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Formanden har ordet!
Jes Hovind
Så nærmer efteråret sig, hvor nødig vi end vil erkende det. Er vi klar til denne årstid? Næh, – vi kunne vel
godt bruge en august mere på søerne, som kompensation for den noget blæsende og våde sommer. Der har
dog været nogle dejlige lune dage og aftener. Havnekoncerterne har været godt besøgt, og mange medlemmer har hygget sig rundt om vores nye grill, og samtidig nydt musikken. Jo, grillen har været flittigt brugt,
så flittigt, at den må have en gensvejsning visse steder.
Selv har jeg haft en vellykket havtur her i sommer, besøgt mange havne, og observeret, at flere marinaer
har de samme elstandere på broerne som vi har i Ry. Jeg kan kun anbefale, at flere medlemmer tager på
havtur, for det er en rigtig dejlig og spændende måde at holde ferie på. At sejle er at leve!!.
Så jeg vil anbefale, at de medlemmer, der ikke har duelighedsbevis, melder sig til navigationskurset, som
starter her i efteråret i klubben. Ry Bådlaug er nu indmeldt i Danske Tursejlere. Medlemmer af R.B., der
ønsker at tilmelde sig personligt, og derved bl. a. få medlemsbladene tilsendt, og få mulighed for en forsikringsordning, vil kunne få rabat, hvis de tilmelder sig gennem klubben. Er du interesseret, da forhør
nærmere på havnekontoret.
Ordningen med patruljering af vagtselskab på marinaen er opsagt. Vi har diskuteret frem og tilbage, og er
nået til den konklusion, at ordningen ikke har været til megen nytte.
Vi har fået brev fra ” Gl. Turistens Skibslaug”, med tak for vores indgåelse af sponsoraftale med Ferskvandsmuseumsforeningen vedr. museumsskibet Gl. Turisten. Brevet indeholdt også en invitation til at blive
medlem og evt. besætningsmedlem. Eventuelle nødvendige ekstrakurser m.m. betales af Ferskvandsmuseumsforeningen. I denne forbindelse har Gl. Turisten tilbudt medlemmer af Ry Bådlaug en tre timers sejltur
med det gamle skib. Vi vil gerne give dette tilbud videre til pensionisterne i Ry. Dette tilbud er blevet taget
vel imod, og der bliver således pensionistsejlads med Gl. Turisten fredag d. 21. sept. kl. 13.00.
Her i efteråret skal servicebygningen males. Husskiltet ”Skimminghus” skal lakeres og hænges op igen.
Det blev taget ned i foråret, da klubhuset blev malet. Vi skal også have lavet et halvtag eller et skur til
plænetraktoren ”Tøffe”.
Jeg vil lige minde medlemmerne om vinteroplægning af bådene. Se listen i Skimminghus. Alle, der sidste
år indbetalte depositum på kr. 500-, er automatisk på listen. Nye skal skrive sig på, og indbetale kr. 500,- på
havnekontoret. Læs mere udførligt om emnet under ”Kort og godt” andet steds i bladet.
Jeg vil også lige minde om at der jo stadig sker arrangementer i klubben, næste tiltag er mandemad (ikke
kun for mænd, men herrerne er værter denne aften. Mød op - denne aften er festlig.
Som afslutning vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god sensommer

Tillykke !
Ry Bådlaug ønsker Silkeborg Sejlklub tillykke med de 125 år!

Formanden
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Anvendelse af VHF
radioen på Søerne
Chr. Medom

Fra tid til anden snakker vi om, i
hvor stor udstrækning vi anvender VHFén på søerne. Uden at
vide det præcist formoder jeg, at
VHF radioen er fast inventar og
anvendes, når bådene kommer på
havet og ikke udelukkende sejler
på Gudenåen. Som en praktisk,
men også sikkerhedsmæssig
foranstaltning,
sejler jeg selv
altid på søerne
med VHFén åben
og lytter med på
kanalerne 6, 8 og
16. Det er dog
sjældent, man
kan høre trafik.
Men ind imellem kommer der
interne opkald på
kanal 6.
På kanal 8 høres
af og til rutebådene, når styrmændene skal koordinere anløbene til
broerne. Nød- og kaldekanalen
16 er sjældent i anvendelse, men
der kommer overordnede opfordringer til, at man lytter med på
en lokal kanal.
Uden tvivl har mobiltelefonen
overtaget manges behov for intern kommunikation. Båd-venner
ringer til hinanden og aftaler mødesteder mv.
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Sikkerhed
Ry Bådlaug havde et radioudvalg
indtil generalforsamlingen 2010,
hvor formanden Jens Jensen
(Jens-Maler) ikke genopstillede.

Udvalget har herefter ligget stille.
Imidlertid har bestyrelsen stadig
fokus på, at VHF-radioen er et
vigtigt element i sikkerheden på
søerne og Jens har nu fået plads
i Ry Bådlaugs sikkerhedsudvalg,
hvor han arbejder sammen med
Flemming Sommer Andersen.

Jens har en lang erfaring som
radioamatør og har i mange år
arbejdet for, at både i søsystemet
anvender VHF-radioen. Han
opfordrer stadig alle med båd til
at anvende VHF-radioen. Han
understreger, at VHF-radioen
ikke kan erstattes, når man taler
om sikkerhed til søs. VHFén har
en primær sikkerhedsmæssig
funktion og sekundært kan den
anvendes til almindelige samtaler.
IT- og telestyrelsen anviser kanal
16, som nød- og opkaldskanal,
hvorefter man straks aftaler en
samtalekanal, hvis man ønsker
samtale med to eller flere både.
Hvis en af rutebådene kommer i

problemer og kalder akut hjælp,
vil kanal 16 blive anvendt.
Kanal 6
Hjemmesiden www.sejla.dk omhandler udelukkende forhold for
bådejere og sejlende på Silkeborgsøerne. Siden administreres af Ole
Seeberg, der på forsiden fokuserer
på anvendelsen
af VHF-radioen
på søerne. På
siden findes en
liste med de såkaldte simplex
radiokanaler, der
kan anvendes
ved indbyrdes
samtaler mellem
både. Seeberg
anbefaler kanal
6 som en fælleskanal på søerne
til opkald, når det
ikke drejer sig om alvorlige hændelser. Dette har for mange været
praktiseret i mange år.
Ligeledes er det på siden anført,
at Hjejleselskabet ofte er hørt på
kanal 8, der således kan anvendes,
hvis man ønsker kontakt med en
af rutebådene.
Der findes formentlig private
aftaler om, hvilke kanaler, der
kan anvendes mellem bådene på
søerne. Der findes intet lokalt regelsæt, men brug af VHF-radioen
skal følge de internationale regler,
der nationalt styres af IT- og Telestyrelsen.

VHF-kurser
Hvis man er interesseret i uddannelse i brugen af VHF-radioanlæg
findes der kurser, hvor der – efter
afsluttende prøve - udstedes et
certifikat fra Søfartsstyrelsen
til betjening af maritime VHF-

radioanlæg (SRC – Short Range
Certificate).
Ry Bådlaug har før arrangeret
sådanne kurser, men de tilbydes
normalt som aftenskolekurser.

Med en VHF radio er man på
søerne i konstant forbindelse med
Lyngby Radio via en central placeret antennemast. Herfra kan der
rekvireres assistance og redning,
hvis en ulykke skulle indtræffe.
En ting er helt sikker. Der hersker
ingen tvivl om, at installering og
brug af en VHF radioen er tegn
på godt sømandskab. Også på
søerne.
Christian Medom

Ole Seeberg

Ry Bådlaugs historie II
Else Jensen
Bestyrelsen skiftes ud
På generalforsamlingen i april
1972 blev bestyrelsen stort set
skiftet ud. Max Jørgensen blev
formand og Tage Nielsen, Hinnerup blev næstformand. Hans Møller, Ry og Niels Olesen, Tinning
blev kasserere, og endelig blev
Laurits Kjeldgård, Ry sekretær.
Der skete tilsyneladende ikke
de store ting dette år. Der blev
dog drøftet anlæg af bro i Alling
Å, eventuelt i samarbejde med
S.M.K., og så lykkedes det at få
halvdelen af Hede Nielsens bå-

dehus gjort brugelig til klubhus.
Af arrangementer kan kun læses
om en Skt. Hans sejlads med illuminerede både. Årets hændelser,
incl. 2 generalforsamlinger, fyldte
dette år ¾ A4 side!! Protokolater
fra året findes ikke. Det så skidt ud
med økonomien, og medlemstallet må være blevet noget reduceret, til omkring 12 – 14 stykker.
Der foreligger ikke et eneste aktstykke angående begivenheder i
foreningsåret 1973/74 – bortset
fra et årsregnskab. Bestyrelsen
i dette foreningsår var identisk

med sidste år. Suppleanter på
generalforsamlingen april 1973 ,
på Hotel Ry, blev Ejner Jeppesen
og Anker Junge fra Århus.
Bestyrelsen 1974/1975 kom til
at bestå af Max Jørgensen som
formand, Tage Nielsen næstformand, Hans Møller kasserer, og
Niels Olesen sekretær, desuden
2 suppleanter, Ejner Jeppesen og
Anker Junge. Optimismen havde
helt forladt bestyrelsen, og på et
konstituerende bestyrelsesmøde
d. 24.april 1974, blev det drøftet
om Ry Bådlaug havde nogen
Fortsættes næste side...
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fremtid. Årsagen til nedturen var
manglende medlemstilslutning.
Generalforsamling for 5
I 1975 gik det så helt galt. På
generalforsamlingen mødte kun
5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, revisorsuppleant
samt et enkelt menigt medlem,
Poul Erik Christensen. Man blev
enige om, at der tilsyneladende
ikke var den helt store medlemsinteresse for Ry Bådlaug. Man
enedes på generalforsamlingen
om, at man ville stille Ry Bådlaug i bero, foreløbig i et år.
Regnskabsmæssigt så dette år
dog ikke værst ud, man gik ud
af året med et driftsoverskud på
1100 kr. I løbet af sommeren må
nogle ting være faldet på plads,
for allerede d. 14. september
indkaldte bestyrelsen til en ny
generalforsamling i klubhuset på
Ry Marina. Der foreligger ikke
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materiale om generalforsamlingens resultat, men den gamle
bestyrelse fortsatte frem til næste
års generalforsamling.
Samarbejde med SMK
Ved generalforsamlingen i april
1976 blev Tage Nielsen formand
og Poul Erik Christensen kasserer.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer
blev Ivan Nielsen, Hans Møller og
Hans Erik Roth. Suppleanter blev
Svend Petersen og Verner Norup.
På generalforsamlingen blev
man enige om, at søge kontakt
til S.M.K. om et samarbejde omkring broer og lign. Bestyrelsen
undersøgte mulighederne om, at
få Hede Nielsens hus møbleret,
samt få etableret strøm, både i
huset og el-stik udenfor. Årsregnskabet viste medlemsfremgang til
29, en kontingentindtægt på kr.
1015, og nu en kapital på kr. 1600.
I oktober blev der indkaldt til

ekstraordinær generalforsamling,
alene med det formål at vedtage
udkastet til en ny klubstander.
Genoptrykningen af den gamle
ville komme til at koste kr. 60 pr.
stk. De fremmødte 25 medlemmer enedes om en ny stander, der
skulle blive vort bomærke frem
til i dag, kun med lidt ændring af
bogstaverne. D. 28 april deltog
formand Tage Nielsen i indvielsen
af S.M.K.'s klubhus i Indelukket.
Vore to klubber stod på venskabelig fod med hinanden, og der
var kommet gang i samarbejdsrelationerne.
Beretningen fortsættes.

Else

Gul squashsuppe
Frank Jacobsen

Suppesæsonen nærmer sig
I skrivende stund er det stadig
eftersommer, men efteråret og
dermed suppetiden nærmer sig.
Inspirationen til denne suppe
kommer fra vores enlige squashplante der i den spæde start mindede mig om Dirch Passers sketch
om en biavler, der ville sælge honning. Man skulle som køber blot
være udstyret med en vis portion
tålmod, da han kun havde en bi!
Vi har også kun en squashplante,
men den har til gengæld bugnet
af squash hele sommeren, så det
handlede mest om, hvad man
kunne bruge dem til. Ud over at

bruge den i salater og ristet på
panden kan den bruges til en flot
og velsmagende suppe, og her er
så min version.
How to do…
Man skal bruge 500 g gule squash
skåret i tern, ca. halvt så meget
kartoffel ligeledes i tern, et par
grofthakkede løg, 1 til 1,5 liter
hønse- eller grønsagsfond, en rød
peberfrugt, et æble, gerne syrligt,
purløg og tomat til garnering, en
tsk. paprika, lidt smør til sautering
og slutteligt lidt fløde til at runde
det hele lidt af (kan under protest
udelades). Sauter de grofthak-

kede løg i smør 3-5 minutter til
de er bløde men ikke brune, tilsæt
squash, kartoffel, æble, peberfrugt
og paprika og hæld fonden over.
Lad det hele småkoge i ca. 35
min. til det er mørt og blend det
glat, tilsæt fløde efter smag og
samvittighed, smag til med salt
og peber, lige inden servering
tilsættes hakket purløg og pyntes
med tomatstrimler.
Velbekomme og godt efterår.
Kjærligst Frank
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Familiedagen
den 16. juni
Else Jensen

Der var spænding til det sidste.
Vejrudsigten lovede regn, det ville
godt nok være træls. Men da arrangementet skulle begynde, kom
det første solstrejf, og vi havde
fint vejr hele dagen. Der var vi
heldige.
Der var omkring 70 deltagere,
heraf en masse skønne børn.
Kaptajn Sortfjæs
Deltagerne fik en sejltur med
”Gl. Turisten”, så de kunne nyde
den smukke natur. Men nydelsen
varede ikke længe. Pludselig lød
der skud og høje råb. Det viste
sig at komme fra en piratbåd,
som pludselig dukkede op. Ombord var ”Kaptajn Sortfjæs” fra
Caribien. Han kommer herop
hvert år til dette arrangement, og
han er komplet utilregnelig, dertil
meget aggressiv. Han er svær at
beskrive, han skal opleves. Han
har en ny kone med hvert år, og
en flok små pirater. Han forsøger
altid at tage kommandoen på ”Gl.
Turisten”, men det er ikke lykkedes for ham endnu.

Kaptajn Sortfjæs har bordet Gl. Turisten !
Han måtte dog pænt dele skatten med børnene til sidst...

Skattejagt
Da alle er kommet sikkert på land,
skal vi på skattejagt. Vi ved, at
piraten har gemt en skattekiste et
eller andet sted på Skimminghøj.
Der går vi i samlet flok ud, finder
kisten, som er fuld af dejlig slik.
Resten af dagen blev der grillet
pølser, bagt snobrød, og drukket
slush-ice. Der var hoppeborg samt
mulighed for tur i gummibåd og
kajakker. Helt igennem et vellykket arrangement.
Else
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Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet

Kurt Nielsen

Carl Johan
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Nu flammer vore skove igen med
farvespil, der dækker hele paletten, efter at træer og buske har
suget alt den opsamlede energi
af bladgrønt ud af bladene. Og
skovbunden holder sig heller ikke
tilbage. Hernede er der et mylder
af svampe i alle regnbuens farver,
specielt skørhattene viser farver
fra hele spektret. Og de er så
praktisk indrettet, at dem der ikke
smager bittert og grimt, er spiselige, så det er bare med at tage
nogle smagsprøver. Men lad være
med at synke, sørg for at spytte
det hele ud igen når smagsløgene
har gumlet færdig. Smag dog med
forsigtighed, hvis man gentagne
gange har smagt på skarpe skørhatte, kan man forbigående miste

smags evnen. Men kan man ikke
finde andre svampe, er det næsten
altid muligt at hente en pandefuld
blandt skørhattene.
Hummer Skørhatten der lugter af
kogt fisk eller hummer er vel den
bedste, men Vinrød Skørhat der
som navnet antyder er vinrød, og
Spiselig Skørhat der er kødfarvet,
samt Brun Lilla - og Broget Skørhat er også anvendelige.
Okkergul Skørhat finder man
næsten altid, den angives i nogle
bøger som spiselig dog ikke af
første rang, og i andre som uspiselig, så lad hellere den stå. Når
man samler skørhatte til spisebrug
må man lægge dem forsigtigt i
kurven, og så vidt muligt undgå
rystelser under transporten. Ellers kommer man hjem med en
uappetitlig blanding stok og hat
stumper, da de som navnet antyder er meget lidt holdbare. Hvis
I prøver at kaste en skørhat hårdt
mod en træstamme knuses og
splintrer den, det er også et godt
kendetegn.
Nu indledte jeg spalterne med
svampesnak, og den vil jeg fortsætte med da vi er i sæsonen
hvor flest arter er fremme. I mine
allerførste naturlige spalter, som
jeg skrev i oktober 2001, var
hovedemnet også svampe og
troldtoppe. - Jae, og det er elleve
år og mange minderige svampe
ture siden. Tiden iler, og vi må

sørge for at hænge på, for at få
flest mulige oplevelser i naturen.
Ordet “Troldtoppe” har vi lånt
og hjemført fra Læsø, hvor man
finder utroligt mange Kantareller.
Læsø-boerne kappes om at sælge
dem i boder langs vejene. Og tyskerne, som der er mange af om
sommeren, kratter lidt vel rigeligt
i mosset deroppe for at få det hele
med (tysk akkuratesse).
Og de blomme gule Kantareller
kan man stadig være heldig at
finde her om efteråret.
I oktober finder man i løvskove
den Store Trompetsvamp, der
på tysk kaldes “Totentrompete“!
Men helt så galt er det ikke med
den, bare den bliver gennemstegt
og tilberedt, så er den ualmindeligt lækker. Den er helt sort,
når den serveres, og har gennem
tiderne iflg. litteraturen været anvendt som snyde Trøfler. Den er
også medlem af kantarelfamilien.
Tragt Kantarellerne er dem i kantarelfamilien, der holder længst
ud om efteråret. Man finder dem
bedst på de sandede jorder nedenfor højderyggen i plantagerne i
Vest og Nordjylland. De kan være
svære at få øje på, men når det
så lige pludselig lykkes, kan der
være tusindvis af dem. De er ikke
store og vægtige. Men for mange
år siden fyldte jeg kurven med 5
kg på under en halv time oppe i
Klosterhede plantage i nærheden
af Lemvig.
Vor gode gamle trofaste ven Carl
Johan, der bærer navnet Spiselig
Rørhat, har nok trukket sig tilbage her ved starten af oktober,
og gemmer sine gener nede i
myceliet indtil næste år. Men hvis
vejret arter sig, som svampene
ka´ li´ det, er det dog og måske
endnu muligt at finde enkelte
rørhatte af arterne: Brunstokket,
Filtet, Rødsprukken, Skælstokket,
Rufodet og Punktstokket Indigo

Rørhatte, der alle kan have en lille
efter-sæson i oktober måned. Og
for at anspore Jer lidt, skal I lige se
et billede her med en kurv fuld af
Carl Johan´er fra sidste år. Der er
ingen grund til at savle over dem,
for de er´ spist - mums!
Den Store Parasolhat, der kan
blive op til 30 cm bred over hatten, og 40 cm høj, når den har
optimale betingelser, findes hist
og her, ofte på overdrev, hvor
der ikke sprøjtes eller gødes med
“Salig Peter“ og lignende. Fætteren Rabarber Parasolhatten, der er
noget mindre, foretrækker mørke
granskove, den er let kendelig
da den rødmer i snittet indenfor
10 - 20 sekunder, og det er det
sikre tegn på, at det er den man
har i hånden.
Blomkålssvampen, der er ret sjælden, vover sig først frem her om
efteråret, den er lækker og en af de
meget få svampe, der kan spises
rå. Tilberedt og dyppet i øldej og
derefter friturekogt og så skyllet
ned med en god øl, er man slem
til at spise for meget af den. Så lad
den hellere stå, og fortæl i stedet
mig, hvor det lige var, at I så den!
Paryk Blækhatten er også blandt
de sene svampe om efteråret. Den
optræder ofte i hobetal, hvor den
viser sig. Den skal høstes hurtigt,
da den falder hen allerede efter et
døgns tid. Man tager kun de unge
eksemplarer, der endnu ikke er
begyndt at blive lyserøde og efterfølgende sorte i hat kanten, og
så snitter man dem på tværs i ca.
2 - 3 cm lange stykker og blancherer disse i lidt smør i en gryde. Så
kan de efter afkøling fint gemmes
i bakker i fryseren til senere brug.
Den Almindelige Blækhat, der er
grå og klokkeformet, vil jeg med
mit kendskab til klubbens medlemmer meget kraftigt fraråde at
indtage noget som helst af, - den
indeholder nemlig et stof der er

nært beslægtet med antabus,
og kan derfor forårsage nogle
meget ubehagelige symptomer!
Af sene svampe der godt tåler
lidt let nattefrost skal nævnes to
arter, det er Gran Svovlhattene
og Violette Hekseringshatte, de
er begge værd at gå efter.
Østershatten der er den første af
vintersvampene, viser sig som
regel i begyndelsen af december, og den kan optræde vinteren igennem. De sidste par år
er de efter første ´slet´ druknet
og rådnet i alt for megen regn.
Temperaturer lige over og under
frysepunktet og lidt barfrost
passer den meget bedre.
Den gule Fløjlsfod kan findes
vinteren igennem på træer
som pil, rødel og hyld, hvis altså
hylden kan kaldes for et træ, jeg
vil nærmest betegne den som
en grøntsag! På gamle hyld der
vokser nær havet og de større
søer kan man være heldig at finde
Judasører vinteren igennem. Er
de frosset er de nemme at pirke
af med spidsen af en kniv.
En spændende svamp, man næsten altid finder på svampe jagter,
er Hekse Æggene, som er Stinksvampen i begynderstadiet. I er
aldrig i tvivl om, at det er Stinksvampe - det er ikke uden grund,
de har fået det navn. Og fluerne
elsker sådan en ny erigeret Stinksvamp, der ligner… – nej, det vil
jeg altså ikke skrive om, det her
er anstændige spalter - næsten!
Men fluerne er vilde med dem og
slikker hovederne på Stinksvampene helt rene. Men det er Hekse
Æggene, der er interessante for os.
Hvis man med en skarp kniv gennemskærer, altså flækker, sådan et
æg, er stok kernen inde i midten
spiselig i rå tilstand. Den er let at
pirke ud med spidsen af kniven,
og smager ikke grimt, men heller

ikke af ret meget, prøv det - det
er lidt sjovt og spændende for
børnene under skovturen.
De svampe, jeg har nævnt, kan I
gå på nettet og kigge nærmere på.

Stinksvamp

Mange af de forskellige muligheder der er, for tilberedninger af
alle disse svampe, kan I læse om
i min bog “Ta´ ud i naturen - Der
er serveret“. Som tidligere nævnt
ligger der et eksemplar i Skimminghus til gennemsyn. Den kan
også købes i boghandelen eller her
hos mig, men boghandelen giver
ikke en lille en til halsen samtidig!
Hvis I finder svampe, som I er i
tvivl om, er I altid velkomne til
at få dem bedømt her på Silkeborgvej 11 - Men ring lige først
21 21 90 67 så I er sikre på, at jeg
er hjemme.
Svampe Kurt
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Fire polske mænd i fængsel
for tyveri af bådmotorer
Trille Skøt-Jensen
Siden juli har der ikke været flere
tyverier af bådmotorer i Ry. Og
flere af de motorer, der tidligere
var stjålet, er faktisk kommet tilbage igen.
Både roen og de tilbagevendte
motorer skyldes formentlig én
meget vigtig episode:
Først i juli kunne politiet anholde
fire polske mænd i Sejs. De fire
mænd sidder nu i fire forskellige
arresthuse i Jylland. Om kort tid
skulle et anklageskrift, der kan
fængsle de fire mænd, være klar.
Men inden de kom bag tremmer,
skulle de jo lige findes først. Og
selvom det ikke skete på dramatisk vis, så skete det dog på yderst
spændende vis.
Bådmekaniker med i jagten
Det var nemlig bådforhandler
Sven Erik Siim og hans bådmekaniker, der var årsagen til, at
alle de stjålne bådmotorer blev
fundet ved det gamle Jaguarcenter
i Hårup.
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Sven Erik Siim var blevet kontaktet af én af sine kunder på
Åhavevej, som fortalte, at han
havde kontaktet politiet, fordi
hans bådmotor var blevet stjålet.
Der var monteret en gps-tracker
i motoren, og man kunne spore
motoren til Hårup.
” Politiet troede ikke helt på
trackeren, men vi fik ringet til
Garmin, og min mekaniker og
jeg fik sporet den til Borgdalsvej
1 i Hårup, hvor der tidligere har
været bilhandel, fortalte Sven

Erik Siim fra Siim Båd & Motor
i Knudlund” til Midtjyllands Avis.
Politiet havde i forvejen en mistanke til stedet, fordi de havde
tidligere fundet 4 efterladte bådmotorer i noget buskads ved den
forladte bilhandel. De motorer
havde de sat gps sendere på i håbet om, at tyveknægte ville vende
tilbage og hente motorerne – uvidende om, at de så kunne spores
af politiet.
Men så langt nåede det altså ikke.
Sven Erik Siim og bådmekanikerens indsats gjorde nemlig, at politiet kunne ankomme til stedet og
gennemsøge, ikke bare udenoms
arealerne men også indenfor i den
nedlagte Jaguar bilhandel. Her
fandt politiet ikke mindre end 11
bådmotorer. 3 af dem stammede
fra tyverier i Ry.
Tyve fanget i Sejs
Politiet blev på stedet i håbet
om, at nogle gerningsmænd ville
dukke op senere. De gjorde de
også, men i første omgang stak
gerningsmændene af.
”Der kom to mænd og begyndte
at lyse efter bådmotorerne i buskadset. Men da de kunne se, at vi
havde fjernet motorerne, stak de
af i en grå VW Passat stationcar,”
fortalte vicepoliti-kommissær
Morten Nielsen fra Midt- og
Vestjyllands mobile tyveri-enhed
til Midtjyllands Avis.
Senere samme nat kunne politiet
standse bilen i Sejs, hvor de fandt
fire polske mænd i alderen 26 til
41 år. I bilen var der desuden bolt-

sakse, skæregrej og våddragter.
Altsammen noget der indikerede,
at mændene var knyttet til bådmotortyverierne.
Vi har fat i de rigtige
”De har været professionelle.
De havde alt udstyret,” fortæller
vores lokale betjent Vagn Stensig.
Han er glad for, at tyverierne endelig er stoppet.
”Det tyder på, at vi har fat i de
rigtige. At det har været dem, der
har lavet det hele,” siger Vagn.
Han er dog desværre heller ikke
i tvivl om, at der senere hen nok
skal være andre, der kan finde på
at stjæle bådmotorer. Så han opfordrer til, at vi alle stadig holder
godt øje med hinandens både.
Trille

Politikontrollerne har hjulpet
Lokalbetjent Vagn Stensig har
været på søerne et par gange
denne sommer på politikontrol.
Det samme har Silkeborg politi
været. Og Vagn er yderst tilfreds
med resultatet.
”Der var stort set ingenting. Der
er ingen, der er taget for alkohol
og folk har også husket redningsveste. Der er nogen, som ikke
har fået betalt gebyrer for bådens
registreringsnummer, så de var
røget ud. Men folk skal jo lige
lære det nye registreringssystem
at kende,” siger Vang Stensig.
Alt i alt opsummerer han det til,
at politikontrollerne på søerne
virker.
”Det har nok haft en præventiv
effekt, for det har givet snak i

klubberne, og når man har mødtes
på søerne. Så flere er blevet klar
over, at de f.eks. skal have orden i
redningsvestene og huske at have
motorbådskørekort,” siger han.
Ren elendighed i Skanderborg
Vagn har også været på kontrol på
Skanderborg Sø i forbindelse med
Skanderborg Festival. Det var
første gang, at politiet lavede en
aktion på søen under festivalen.
”Og det var da den rene elendighed. Stort set alle vi stoppede var
der noget med. Både fart, registreringsnumre og redningsveste var
det galt med.
Så det er ikke sidste gang, vi
kontrollerer der i festivalen,”

Vagn Stensig
fortæller vores lokalbetjent, der
udskrev bøder for mange tusinde
kroner på Skanderborg Sø.
Politiet fortsætter selvfølgelig
kontrollen på søerne fremover.
Trille

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet
fra vores broanlæg senest 15.
nov. Indtræder noget uforudset op til denne dato, kontakt havnekontoret.”Havnens
Emma Gad” skal læses. Folderen med godt sømandsk a b hentes i klubhuse t.

minghøjpladsen. For at der kan
blive plads til så mange både som
muligt, er det havnekontoret, der
står for fordelingen af pladser.
Sættes båden uden havnekontorets viden, vil den blive fjernet
på ejers regning. Det samme sker
med trailere og bukke, der ikke
er mærket.

Tovværk
Alt tovværk skal også være
fjernet fra pæle og broer senest
15. nov. Hvis ikke, vil det blive
indsamlet af broholdet og destrueret.

OBS !!
Se ophængt liste for vinteroplægning i Skimminghus

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-

Alle, der sidste år indbetalte depositum på kr. 500-, er automatisk
på listen. Nye skal skrive sig på
listen og indbetale kr. 500 – på
havnekontoret.

Den udleverede brik med dit
medlemsnummer skal fastgøres synligt på stativ, vogn
eller båd.
Grej, der ikke er fjernet fra
pladsen på Maglehøjvej senest
15. nov., fjernes og destrueres.
Husk, det er bådejerens pligt at
tilse båden vinteren igennem,
f.eks. efter stormvejr.
Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt
udstyr – også pulverslukkere.
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Glimt fra ferieturen 2012
Kai Rasmussen

Sommeren 2012 har været præget
af kun lidt sol, meget vind og for
mange også meget vand, men vi
synes nu ikke det har været så ekstremt. Vi har fået minimalt med
regn. Til gengæld har vi været
begunstiget af en del vind.
Ægteskabet holder
Vejrudsigterne er meget pålide-

møgvejr fra Karrebæksminde til
Svendborg, er det ellers gået fint.
Båden klarer sig altid godt og
ægteskabet holder endnu.
Morgenbrød og cool cash
Vi har været af sted i ca. 2 måneder og besøgt omkring 30 havne.
Udover glæden ved at anløbe "rigtige" havne, der ofte ligger lige

berørte bøjerne i løbet.
Her fik vi anvist plads af en meget
aktiv kvindelig havnefoged med
kasket og taske over skulderen til
havnepengene. Ikke noget med
automater og kreditkort, -nej cool
cash. Og så var der lige den her:
"Skal I have morgenbrød?" "Ja
tak!" "Godt, det leverer jeg, men
først kl. 08.00". " Hvad med mælk
og smør?" Sådan var det for øvrigt
også i Odense.
Vi var også lige omkring Roskilde
-Vikingeskibsmuseet her er virkelig et besøg værd, men det var
lige ved at fortabe sig i en større
redningsaktion på havnen.

lige, men når man har ligget længe
i en havn, er man tilbøjelig til at
tage af sted, selv om der er mere
vind, end man sædvanligvis gider
sejle i. Derfor har der også været
dage, hvor bøger, blade, puder og
andet løst grej er havnet på dørken
- selv om vi selv synes, at alt var
stuvet godt, før vi forlod havnen.
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Fra Ballen på Samsø, gik vi op
gennem Sjællands Rev ved Snekkeløbet, men når vandet skal presses gennem et smalt løb, bliver
søerne store og mere urolige. Så
er det, at alt vælter rundt i båden,
og vi har nok at gøre med at holde
os selv fast. Bortset fra 8 timer i

midt i byens centrum med gamle
by miljøer, lokale fiskere eller
træskibshavne, hvor det dufter
af tjæret tovværk og træ, der alle
skiller sig markant ud fra Ry Marina, er der havne og lokaliteter,
der har brændt sig mere fast, givet
os større oplevelser og indtryk
end andre. Her skal blot nævnes
Hven med Tycho Brahe Museet,
Kristianshavns Kanal, hele det
sydsjællandske og sydfynske
område, Aabenraa, og så må vi
ikke glemme lille Otterup Havn,
der ligger ved Egense Dyb i det
NW-lige hjørne af Odense Fjord.
Havnen ligger næsten skjult, med
en indsejling så smal, at vi næsten

Hængt motorbåd
På vej til bageren, bemærkede jeg
en motorbåd, der var delvis sunket
og hang i fortøjningerne. Vandet
nåede langt op over kalechen, så
den var ikke god. 10 minutter senere ankom politi i 2 biler, Brand
og Redning med tre biler, en god
stor gummibåd og to vandscootere, senere trillede en slamsuger
frem på arenaen og til sidst tre
biler fra Beredskabskorpset. Alle
med behørigt mandskab.
Det var nu ikke alle, der kom i
aktion, men der blev udlagt flydespærringer for at begrænse forurening med motor og dieselolie,
båden blev suget tom og tætnet,
bugseret til havnens slæbested,
taget med kranvogn og kørt væk.
Det hele varede 4-5 timer, hvad
har det ikke kostet??? Tjek lige,
om din forsikring også dækker
en evt. forurenings skade, som du
uforvarende har afstedkommet!

Arrangement
Kalender
OKTOBER

Bersærk uden GPS
Nå, men Vikingeskibsmuseet var
nu alligevel et besøg værd. Det
var fantastisk spændende at se
de flotte sødygtige vikingeskibe,
der sagtens kunne krydse op mod
vinden med en fart på over 10
knob og at få en fornemmelse af
vikingernes sømandsskab og evner udi navigationskunsten. Godt
gået, selvom der skulle lidt mjød,
svampe og bersærkergang til. Det
er trods alt 1000 år før GPS'ens
indtog og hvad kan vi???
Nu er vi tilbage i det smukke
Søhøjland, hvor vandet er mere
klart end jeg nogensinde har
oplevet det. Sivene forsvinder,

men til gengæld er der bl.a. masser af nøkkeroser på steder, hvor
jeg ikke husker, der før har været
vækster.
Er det ikke skønt. Vi befinder
os lige midt i et af Danmarks
smukkeste områder med en natur
i overklasse. Folk spørger tit:
"Hvor langt kan man så sejle der
på søerne?", "Ca. 10 sømil" og
så tænker jeg: Har vi brug for
mere, det skulle jo nødigt blive
uoverskueligt. Og hvis solen ikke
lige stråler fra en klar himmel, er
der stort set ingen både på vandet,
men sig det ikke til nogen...
Navi-Kai

OBS - OBS - OBS !!
Lørdag den 6/10 kl. 19.00
Mandemad
Et stærkt mande-kokke-hold valgt
ved sidste års Pigemad vil trylle.
En aften man absolut ikke må gå
glip af. Tilmelding på opslagstavlen.
Søndag den 28/10 kl. 10.00
Standerstrygning
Sejlsæsonen er slut, og det er tid at
stryge klubstanderen, og officielt
vinterklargøre båden. Der bliver
som sædvanligt serveret kaffe
og rundstykker i vores hyggelige
klubhus.

DECEMBER

Søndag den 2/12 kl. 14.00
Juletræ for børn og voksne.
Den traditionelle julehyggedag
med underholdning og slikposer
til børnene og julegløgg med æbleskiver til de lidt ældre.

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Petur Magnussen, Ry
Thorkil Løntoft, Skanderborg
Anders Løntoft, Skanderborg
Maria Christensen, Odder
Thomas Mark Nielsen, Galten
Anja og Stefan Kloster Kinzle, Ry
Joan Petersen, Them
Ebbe Eide Jakobsen, Randbøl
Morten Henriksen, Ry
Lone Boye, Hammel
Jørgen Larsen, Bryrup

Før GPSéns indtog - Stjernemåler, Thycho Brahe Museet, Hven
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Sparetider
Salget af diesel er faldet en del
her i sommer. Årsagen er den, at
flere af vore medlemmer lader sig
slæbe hjem fra weekend turen, for
at spare brændstof.
Måneskins badning
Det er som bekendt forbudt at
bade fra broerne. Der er så dem,
der mener, at dette forbud ikke
gælder efter mørkets frembrud.
Der er, så vidt vi har hørt, et par
medlemmer der har taget sig en
dukkert i måneskin.
Svømmeundervisning til hvalp
søges
Bente og Flemmings hundehvalp
faldt i vandet fra båden. Bente
blev meget ophidset og råber til
Flemming:” Så gør dog noget”.
Flemming tager det helt afslappet:” Ta' det roligt, den kan da
svømme ”. Nej, det har den da

ikke lært endnu, råber Bente, og
så hopper hun i søen for at hjælpe
det lille kræ.
Formand – nu med madpakke
Morten og formanden står og
småsludrer på marinaen. Formanden spørger Morten, om han må
gå hen og se hans båd. Ja, det må

du da godt, svarer Morten. Da
formanden er nået halvvejs, råber
Morten:” Du må hellere tage en
madpakke med. Formanden ser
helt uforstående ud. ”Hvorfor
siger du det”? Jo, for min båd
ligger i Hou!!
Else

„Selvom det var en god svampehøst, behøver du ikke at overdrive, Svampe-Kurt!“

