
salt, peber, muskat og citron og
suppen er færdig. Byd porcherede
eller halve smiling æg og lidt groft
brød til.
Velbekomme og god sommer.
Kjærligst Frank

Hak fenniklen og det hvide af porrerne fint, sauter det i olivenolie i
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Sikkerhed frem for alt..
Det er ikke enhver beskåret, at få
en direkte henvendelse fra formanden for sikkerhedsudvalget,
Flemming Sommer. Ikke desto
mindre skete det for Martin, der
for en gangs skyld havde taget
plads foran klubhuset, hvor han
hyggede sig med sin gode ven
Hardy. På en yderst venlig og nærmest pædagogisk vis, fik Martin
nu en henstilling om at stramme
sine fortøjninger. Båden lå klos
op ad broen, der helst ikke skulle
lide unødig overlast.
Den altid pligtopfyldende Martin
gik ud til åstedet, hvor fejlen blev

rettet omgående og han slap nu
med en venlig formaning.
Flemmings egen båd har plads på
samme bro, få numre derfra, og
Martin, der fremover ville udvise
korrekt sømandsskab, studerede
nu Flemmings fortøjninger indgående. Men stor var overraskelsen,
da han trak stævnen ind mod broen. Det var ikke braget, der kom
bag på Martin, men nærmere den
rystelse, der ramte broen under
hans fødder.
Det var selvfølgelig ikke rart for
„sikkerhedschefen“ at skulle ydmyges på denne uværdige måde,

men uden at ændre sit myndige
ansigtsudtryk, udtalte han: „Som
du ser Martin, er der altid plads til
forbedringer“.
Modtaget fra sædvanligvis
troværdig kilde.

