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Formanden har ordet!

Jes Weinrich

Ja, det var så den sommer, og hvilken sommer. Regn, masser af regn, blæst og ikke mange dage i træk med 
sol og varme. Der har dog været nogle dejlige aftener, hvor vi kunne hygge os omkring grillen på havnen 
og lytte til musikken fra pavillonen hver onsdag og søndag sommeren igennem. Vi kan jo håbe på, at vi får 
en lun og tør eftersommer, så vi kan sejle ud og nyde de smukke efterårsfarver omkring søerne.

Det er ikke de store sager vi har haft oppe og vende på bestyrelsesmøderne siden sidst. Mågeskræmmerens 
effekt er blevet drøftet. De første uger var den placeret på klubhuset, men der generede den beboere på 
Silkeborgvej. De klagede til kommunen, som kontaktede havnefogeden, og mågeskræmmeren blev herefter 
flyttet ud på bro F. Nogle uger senere blev der slukket for den, så vi ved ikke helt, om den har haft nogen 
effekt. Vi har nu opsagt lejemålet, men næste år bliver den sat op igen.

Roklubben har investeret i en hjertestarter. Den har vi fået lov at benytte, hvis ulykken er ude.

Bestyrelse og udvalg har lidt opgaver her inden vinter. Der vil blive opsat en stor fællesgrill på plænen ved 
klubhuset, så er vi flere der kan grille på samme tid, og behøver ikke at stå i kø for at komme til. Klubhuset 
har længe trængt til maling. Den opgave er nu løst. Jan Ustrup fik hurtigt samlet et hold medlemmer, og 
lørdag d. 3. sept. gik de i gang, og det har virkelig pyntet på huset. Fra mig skal der lyde en stor tak for 
indsatsen. Nu hvor jeg er i det taknemmelige hjørne, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle, der 
gør en indsats for klubben. Så må jeg hellere holde før jeg bliver våd i øjnene. 

Ja, hvor nødig vi end vil, så må vi jo se i øjnene at tiden sig nærmer, hvor båden skal på land, det er fa‘me 
uhyggeligt du. Bådejere der ønsker oplagsplads på Skimminghøj skal skrive sig på listen i klubhuset, så 
det er muligt at disponere pladsen så tidligt som muligt. Husk også at tilse din båd vinteren igennem. Det 
er ikke bestyrelsens ansvar at ringe til bådejerne for at fortælle, at der står vand ovenpå båden eller afdæk-
ningen er blæst af.

Sidste år blev der indført ny procedure omkring bådoptagning. Det kan du læse andet sted i bladet.
Så har jeg kun tilbage at ønske vore medlemmer en rigtig god eftersommer på søerne.

                                                                                               Jes

OKTOBER
 
Lørdag den 1. kl. 19.00
Pigemad
Glæd jer til årets gastronomiske 
fest. En aften man ikke må gå 
glip af. Tilmelding på opslags-
tavlen. Begrænset deltager antal.

Søndag den 30. kl 10.00
Standerstrygning
Sejlersæsonen er slut, og det er 

Arrangement kalender
tid at stryge klubstanderen og 
officdielt vinterklargøre havnen. 
Der bliver som sædvanligt serve-
ret kaffe og rundstykker i vores 
hyggelige klubhus.

NOVEMBER

Tirsdag den 8. kl 19.00
Møde med bestyrelsen.
Mødet er udskudt til foråret 2012. 
Se næste nummer af Ankret.

DECEMBER

Søndag den 4. kl 14.00.
Juletræ for børn og voksne.
Den traditionelle julehyggedag 
med underholdning og slikposer 
til børnene og julegløgg med æb-
leskiver til de lidt ældre.
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Nu skal bådene op
ALLE både skal være fjernet fra 
Ry Marinas broanlæg senest 15. 
november 2011. Gå i gang med 
forberedelserne til optagning af 
båden i god tid, så en enkelt week-
end med dårligt vejr ikke bevirker, 
at du overskrider fristen. 

Indtræder et eller andet ganske 
uforudset op til 15. november, så 
kontakt straks havnekontoret. 

Tovværket skal fjernes
ALT tovværk skal fjernes fra 
pæle og broer. Tovværk der ikke 
senest 15. november er fjernet fra 
broanlægget vil blive indsamlet af 
broholdet og destrueret.  

Det er en god ide, at tage alt tov-
værk med, når båden glider ud 
af pladsen for sidste gang, for at 
komme på land.

Vinteroplægning af både på 
Skimminghøj
Der er altid trængsel på Skim-
minghøjpladsen, så for at der 
bliver plads til så mange både som 
muligt, er det havnekontoret, der 
står for fordelingen af pladser. 

Sættes båden uden havnekonto-
rets viden, vil den blive fjernet 
på ejers regning. Det samme sker 
med trailere og bukke, der ikke 
er mærket. 

OBS!
Se ophængt liste for vinter-
oplægning i Skimminghus!

Alle der sidste år indbetalte et de-
positum på kr. 500,- er automatisk 
på listen. Nye skal skrive sig på 
listen og indbetale kr. 500,- på 
havnekontoret.
Den udleverede brik med dit med-
lems nr. skal fastgøres synligt på 
stativ, vogn eller båd.
Umærkede både fjernes på din 
regning.
Grej der ikke er fjernet fra pladsen 
på Maglehøjvej senest 15. Nov. 
2011 fjernes og destrueres.

Sørg for solid afstivning af din 
båd, hvis den skal stå på Skim-
minghøj-pladsen. En usikker 
afstivning af din båd udgør en 
risiko for nabo bådene, når vin-
terstormene sætter ind.
I forbindelse med oplægning af 
båden er det klogt at anbringe 
båden med stævnen ud mod knæ-
hegnet, så alle bådene kommer til 
at ligge med agterenden ind mod 
kørevejen i midten af pladsen. 
På den måde er det meget nem-
mere – både for os selv og for 
vagtmanden - at holde øje med, 
om der er eller har været ubudne 
gæster i båden.

Tøm båden
Husk også at tømme din båd for 
alt udstyr – også pulverslukkere. 
Det er ærgerligt, hvis uindbudte 
gæster tømmer den ud over bå-
dens indre. Det er desværre sket 
før.

Oprydning på Kløftehøj opbe-
varingspladsen
Som det står i vores havneregle-
ments punkt 5 SKAL alt grej være 
fjernet fra pladsen på Kløftehøj 3 
senest 15. november. Grej og ud-
styr, der efter denne dato henlig-
ger på pladsen uden forudgående 
aftale med havnekontoret, vil 
blive destrueret af bestyrelsen, 
der har ansvaret for at pladsen 
efter 15. november henligger tom 
og rengjort. 

Det er nødvendigt her at under-
strege, at ALT ikke fjernet grej 
destrueres uden videre, hvis ikke 
grejet er tydeligt mærket med 
ejers identitet, som det jo skal 
være.
 

Ønsker til budgettet
Ry Marinas udvalg opgør hver 
september, hvad der er af grej 
og udstyr. så udvalgene og be-
styrelsen kan danne et overblik 
over, hvad der evt. skal suppleres 
med til næste år, så ønskerne til 
nyanskaffelser kan lægges ind i 
budgettet.
Er der ting der skal repareres, 
ændres eller nyanskaffes, så er det 
altså nu, udvalgene skal i gang. 
Budgetønskerne for 2011 skal 
være bestyrelsen i hænde senest 
til første bestyrelsesmøde i ok-
tober.
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Den nye bådregistrering har 
indtil nu fået 2.400 bådejere 
til at registrere sig. 1. juli 2011 
var officielt sidste frist for at 
registrere sin båd og betale 200 
kroner i registreringsgebyr. Men 
der har ingen sanktioner været for 
dem, der har registreret senere.

Indtil januar
»Vi synes, at folk skal have en 
chance for at lære det her sy-
stem at kende. Så indtil januar 
2012 kommer vi ikke med bøder 
eller andet, hvis folk ikke får 
registreret deres båd. Men fra 
januar, så mister man sit registre-

2.400 både er registreret

Trille Skøt-Jensen

ringsnummer, hvis man ikke har 
registreret sig elektronisk, » siger 
Maibritt Langfeldt Sørensen, 
koordinator i Gudenaakomitèen.

Kun en fjerdedel tilbage
Tidligere var det amterne, der 
stod for bådregistreringen, og 
det foregik manuelt. Indtil den 
elektroniske registrering i år var 
der godt 10.000 både registreret.
»Så det viser os jo, at der har 
været rigtig mange, der ikke 
fik afmeldt sin båd igen,« siger 
Maibritt Langfeldt Sørensen.
Grunden til at antallet af både er 
faldet fra 10.000 til 2.400 er for-

mentlig, at det gamle system ikke 
tog højde for, at mange både i lø-
bet af årene gik helt ud af søsyste-
met. Enten ved ejerskifte eller for-
di de simpelthen blev for gamle.

Bådregistreringen skal fremover 
foregå hvert år.

Trille Skøtt-Jensen

Politiovervågningen på søerne va-
retages af henholdvis Østjyllands 
Politi og Midt- og Vestjyllands 
politi. Førstnævnte har tilsynet 
til og med Julsø. Fra Julsø til 
Silkeborg tager Midt- og Vestjyl-
lands politi over. Derfor er det 
også dem, der patruljerer under 
regattaen. Og den oplevelse har 
fået Poul Hansen, der er leder 
af det specialuddannede mari-
nepoliti i Midt- og Vestjyllands 
Politi, Marskikpol til at plan-
lægge flere aktioner på søerne.
»Jeg plejer faktisk ikke selv at 
være der. Så jeg blev meget over-
rasket over, hvor mange både, der 
var. Og det var helt klart at flere af 
dem,  der har brug for, at politiet 
er mere til stede,« fortæller han.

Mere politi på søerne efter Regatta

Alkohol og fart
Det er især alkohol og fart, 
han ønsker fokus på. Og han 
er heller ikke i tvivl om, at 
politiet er ønsket på søerne.
»Vi talte med mange, som gav 
positiv tilkendegivelse over, vi 
var der. Vi ved jo også, at hvis 
det først rygtes, at vi kommer, 
jamen så har det en præven-
tiv effekt,« siger Poul Hansen.
Han planlægger derfor, at politiet 
oftere skal patruljere på søerne.
»Der er i hvert fald behov for 
det,« siger han.

10 bøder udstedt
Som udgangspunkt er det stræk-
ningen fra Silkeborg til Julsø, 
der kan forvente mere politi.

»Men det er klart, at vi vil kon-
takte vore kolleger i Østjyllands 
Politi, når vi tager ud. Så kan vi 
lave en samlet aktion eller vi kan 
aftale, at vi tager hele strækningen 
fra Silkeborg til Ry,« siger Poul 
Hansen, der før har samarbejdet 
med Østjyllands Politi på søerne.  
Det skete, da dronning Margre-
the var i Søhøjlandet. Her mødte 
Østjyllands og Midt og Vest Jyl-
lands politi op med en båd hver.
Til Regattaen udstedte politiet 
10 bøder. Enten på grund af 
manglende speedbådscertifikat 
eller manglende redningsveste. 
De nåede ikke at teste for spiritus.

Trille Skøtt-Jensen
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Harmonikatræf
- eller Musik på havnen

Når man har overnattet ved Aqua–
broen, fordi man vil til Silkeborg 
og handle lørdag formiddag og 
båden ikke vil starte. Man ringer 
til en ven! Han siger, at man tager 
et par startkabler og starter moto-
ren på forbrugsbatteriet. ”Jeg har 
ingen startkabler”. ”Du kan låne 
mine, vi ligger på vores plads i 
Ry Marina”.
Så går man fra Aqua-broen til 
Silkeborg station, tager toget 
til Ry og går til marinaen, låner 
et par startkabler, går tibage og 
tager næste toget til Silkeborg, 
går tibage til båden og starter den.
Se det er en historie fra det vir-
kelige liv!
 Else

Hvad gør man?

Lørdag d. 27. august kl. 13.00, 
samledes for 18. gang glade 
musikanter i Ry Bådlaug. Musi-
kanterne blev fordelt i 4-5 både, 
og kursen sat til Rosvig. Der del-
tog også en flok følgebåde. Man 
ankrede op i rundkreds, og så blev 
der spillet og sunget de næste 3-4 
timer. Vejret var ikke det bedste, 
byger og blæst, men til gengæld 
var humøret højt. 

Imens havde H.P. og Bjarne travlt 
inde på marinaens parkerings-
plads, med at grille den pattegris, 
vi skulle have til aften. De to 
gutter havde været i gang siden 
fredag aften, med at rejse stativet 
som svinet skulle surres fast på. 

De havde også gravet en fordyb-
ning til kullene, så alt var klar 
til lørdag morgen. Så blev det 
jo regnvejr fredag nat, og da de 
kom lørdag morgen, var der en 
kæmpe sø, der hvor kullene skulle 
ligge. Så måtte de i gang med 
skovlene. Efterhånden bredte der 

Else Jensen

sig en liflig duft af ”flæskesteg” 
over marinaen. Det medførte en 
del kommentarer fra de forbipas-
serende, og enkelte var helt henne 
og kigge på. Der var vel omkring 
60-70 deltagere til spisning og 
efterfølgende musik og dans. Jo, 
det var igen et yderst vellykket 
arrangement.  

Else

Der arbejdes koncentreret !

Tre timer senere...
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Vi har i sommerens løb kunnet kon-
statere at der alt for tit forekommer 
udslip af olie (diesel) i havnen. 
Hvor det kommer fra, kan man 
ikke altid konstatere, da vind 
og vejr gør det meget svært 
at finde frem til  synderen.  
Denne forurening kan gå hen og 
blive et fælles problem for alle 
brugere af havnen. Derfor en 
lille henstilling til alle bådejere. 

Motorrum
Kontrollér at din bådmotor ikke er 
utæt for brændstof og olie. Fore-
kommer der oliespild fra motoren, 
skal det udbedres. Slangeforbin-
delser og spændebånd kontrolleres 

for fastspænding. Ligeledes kon-
trolleres også stævnrørspakningen 

Lænsepumpe
Lænsepumpe bruges ikke i hav-
nen. Hvis du har en automatisk 
lænsepumpe, anbefaler vi, at du 
slår automatikken fra og i stedet 
bruger oliesuget på servicebroen.  
I forbindelse med eventuel brug 
eller placering af automatiske 
lænsepumpe er du velkommen 
til at få råd og vejledning af sik-
kerhedsudvalget, som også kan 
informere om olieopsugningsma-
teriale, som kan lægges i bunden 
af båden og dermed opsuge olien  
(kan købes for meget små penge) .

Nyt fra sikkerhedsudvalget

Brændstofpåfyldning
Det indskærpes, at al brænd-
stofpåfyldning kun foregår på 
servicebroen. Kun herved kan 
vi begrænse et eventuelt ud-
slip til en lille del af havnen.

Vi håber, at alle vil være op-
mærksom på dette og være 
med til at holde vor havn ren.

På sikkerhedsudvalgets vegne
Flemming Sommer Andersen

Flemming Sommer

En smuk tradition 
i Lystbådehavne

Under vores sommertur rundt 
i Limfjordens mange havne, 
besøgte vi bl.a. Hvalpsund og 
Nykøbing Mors. 

I begge havne havde man en tra-
dition, der gik ud på, at en eller 
to trompeterere ”spillede solen 
ned”. Kl. 2100 stod den frivillige 
musiker klar med sin trompet og 

spillede meget stemningsfulgt 
ud over havnens mange både. 
Normalt blev der spillet 2 til 
3 danske sangmelodier. Det 
kunne være: ”I Danmark er 
jeg født” – ”Blæsten går frisk 
over Limfjordens Vande” el-
ler ”Danmark, nu blunder den 
lyse nat”. Og hver aften slut-
tede traditionen med en retræte. 

Mange stod på båddækket og 
nød musikken og flere samledes 
rundt om trompeteren. Og ingen 
glemte at tage Dannebrog ind.  

Christian Medom
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Snart kolde farver i sky og vand 
- snart nøgne piger ved hver en 
strand! Den danske sommer har i 
år levet fuldt op til disse strofer! 
Og er det ikke bare dejligt at 
vi har fire årstider - vi har altid 
noget at se frem og glæde os til!
Trods koldt vejr medens frugt 
buske og træer 
blomstrede, har 
der været helt utro-
ligt mange bær, 
og der er også 
masser af æbler 
og pærer i år! Og 
husk så lige på at 
støtte de danske 
frugtavlere og køb 
dansk! Vi har ver-
dens bedste klima 
til langsomt ud-
viklet, og dermed 
meget mere aromatisk frugt! Og 
ikke at forglemme, med langt 
færre pesticidrester i den dan-
ske, end i den indførte frugt! Vi 
hører jo igen og igen advarsler 
i dagspressen om giftig og for-
urenet indført frugt og grønt!
Jeg sprøjter aldrig i min have, og 
ormene i mine æbler og pærer 
sørger bare for, at disse modner 
tidligere og dermed forlænger 
sæsonen! Og de angrebne steder 
skæres da bare bort med kniven! 

Og det er lige nu, I skal gå i 
skoven og samle nødder! For 
tredje år i træk er der masser af 
nødder på buskene! Sidste år 
gav min ene vilde nøddebusk i 

haven 2½ kg kærner - altså efter 
de var knækket. De blev gemt i 
bøtter i fryseren, og er så taget 
op efterhånden som de skulle 
bruges til desserter og i bagværk! 
Lige nu sidder jeg her med mor-
gen teen og nyder synet af om-
kring 30 - 40 småfugle i og under 

mit foder hus, de får morgenmad 
i form af solsikke - og cannabis 
kærner, og de er da helt utroligt 
kvikke! Kan være man selv skulle 
prøve sidstnævnte kærner med 
mælk og honning! Det siges jo 
at man bliver “høj” af cannabis, 
og jeg har altid ønsket at være 
bare lidt højere - så hvorfor ikke!

Svampene myldrer frem nu, så 
bare se at komme derud, der er 
altid noget at høste! Og den store 
jagtsæsonen på dyre - og fugle-
vildt skydes pr. tradition og lov 
i gang 1. Oktober, men den stille 
jagt, som vi alle kan deltage i, på 
frugter bær rødder blade blomster 
urter og alt muligt andet fra natu-

ren, som kan sættes på brændevin, 
er tilladt hele året! Der er næsten 
ingen grænser for, hvad man kan 
fremstille kryddersnapse af! Men 
efterhånden finder man sine favo-
ritter, og laver så større portioner 
af disse, så ærgrelsen med at de 
slipper tidligt op, lige når de er 
blevet rigtig gode minimeres!

For nogle år siden var jeg på fe-
rie på Seychellerne, og med min 
vanlige nysgerrighed gik jeg på 
opdagelse i vegetationen dernede, 
for om muligt at finde noget der 
kunne udnyttes kulinarisk! Så en 
dag hvor de øvrige rejsedeltagere 
var taget ud til nogle paradisiske 
øer, var jeg blevet hjemme på 
grund af snue, fremkaldt af træk 
fra deres mange køleanlæg! Den 
dag gik jeg på opdagelse i omeg-

nen hvor vi boede, 
og fandt der nogle 
små skinnende la-
krøde frø med en 
sort ende på nogle 
bælgplanter! De 
lignede mariehøns 
uden pletter! Jeg 
plukkede og put-
tede i  lommen 
dem jeg lige kunne 
finde, og gik så 
med dem i en af 
lommerne resten 

af ferien dernede! Jeg smagte 
ikke lige på dem, for de var alt for 
pæne at bide i stykker! Nogen tid 
efter at jeg var kommet hjem fandt 
jeg dem på nettet under navnet 
Paternosterbønner, og læste så 
her - at de er dødeligt giftige! Så 
man skal passe på med planter 
man ikke lige kender! Billedet af 
dem viser hvor smukke de er, og 
så er I er advaret på forhånd, hvis 
I kommer under de himmelstrøg!

Noget helt vildt man ikke kan få 
herhjemme spiste jeg den sidste 
aften på en restaurant dernede! 
Det var en af de store flagermus, 
der bærer navnet Flyvende Hun-
de, og dem kan jeg kun anbefale! 

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 
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De er meget lækre, og smager 
som det de er - vildt! Og de lever 
udelukkende kun af søde frugter, 
så der er ikke noget ulækkert ved 
dem! Måske Randers Regnskov 
skulle sætte dem på spisekortet 
i deres cafeteria, hvis der bliver 
for mange oppe under kuplerne!
I min første naturlige spalte havde 
jeg denne opskrift på friske hvid-
dekærner med, og den er så god, 
at den godt kan gentages, så her 
kommer den igen - man tager:
250 g friske hasselnøddekærner 
+ 3 spiseskeer olivenolie + 3 
fed knust hvidløg + 1 teske salt.
Hvidløgene knuses og blandes 
i olien, efter ca. 2 timer sies 
hvidløgene fra olien, og denne 
blandes med nøddekernerne og 
lidt salt, til de bliver blanke. 
Nødderne ristes derefter i ovn 
ved 150 grader i ca. 1 time, til 
de er gyldne og sprøde - velbe-
komme og rigtig godt efterår. 

The-Kurt

Kandja og H.P. havde Lene og 
Bjarne med på en dejlig sejlads 
til Fyn og ned i det Sydfynske. 
De var heldige med vejret, det 
kunne vi da se, da de kom hjem, 
så brune de var.

Hardy sejlede alene til Sjælland. 
Ingen problemer før han nåede 
Isefjorden, da gik båden i stå, og 
han måtte slæbes ind til Nykøbing 
Sj. Han fandt ikke rigtig ud af, 
hvad der var galt, og der var ikke 
siden problemer. Hardy var også 
en tur i det Sydfynske. Her lod 
han båden blive et par dage, tog 
hjem og vaskede tøj, og tog så 
derned igen. 

Morten med familie var også på 
Sjælland. Ligemeget hvilken havn 
de lagde ind i, så kom Hardy. 
Morten og familie lå bl.a. i Chri-
stianshavns Kanal d. 2. juli. De 
var taget i Tivoli, men på grund 
af skybruddet blev alle gæster 
evakueret. 

Jes og Jonathan sejlede først til 
Samsø, her måtte de tilbringe 3 
dage i Ballen Havn på grund af 
blæst. Så videre nord om Sjæl-
land, ned til bl.a. Flakfortet, 
Christianshavns Kanal, Køge, 
Vordingborg og Karrebæksmin-
de. Her stod motoren af. Der 
blev ringet efter en motormand 
i Vordingborg, men efter et par 
forgæves forsøg på at reparere, 
blev man enige om, at investere i 
en helt ny motor. Jes og Jonathan 
tog hjem, og et par uger senere tog 
de tilbage til Karrebæksminde og 
sejlede båden hjem. Nu er de godt 
sejlende igen, motoren er næsten 
lydløs, og hjemturen forløb fint, 
bortset fra lidt buler på vandet. 
Visse steder var bulerne 3 meter 
høje. 

Frank og Lisbet, Kai og Else samt 
Leo og Anni har været på længere 
togter her i sommer. Det kan være 
de selv fortæller om deres ople-
velser senere.
                                                                                   Else 

Lidt ferieberetninger

Iøvrigt...
Her i Ankret er næsten alt tilladt! 
Så jeg vil reklamere for min nye 
bog der bliver udgivet ul-
timo oktober med titlen: 
Ta´ ud i naturen - der er 
serveret! Bogen inde-
holder “et opkog” af 
Den naturlige spal-
tes første 34 udgi-
velser. Jeg nævnte 
lidt om det i Den 
naturlige spalte i 
forrige nummer, 
men nu er det en 
realitet.          
          The-Kurt                                 

Flyvende hunde - ny delikatesse?

Ta’ ud i naTuren- der er serveret!

KurT nielsen
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Først lidt om mig selv; Hans A. 
Pedersen, bosat i Låsby, med-
lem af Ry Bådlaug siden 2005, 
pt. halvparts ejer af Penelo-
pe sammen med Jakob Trolle. 

Blev som 16-årig ansat i Rederiet 
A. P. Møller som styrmandsa-
spirant, tog skibsførereksamen 
og sejlede som styrmand og 
overstyrmand i containerskibe og 
ankerhåndteringsskibe i Maersk 
Supply primært på Vestafrika og 
Brasilien. Kom senere i bugser- 
og bjærgningsrederiet Svitzer 
som styrmand og kaptajn. Blev 
i 2007 ansat som lodsaspirant 
og tre måneder senere lods i det 
statslige lodsvæsen DanPilot, 
og lodser hovedsageligt i Lil-
lebæltsområdet samt i Tran-
sit-ruten (T-ruten) i Storebælt.

Store skibe på en l i l le  sø
Fem dages kursus – i Frank-
rig! Hvem siger nej til det? Og 
med udsigt til at sejle rundt på 
en sø i små modelskibe. Til-

med skulle forplejning være 
storslået! Vi skriver september 
2008, hvor jeg sammen med en 
flok kollegaer heriblandt Jakob 
Trolle, tog til Grenoble, for at 
deltage i et skibsmanøvrerings-
kursus i det franske højland. 

Kort fortalt har man her lavet 
en kunstig sø, som er døbt Port 
Revel. Søen er på ca. 5 ha og ud-
styret med en masse havneanlæg, 
kanalsystemer, bølge-, strøm- og 
vindgeneratorer, hvorved man 
er i stand til at skabe et kunstigt 
miljø, som minder rigtig meget 
om den virkelig verden. Dertil 
har man bygget ni skibe, som 
alle er nøjagtige kopier af skibe i 
den virkelig verden, og til priser 
pr. styk, der er svimlende. Alle 
skibe er spækket med elektronik, 
fx med GPS-modtagere for og 
agter, så man under den efter-
følgende evaluering af sejladsen 
kan se, hvordan skibet har drejet, 
vinklet og teet sig under sejladsen. 
Hele anlægget er bygget i skalaen 

1:25, hvilket konkret betyder, at 
et skib som M/T Europe, der i 
virkeligheden er et tankskib på 
329 meters længe, total lasteevne 
på 255.000 tons og et hovedma-
skineri på 32.000 Hk, i søen er en 
lille model på 13,2 meter, en total 
vægt på 18,6 tons og intet mindre 
end 0,41 Hk (ja, det er korrekt, 
0,41 Hk!). Derudover råder stedet 
over to slæbebåde, der ligeledes 
er skaleret og i bedste modelskib-
stil, betjenes via radiostyring af 
personer der til dagligt sejler som 
slæbebådskaptajner i Marseilles.

I de store skibsmodeller er der 
plads til to kursister, en kaptajn og 
en praktisk gris der styrer, betje-
ner maskintelegraf, bowthruster 
og kaster anker efter kaptajnens 
ordre.  I al denne herlighed er der 
den detalje, at tiden ikke kan ska-
leres. Dette resulterer i, at tiden i 
modelverdenen går fem gange så 
hurtigt som i den virkelige verden. 
Med andre ord; hvad der i den vir-
kelige verden tager 1 time, tager 
12 minutter på søen. Resultatet er, 
at man kan nå en uhyggeligt mas-
se på en dag, ulempen er, at man 
er blæst i hovedet efter en dag på 
arbejde. Forestil dig blot, at en 
sejlads fra Ry til Silkeborg ville 
tage 1/5 del af den ”virkelige tid”!

Og her sad vi så, en flok kollegaer 
fra Danmark og to nordmænd. Al 
instruktion foregår på engelsk. 
Instruktørerne er yderst kompe-
tente, og er alle erfarne havne- og 
kanallodser fra hovedsageligt 
Frankrig og fransktalende lande. 
En typisk kursusdag foregår ved, 

Månedens profil
Lods-Hans

Sejlads med fuld besætning
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at der lægges ud med et par timers 
teori. Viden om skibe, deres ma-
nøvreegenskaber, begrænsninger 
og den påvirkning de udsættes 
for under forskellige forhold, kan 
nemt blive videnskab. På kurset i 
Port Revel, har man kombineret 
det teoretiske og det praktiske 
på en genial måde. Der er sikkert 
ikke mange skibsredere, der vil 
stille en fuldtlastet supertanker 
til rådighed for et par snarrådige 
søfolk, der lige skal se, om man 
kan komme sejlende med ”kæp-
pen i kælderen” og stoppe skibet 
på fem skibslængder. Den mu-
lighed findes i Port Revel. Ideen 
med at teste teorien under forskel-
lige forhold, er en genial måde 
at udvikle sine kompetencer på.

Kære læser, jeg bliver nødt til at 
komme ind på emnet frokost i 
Frankrig. Hvor man som kursus-

gænger i Danmark, stort set altid 
bliver slæbt ind til den samme 
store buffet, og hvor man i løbet 
af ugen ser, hvordan chokolade-
moussen transformeres til lagka-
gefyld, hvor råkosten pludselig 
er blevet til en wok ret og hvor 
den langtidsstegte lammekølle 
fra mandagen pludselig er blevet 
til biksemad, gemt under et par 
spejlæg, så var vi her vidner til fire 
fulde portionsanrettede serverin-
ger om dagen, kørt fra den nærlig-
gende by, i en Berlingo, anrettet og 
serveret foran os. Ingen buffetkø 
og ingen kamp om at nå frugtsa-
laten! Og dertil naturligvis husets 
bedste drue, hvilket især vores 
norske venner satte stor pris på.

Eftermiddagen fortsættes med 
praktiske øvelser på søen. Instruk-
tørerne følger slagets gang fra en-
ten kysten eller i små joller rundt 

på søen. Kollisioner og grund-
stødning giver voldsomme hak i 
den faglige stolthed, og mulighed 
for venlige vink med vognstænger 
fra kollegaerne. De franske in-
struktører kommer med deres me-
ninger og gode råd på et engelsk, 
der ofte minder om noget der 
kan høres i TV-serien Allo Allo.

Et virkeligt udbytterigt kursus, 
og det skal da ikke være nogen 
hemmelighed, at Jakob Trolle 
og undertegnede en stille aften 
på søerne, ofte har overvejet 
at kopiere ideen til vores lo-
kale farvand, hvis ikke andet 
kan vi da altid starte med at til-
byde det samme frokost-setup.
   
           Lods-Hans

Lene Friislund,  Allingvej 5, 8680 Ry
Kim Sørensen, Vestergade 30 , 8464 Galten
Jacob Thorhauge, Grandhøjen 18, 8752 Østbirk
Mark Fraenken, Egevej 58 8680 Ry
Claus Kaa Bach, N.P,Schølersvej 27, 8450 Hammel
Peder Nielsen, Aneshøj 1, 8660 Skanderborg
Ole Frost Christensen, Eriksborgvej 11, 8600 Silkeborg
Henrik Jensen, Fonnesbæksvej 10, 7430 Ikast
Karsten Kvist, Agervej 6, 8680 Ry
Christian og Birthe Sørensen, Bøgevej 47, 8680 Ry
Nick Rasmussen, Klostervej 23 A, 8680 Ry
Claus Venning, Tønningvej 10, 8740 Brædstrup
Jørgen Ravn, Haugerud Sentret 50, Oslo 
Kenneth Blom, Firkløvervej 93, 8464 Galten
Stig Levring, Horsensvej 44,  8680 Ry
Poul Erik Pedersen, Rs Brochsvej 18, 8881 Thorsø

Nye medlemmer
Ry Bådlaug byder velkommen til:
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Ry Bådlaug benytter i lighed 
med mange andre klubber fri-
villig arbejdskraft fra medlem-
mer, der yder efter bedste evne. 
Et opslag på Ank´rets side 2 giver 
et indtryk af, hvordan bådlauget 
er bygget op og drives af frivil-
lige kræfter. Men det er kun et 
lille udsnit af de ganske mange, 
der får klubben til at fungere.

Ny køkkenleder søges
Alle frivillige kræfter har en 
tid eller en periode, og klubben 
har nu fået underretning om, at 
formanden for fest- og arrangem-
entudvalget Jane Rasmussen har 
valgt at slutte og stiller således 
ikke op til næste generalforsam-
ling, hvor udvalgsformændene 
formelt vælges. Derfor er besty-
relsen gået i gang med at søge 
efter en værdig afløser for Jane.   

Hidtil har posten været besat af 
en person, der har været i stand 
til at lede køkkenet og dermed 
de øvrige i udvalget. Såvel Jane 

som forgængeren Jytte har fine 
kompetencer som køkkenledere. 
Og netop lederegenskaberne er 
vigtige, når større arrangementer 
skal afvikles og mange frivillige 
skal arbejde sammen. Der skal 
planlægges, budgetteres, indkø-
bes, pyntes, kokkereres, afryddes, 
rengøres og endelig aflevering af 
regnskabet til klubbens kasserer. 

Helt på linie med en restaurant 
med mange gæster. Tilsynela-
dende en stor opgave, men man 
skal huske på, at der normalt står 
en mindre hær klar til at hjælpe. 
Derfor vil bestyrelsen gerne høre 
fra alle de medlemmer, der kunne 
tænke sig den frivillige post for 
en periode. Henvendelser skal 
ske til formanden Jes Weinrich 
eller havnefogeden Kurt Dan 
Jensen. De vil samtidig kunne 
oplyse om opgavens omfang. 

At være frivillig
Og nu vi er ved det frivillige 
arbejde skal det også nævnes, 

at der er en svaghed omkring 
rekrutteringen. Alt for ofte sker 
der det, at bestyrelsen ser sig om 
i den medlemskreds, der tidligere 
har gjort en frivillig indsats el-
ler på andre måder har gjort sig 
bemærket. Der sker nemlig det 
– som i de fleste andre klubber – 
at man alt for ofte aktiverer den 
berømte historiske hær, nemlig 
Tordenskjolds. Men klubben 
tæller over 600 medlemmer, hvor-
fra der kan hentes mange gode 
kompetencer, der ofte er behov 
for i klubben. Derfor opfordrer 
bestyrelsen til, at alle medlem-
mer, der kunne tænke sig at yde 
en frivillig indsats, kommer frem 
i lyset og henvender sig til enten 
formanden eller til havnefogeden. 

Det kan være, man kan afse nogle 
timer af og til – eller en mere 
permanent indsats i længere tid. 
Kompetencerne - eller det man 
er god til og har interesse for – 
kan være vidt forskelligt. Men 
bestyrelsen efterlyser alt, lige fra 
juridisk bistand til brobyggere, 
for nu at nævne et par eksem-
pler. Og skulle der ikke være et 
aktuelt behov for det frivillige 
tilbud, vil bestyrelsen oprette en 
”kompetencebank”, som man kan 
trække på i påkomne tilfælde. Så 
– kom ud af busken og vær med.

Ry Bådlaug er en velfungerende 
klub af bådejere, der har mu-
ligheden for at sejle og i øvrigt 
være sammen med andre båd- og 
sejlinteresserede i et af Dan-
marks smukkeste søområder. 

Hvis du ønsker at yde en frivil-
lig indsats, eller er du allerede 
engageret, er du ikke enestående. 
Ifølge en undersøgelse fra 2006, 
foretaget af Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd, arbejder 
godt og vel 1,6 millioner danskere 
frivilligt. De bruger i gennemsnit 
17 timer om måneden på frivil-
ligt arbejde. Områderne spænder 
vidt, men motivationsfaktorerne 

De frivillige kræfter

Chr. Medom
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samles om fire centrale ople-
velser eller følelser, som er mo-
tiverende for mange frivillige:
• Oplevelsen af at udrette no-

get sammen
• Oplevelsen af fællesskab
• Oplevelsen af individuelt at 

gøre en forskel
• Oplevelsen af at blive aner-

kendt som menneske

For en ordens skyld skal det næv-
nes, at havnefoged, kasserer og 
rengøringen modtager økonomisk 
honorar. 

Slutteligt skal det fremhæves, 
at Ry Bådlaug allerede drives 
af mange frivillige kræfter, men 
der er stadig mange uløste op-
gaver, der råber på en frivillig 

hånd. Kun ad den vej kan klub-
ben fortsat drives effektivt, og 
med et fornuftigt kontingent.

Så fat knoglen eller mail til Jes 
Weinrich, tlf. 30 94 30 40 / mail: 
jb@skanderborg-boligbyg.dk el-
ler Kurt Dan Jensen. Tlf. 86 89 
17 91 / mail: ry-marina@mail.dk 

Christian Medom
 

Tagine med 
cous cous

Vi har i et par år været i besid-
delse af et stykke nordafrikansk 
kogegrej, som mest af alt ligner en 
lerskål med nissehue, en såkaldt 
tagine (tasjine).  Tagine er 
både navnet på en lergry-
de og en lang række retter, 
som bliver lavet deri. Vi 
har med stor fornøjelse 
fremstillet og fortæret 
forskellige varianter af 
tagine. Her følger en slags 
basisopskrift, hvor ind-
hold af kød og grønt kan 
varieres efter smag . Hvis 
man mod forventning 
ikke skulle være i besid-
delse af en tagine, kan en 
tykbundet gryde med låg 
gøre god fyldest. 

Ras el hanout
I det marokkanske køkken 
blandes salt og sødt ofte 
sammen i kødretter, og 
saltcitroner er nærmest 
uomgængelige. En anden vigtig 
ting er ras el hanout (= ”det bedste 
fra krydderihandlerens hylder”), 
en krydderiblanding der kan bestå 
af over 30 forskellige krydderier, 
og som findes i mange variationer, 

men det skal man ikke lade sig 
skræmme af, det er nemt og kan 
forenkles en del uden at miste 
autenticiteten. 

Som så mange andre steder hvor 
der er varmt, ser man kun sjæl-
dent svinekød i det marokkanske 
køkken, da det let fordærver, 
hvorimod lam og fjerkræ er meget 
brugt.

Ingredienser
Til den følgende ret skal bruges 
lam, kylling eller kalkun i tern, 
rigeligt med smør, ras el hanout, 
flåede tomater, hakkede løg, salt-
citroner eller usprøjtede citroner, 
dadler, rosiner, salt og peber. 

Start med at lave krydderblandin-
gen:1 tsk. stødt spidskommen, 1 

tsk. stødt ingefær, 1 tsk. 
gurkemeje, 1 tsk. salt, 
1 tsk. stødt koriander, 
¾ tsk. stødt kanel, ¾ 
tsk. stødt sort peber, ½ 
tsk. hvid peber, ½ tsk. 
stødt allehånde, ½ tsk. 
stødt muskatnød. Brun 
smørret og kom kødet 
på, drys rigeligt med ras 
el hanout og rist kødet til 
det er let brunet. Tilsæt 
hakkede løg, en halv 
citron med skal i fine 
strimler, flåede tomater, 
dadler og rosiner. Lad 
det simre under låg til 
kødet er mørt og smag til 
med salt og peber, evt. 
honning eller sukker. 

Pynt retten med frisk 
koriander og/eller persille og byd 
cous cous eller ris til. 

Velbekomme og godt efterår.
Kjærligst Frank

Frank Jacobsen
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(Red.: I 3. del hørte vi om flere 
strabadserende oplevelser inden 
d´herrer endelig nåede i hjemligt 
farvand. Her kommer sidste del)

Da vi ankom til Middelfart lyst-
bådehavn, var klokken kun blevet 
19.00, grundet det tiltagende stille 
vejr. Faktisk foregik de sidste 
tre timers sejlads i fuldstændigt 
havblik. Vi fandt uden problemer 
en fin plads i havnen og havde 
derefter god tid til at spise og 
få velfortjent varmt bad. Næste 
morgen bød også på smukt og 
stille vejr og efter et solidt mor-
genfoder satte vi kursen mod 
Juelsminde. Det var ren svir at 
sejle om gennem Lillebælt med 
en kop frisk kaffe i hånden og 
soltaget og dørene agterud åbne.  
Efter at have passeret under den 
nye Lillebæltsbro skreg Pedersen 
pludselig ”se! Der er delfiner!” 
Det var der nu ikke, men mar-

svin kunne jo også gøre det. 

Jeg havde lovet mine sviger-
forældre at sejle ind forbi vores 

sommerhus på Bjørnsknude, så 
de kunne se vores fine nye båd, 
og da vi nærmede os Knuden, 
kunne vi se min svigerfar iført 
kikkert, fast blik og korte ær-
mer, inde foran sommerhuset.
Da vi kom på råbeafstand fik 
vi aftalt, at de skulle komme 
til Snaptun til en hjemkomstøl, 
hvorefter vi satte kursen mod 
Juelsminde for at proviantere 
en sidste gang inden optagnin-
gen. Efter et kort besøg i Fakta i 
Juelsminde , sejlede vi om til den 
lille hyggelige havn i Snaptun. 
Kort efter landingen begyndte 
familien at komme på besøg, og 
da vi nåede hen på aftenen var 
stemningen go´, og Lille Pedersen 
proklamerede, at det var første 
gang på heeeele turen, han havde 

haft lyst til at drikke sig en lille 
en på! Æh, den la´r vi lige stå et 
øjeblik. Inden de sidste gæster var 
gået fra borde, havde den lovede 
kuling med vindstød af storm-
styrke indfundet sig, og skippers 
svigerdatter mente helt alvorligt, 
at hun var godt på vej til at blive 
søsyg, selvom båden lå fortøjet 
inde i den lille trygge havn! Ved 
afsejlingen var besætningen svært 
tilfredse med, at vi havde overnat-
tet i Snaptun, nu kunne vi nøjes 
med at få de pænt store søer og 

den stive østenvind agtenind  i ste-
det for ind på styrbords side, det 
ville vi have haft i små to timer, 
hvis vi var gået ud fra Juelsminde. 

Efter vel overstået landing i 
Horsens, sad vi og slappede af, 
da der pludselig hørtes en kvin-
destemme oppe fra molen” deét  
li´e sån´en vi sku ha, den er helt 
rigtig”. Det lunede jo om skip-
pers hjerte, at nogen syntes om 
båden, så jeg stak hovedet ud for 
at hilse på de pæne mennesker, 
de for forskrækket sammen, da 
jeg sagde dav! ”Guud, vi troede 
ikke der var noen”, sagde konen, 
der viste sig at hedde Inge-Brith 
og hendes mand hed Anders.
De blev inviteret ombord til et 
kig på skivet og var begge svært 

Lille Pedersen og 
Store Jakobsens 
eventyrlige rejse 
Sidste delFrank Jacobsen
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begejstrede,” har du ikke lyst til 
at bytte”, sagde manden, og det 
havde jeg jo naturligvis ikke, da 
der jo så godt som umuligt kunne 
være en båd, der var lige så fin 
som denne her.” Ja vores er osse 
en hollandsk stålbåd, den ligger 
lige derovre” sagde han og pegede 
over på en kæmpestor skinnende 
hvid lystyacht på femten meters 
længde og fem meters bredde.
Nå! så var der jo nok alligevel 
både, der var ligeså fine som 
vores. Adspurgt om, hvorfor de 
ville sælge, svarede Inge-Brith og 
Anders, at de havde boet i deres 
båd i 7 år og nu overvejede at få 
en lille lejlighed at bo i om vinte-
ren og en lidt mindre båd at bo i 
om sommeren. Deres nuværende 
båd havde også af og til givet lidt 
problemer på grund af størrelsen, 
når de sejlede på de mindre fran-
ske kanaler. Nu kunne vi nu heller 
ikke drømme om at få en båd, der 
ikke kunne være på søerne, basta! 

Da Karsten vognmand lidt senere 
arriverede, blev der målt op og 
skridtet af til den store guldme-
dalje, da det jo var første gang, 
Karsten skulle håndtere den nye 

og i forhold til den gamle Luna, 
væsentlig tungere, længere og 
bredere båd. Den kraftige blæst 
gjorde ikke optagningen mindre 
nervepirrende og skippers mave 
var ved at blive lidt løs i det, da 
Lille Pedersen og jeg selv hang 
i hvert sit reb i hver sin ende 
med besked fra Karsten om, at ”I 
slipper´n  sat´me bare ikk”.  Der 
var jo ligesom ikke meget magt i 
skippers personlige kropsvægt på 
0,1 tons og Pedersens noget min-
dre i forhold til bådens ca. 10 tons, 
hvis den først begyndte at blæse 
omkring. Nåmen, alt gik godt, og 
da hun lå godt og trygt i vuggen, 
udbrød Karsten med et stort grin,” 
hold kæft hvor er jeg dygtig”.

Så gik det afsted mod Ry Marina, 
og jeg kom til at tænke på, at 
Pedersen i et øjebliks anfald af 
livsglæde, midt i afbrumningen 
af en videnom ganske ukendt 
melodi, havde sagt at alt mindre 
end en flagparade og afsyngning 
af diverse højstemte sange ved 
hjemkomsten til marinaen, ville 
være ham en alvorlig  skuffelse. 
Minsælogsandten, der stod nogle 
af vores kære klubkammerater 

iført Dannebrogsflag, højtidelige 
miner og blomster og vinkede, da 
vi ankom til marinaen. Det var 
et stort øjeblik for den samlede 
besætning plus skippers kone, 
og der måtte adskillige kram-
mere til af skinbarlig begejstring.
Søsætningen af båden gik fint, og 
da vi endelig lå godt fortøjet ved 
broen, måtte der holdes åben båd 
for de mange interesserede. Det 
var jo med fornøjelse og stolthed 
båden blev vist frem til bådkam-
meraterne, og man kunne da hel-
ler ikke være andet bekendt end 
at byde på en forfriskning, når nu 
folk gad og gå helt ud for at se 
båden. Skipper havde regnet med, 
at der var rigeligt med drikkevarer 
til de besøgende, det var der na-
turligvis ikke! Men efter et besøg 
på det grå lånemarked hos gode 
gamle Hardy, endte alt lykkeligt, 
for det gør rigtige eventyr, og det 
var lige, hvad det her havde været.

Kjærligst Lille Pedersen 
og Store Jakobsen

Førstehjælps kursus

Afvikles til foråret. Bestyrelsen har drøftet det per-
manente behov for et førstehjælpskursus i et båd-
laug og bebuder, at de planlægger afviklingen efter 
nytår. Nærmere vil følge vedrørende tid og sted. 
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SLADREBÆNKEN

Er det´ sandt?
Onde tunger påstod at HP havde 
en skrue løs, og det var der da 
delte meninger om. Men heldig-
vis var der en dykker, der efter 
at have rodet rundt i dyndet et 
par timer, fandt den igen. Og HP 
fik fat i en fin ny møtrik med lidt 
strammere gevind og den vredet 
på, så var MAGARETHA sejlklar 
og flot igen.

Ingen Blå Flag i år!
- Måske fordi Sørøver og For-
mand Jes fik sit årlige bad på 
familiedagen!

Slæbe åren! 
Det påstås at der er flere uheldige 
skipperne, som er kandidater til at 
overtage “Slæbe Åren” ved næste 
overdragelse! Her i redaktionen 
har vi har ikke noget med denne 
handling at gøre, men kunne da 
godt pege på et par emner!!! Og 
indtil videre er det jo Skipper 
Bjarne på GAFFA “der har den 
noget tvivlsomme ære“!
(Efter 3 år i træk bliver åren vel 
ejendom ligesom vandrepokaler).

Vandede vitser!
Hvorfor både altid er hunkøn? Joe 
- det er fordi de skal bemandes for 
at fungere!

Kaptajnens ordre: Blinde passa-
gerer smides overbord - men hvad 
med førerhunden?

Hold nu op Martin hvor du altså 
praler af dine forfædre! - du vil 
vel osse påstå, at de var med i 
Noahs Ark!
- Sikken noget vrøvl - de havde 
da deres egen båd!

Ved det kommende valg afgøres 
-  som Niels Hausgård har udtrykt 
det: “Om de flest er de klogest - 
eller båre de flest”! 

The-Kurt

„Hvis I var - 
ville I jo ikke 
være Engle!“ 

„Hvorfor er vi engle hver-
ken hankøn eller hunkøn?“


