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Formanden har ordet!
Jesper Madsen
OHØJ – sikke en start på sejlsæsonen. Vejret har været ”kanon”. Jeg håber, at alle har nydt varmen og de
mange solskinstimer. Sæsonen startede med nye og også velrenoverede broer, så der har været pladser nok
til at nyde sommeren og naturen ved dem.
Lige lidt om mig selv. Mod sædvane, har I ikke set meget til mig i sommerens løb. Som de fleste ved, er
jeg selvstændig erhvervsdrivende og har brugt mange timer på en flytning af firmaet til større lokaler. Det
har været en større proces, der har taget så godt som al min tid, og lidt til. Derfor er det godt med en god
bestyrelse, så tingene alligevel fungerer. Men nu er flytningen overstået, og jeg glæder mig til igen at ”være
på” og få min vante gang i Marinaen.
Familiedagen i juni blev igen en hyggelig dag for store og for små. Den nye sørøver og hans team på søen
klarede opgaven fantastisk. Mon ikke den ”gamle sørøver” nu er jaget væk. Vejret og stemningen var i top
og der var travlhed ved de mange sjove aktiviteter.
Silkeborg Ildfestregatta blev afviklet med mange både fra Ry. Jeg lå selv i inderhavnen, hvor vi desværre
var vidne til, at nabobåden – der var fortøjet til os – tog vand ind og sank. Det har jeg aldrig oplevet før.
Heldigvis kom ingen fra båden til skade og den blev hævet igen om lørdagen. Der venter nu et eftersyn
og besøg på værftet.
Klubbens arrangement, ”Musik på havnen” kunne igen gennemføres med god musik i fint vejr, trods en
dyster vejrudsigt. Jeg var med, da 9 både sejlede ud til Rosvig Bugt og fortøjede i en rundkreds. Fire orkestre
spillede på skift, så stemningen kom i top. Ved 16 tiden blev kursen igen sat mod klubhuset, hvor grillen
blev klargjort, så den gode mad kunne indtages kl. 18. Der var musik til langt ud på natten.
Vi skal huske, at bakke op om vore mange arrangementer. Det er en god og anden måde at mødes på, og
det er med til at skabe den gode stemning, der er til stede i klubben. Opbakning til arrangementerne er
vigtig for klubbens liv og vækst. Det store korps af ulønnede frivillige hænder, yder året rundt en fantastisk
stor indsats. Og netop denne frivillige indsats, er afgørende for driften af Ry Bådlaug. Jeg håber, alle er
bevidste om, hvor vigtigt det er, også at påskønne dette. En pæn bemærkning eller et rosende ord er altid
velkomment, og vil være motiverende til det fortsatte arbejde. Det er det, der bærer klublivet, som vi skal
værne om. Jeg vil benytte lejligheden til – på denne plads – at takke alle vores frivillige hænder, der i årets
første halvdel igen har ydet et stort stykke arbejde.
Havnekontoret har meldt om mange nye indmeldelser i år, hvilket er særdeles positivt. Jeg vil gerne byde
alle nye medlemmer velkommen til vores klub. Jeg håber, at I vil komme i klubhuset, deltage i arrangementerne og på denne måde blive en del af det hele. Med hensyn til arrangementer, herunder klubmøder,
efterlyses ideer til klubmødernes indhold. Skriv eller kom og få en snak. Jeg er altid åben for nye tiltag.
Til slut ønskes alle en rigtig god sensommer med forhåbentlig mange gode sejltimer samt hyggelige timer
i klubben.
Jesper
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En lille strøtanke…
Kai Rasmussen

Statsafgiften på kaskoforsikringen for lystbåde har medført, at
nogle bådejere har overvejet at
undlade kaskodækning.
Det er typisk sejlere, hvis båd har
en værdi, der gør, at man godt
selv tør tage risikoen, hvis uheldet
er ude. Måske er det sejlere på
søerne, der mener at risiko for
skader her er minimal, eller ejere
af trailerbåde, der blot tager en
eller to ture om året, og hvad kan
der da ske ved det?
Ingen krav
Det er naturligvis helt frivilligt at
tage sådanne beslutninger, men
det er vigtigt at sørge for, at båden
fortsat er ansvarsforsikret.
Der stilles nemlig ikke krav om
ansvarsforsikring af både, som
det er tilfældet med biler og sågar knallerter. Derfor er det helt
lovligt at sejle rundt, selv med høj
fart i planende både, uden at være

ansvarsforsikret.
Indboforsikringen kan i visse
tilfælde omfatte ansvar for hændelse sket ved anvendelse af
mindre ro-fartøjer og både med
påhængsmotorer på max. 5 -6
HK. Jeg skal dog ikke undlade
at gøre opmærksom på, at alle
medlemmer af klubberne i vort
sø-system er omfattet af en kollektiv ansvarsforsikring.

§§§.?
Måske ikke et stort problem
Problemet er måske ikke stort,
men jeg tror, at der ligger en del
både ved private broer, og at der
findes trailerbåde, hvoraf flere

Arrangementkalender
OKTOBER
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Lørdag den 4/10 kl. 19.00
Mandemad
Et stærkt mande-kokke-hold,
valgt ved sidste års Pigemad, vil
gøre, hvad de kan for at overgå
sidste års præstation - hvilket
bliver svært! Kom og vær med.
Tilmelding på opslagstavlen eller
hjemmesiden.

Søndag den 26/10 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.

har fravalgt kaskodækning og
”glemt” ansvarsforsikringen.
Står man uden ansvarsforsikring,
kan det få uoverskuelige konsekvenser for såvel skadevolderen
som skadelidte, hvad enten det
skyldes uvidenhed eller ligegyldighed.
Med dette indlæg, som desværre
kun læses af medlemmer i Ry
Bådlaug, der er ansvarsforsikrede,
håber jeg, at snakken vil nå de
bådejere, som ikke er klar over
problemet. I sidst ende kan det
måske føre til flere medlemmer i
klubben…
Manglende kaskoforsikring har
også den ulempe, at det er skadelidte, der har bevisbyrden for
om skadevolderen er ansvarlig.
Så selv om man er uden skyld i
et uheld, der skader ens egen båd,
kan det ofte være vanskeligt at
få dækket skaden af modparten.
Er man kaskoforsikret, vil forsikringsselskabet ofte betale for
udbedring af skaden og derefter
tage slagsmålet med modparten
om skyldsspørgsmålet.
Tænk lige lidt over det…
Kai

Ry Bådlaug byder
velkommen til:
Flemming Petersen, Ry
Heidi Hansen, Ejstrupholm
Søren Lundgaard, Hammel
Kim Lindhardt, Ry
Kasper Svenson, Horsens
Brian Bæk, Them
Bo Kristensen, Østbirk
John Rosenmayer, Egå
Kim Loft, Skanderborg
Villy Lynge Pedersen, Skb
Per Grøn Andersen, Sorring
John Lysholt, Silkeborg
Bo Risager, Brabrand
Thommas Kirk, Ry

Frank Jacobsen

Automatisk
IdentifikationsSystem

AIS er et maritimt VHF-baseret
system, som er obligatorisk for
skibe over en vis størrelse. Alle
skibe over 300 bruttotons og alle
fiskeskibe over 15m skal have
AIS om bord.
To klasser af AIS
AIS-oplysningerne
er inddelt i to klasser
– klasse A og B – afhængig af den AISsender, der udsender
AIS-oplysningerne.
Klasserne har stor
betydning for, hvad
din AIS kan. Der
er stor forskel på
de to klasser, både
i omfang, kompleksitet og pris. AISoplysninger fra en
klasse-A-sender vil altid blive
prioriteret og dermed vist for
andre skibe i området, hvorimod
AIS-oplysninger fra en klasse-Bsender først vises, når eller hvis
der er plads på AIS-kanalen.
AIS eller radar
AIS og radar er to helt forskellige systemer. Radaren viser alle
objekter omkring sig, men kan
udelukkende vise position og
måske en beregnet kurs og fart
på objekterne. Derudover er rækkevidden på radaren ikke så lang
som ved AIS. AIS giver information om navn, kurs og fart på skibe
omkring dig – og AIS kan bedre se
skibe, der er langt væk eller ligger
“i skygge” feks. et lille skib bag et
stort. Men AIS ser kun de skibe,
der udsender AIS signal, og kan
derfor ikke erstatte en radar.
Med AIS sender i dit fartøj øger

du din synlighed overfor andre
skibe og dermed gavnes din egen
sikkerhed. Med et grafisk display
(kortplotter) tilknyttet din AIS
sender/modtager har du overblik
over skibene i nærheden af dig.

Du kan se, hvilke skibe det drejer sig om, hvor hurtigt de sejler,
på hvilken kurs de sejler samt,
om de ændrer kurs eller fart.
AIS klasse B
For lystsejlere er det tilstrækkeligt
at anskaffe en klasse B-station
hvis man vil have AIS sender
ombord. Det er en økonomisk
overkommelig investering, der
øger sikkerheden ombord. Men
naturligvis skal du som lystsejler
aldrig stole blindt på, at andre har
set dig, fordi du har AIS ombord!
Større skibe kan fravælge at vise
de små AIS klasse B-stationer.
Man kan lave en alarmopsætning,
så systemet holder øje med, om
der er fare for kollision og få
en alarm, der fortæller, hvor tæt
skibet er på. Hvis man sejler om
natten eller i tåge, og man ser et
par lanterner komme imod sig, er

det rart at kunne se, om det er et
stort eller lille skib, og om man er
på kollisionskurs.
En AIS unit kan også fås udelukkende som modtager hvor man
kan se AIS fartøjer, men ikke selv
udsende signal, hvilket naturligvis
er endnu billigere.
For søredningsmyndighederne
er det en stor fordel hurtigt at
kunne lokalisere et nødstedt skibs
seneste position eller vide, hvilke
skibe der befinder sig i nærheden
af en nødstedt og kan
komme til hjælp. I Danmark har man opbygget et netværk af AISstationer langs kysten,
så alle AIS-udstyrede
skibe følges. Data leveres videre til Søværnets
Operative Kommando,
der koordinerer søredningen i Danmark. AISoplysningerne anvendes
også i forbindelse med
Vessel Traffic Servicecentrene, og når kollisioner og grundstødninger
efterforskes af Søfartsstyrelsens
opklaringsenhed.
Ole Seeberg fra Virklund har
opsat og driver en AIS basestation der sender data videre til
Marinetraffic. Søerne er dermed
fuldt dækket fra Silkeborg til Ry,
og AIS trafik på søerne kan ses på
www.sejla.dk under menupunktet
AIS. Samme sted kan du også
læse hvordan din båd kan blive
vist ved hjælp af en smartphone
uden at skulle investere i en AIS
transponder. Læs mere om AIS
systemet på hjemmesiden: http://
sejla.dk/index.php/ais
Frank Jakobsen
Kildehenvisning:
Søfartsstyrelsen
Ole Seeberg
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Ry Bådlaug foreningsåret 1982 / 1983
Else Jensen
Efter generalforsamlingen i 1982
fortsatte Jens Hvass som formand
og Jørgen Christensen som næstformand. Kaj Rønø blev kasserer
i stedet for Poul Erik Christensen,
der efter 8 år i bestyrelsen valgte
at stoppe. Menige bestyrelsesmedlemmer blev Jens M. Petersen
og Bendt Bach. Harry Hansen og
Jørgen Jensen blev suppleanter.
Jørgen Christensen fortsatte i bådpladsudvalget, Jens M. Petersen
blev formand for broudvalget,
Harry Hansen fortsatte som formand for husudvalget og Bendt
Bach som formand for fest – og
aktivitetsudvalget, og Jens Jensen
som radio – og DMU – kontaktmand. DMU står for Dansk Motorbåds Union.
På generalforsamlingen blev der
orienteret om planerne om at
købe marinaen. Det blev en meget
følelsesladet debat med mange
indlæg for og imod købet. Det
lykkedes bestyrelsen, med et knebent flertal, at få bemyndigelse til
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Rambuk med besætning i aktion

at gå videre med forhandlingerne
med RHB med henblik på køb af
Ry Marina og Skimminghus.
En rambuk bliver til
Startskuddet til bygning af vor
nuværende rambuk lød lørdag d.
27. marts kl. 9.00. Et arbejdshold
mødte op i Låsby ved Tommy Jensens tidligere værksted, som han
havde stillet til rådighed. Ejner
Andersen, Gl. Rye havde skaffet
det svære gods, der skulle blive
til en rambuk. Formanden (Jens
Hvass) forsøgte at blande sig i det
professionelle rambuk-byggeri,
hvilket medførte, at han fik ”svejseøjne”. Det var de værste lidelser
han nogensinde havde oplevet.
Allerede d. 9. april var rambukken klar til søsætning, og kom
straks i arbejde med udskiftning
af pæle, og den fungerede helt
efter hensigten. Senere viste der
sig dog problemer, idet pælestyret
druknede i havnebassinet p.g.a.
en konstruktionsfejl. Rambukken

blev taget op, sandblæst og malet,
så den kunne tåle at ligge i vandet
uden at gå til. Det var Helmer
Boesen og Jens Jensen der tog sig
af dette arbejde.
Aktiviteter i klubhuset
Da vi nu havde et godt klubhus,
blev der taget initiativ til at få
godkendt Skimminghus til undervisningsbrug i forbindelse med
navigation, motorlære m.v. Det
var bestyrelsens ønske, at denne
undervisning skulle ske i ”vort”
eget hus og miljø. Skimminghus
blev godkendt og samme vinter
startede det første navigationshold, og siden da har huset hver
vinter dannet rammen om mange
former for kurser m.v.
Svære forhandlinger
Handlen om Ry Marina var inde
i et dødvande, hvor intet tilsyneladende kunne komme igennem.
På et tidspunkt var daværende
Ry Kommune inde i sagen som
3. forhandlingspart, idet kommunen forbeholdt sig en forkøbsret
/ tilbagekøbsret, ligesom kommunen ønskede offentlighedens
rettigheder sikret i forbindelse
med handlen.
Klublivet
Uagtet alle problemerne holdt vi
vores første medhjælperfest i januar 1983. Der blev arrangeret tur
til bådudstilling i Fredericia, og
vi havde kammeratskabsaftener
med film og hygge. Der var god
gang i klublivet, og vore udvalg
knoklede indenfor deres ansvarsområder for at få Skimminghus,
Ry Bådlaug og Ry Marina op
på et niveau der svarede til vore
forventninger.
Else

Fisk i søerne
Chr. Medom
For medlemmer med interesse for
lystfiskeri, kunne Midtjyllands
Avis først i juli fortælle om udsætning af 50.000 stk. åleyngel og
13.000 stk. ørredyngel i søerne.
Frivillige fra Silkeborg Fiskeriforening stod for den store fiskeudsætning af åleynglen i Langsø,
Thorsø, Brassø, Borresø, Julsø,
Ørnsø og Lyngsø, mens de små
ørreder blev sat ud i Julsø, Borresø, Brassø, Thorsø og Birksø.
Finansieringen blev fordelt med
50 % tilskud fra den Europæiske
Fiskefond og 50 % af de fiskeplejemidler, der kommer fra de
nationale fisketegn.
Udsætningen er – ifølge Karlo

Jespersen fra Silkeborg Fiskeriforening – nødvendig pga. fortidens synder, som forurening,
ødelæggelse af fiskenes naturlige
gydepladser ved skånselsløs uddybning af vandløb, dræning af
vådområder med okkerudledning
til følge og andre miljøbelastende
forhold.

Formanden for Silkeborg Fiskeriforening – Morten Bech
Nielsen – kan bekræfte historien
fra Midtjyllands Avis og nyder
selv fiskeriet på søerne. På fotoet
præsenterer han en velsmagende
aborre med en længde på 38 cm.
Den flotte fisk er fanget ved snævringen i Julsø den 8. juli med en
Rapala wobler.
Således skulle der være håb om
fangst i sigte for medlemmer med
trailerbåde og fiskestænger.
Christian Medom

Karlo Jespersen gør også opmærksom på Tangeværket og
peger her på et langt omløbstryg,
som den bedste løsning for en
genopretning af naturen i hele Gudenå Systemet. Midtjyllands Avis
beretter slutteligt, at udsætningen
blev fulgt af overfiskerikontrollør
Kaj B. Olesen fra fiskerikontrollen i Randers.

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 klubhuset.

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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Oplevelser ved vore broer
Aqua Broen i Brassø (Bro 4)
Vådbundsarboretet Vejlbo ved Silkeborg
Kurt Nielsen
Selvom min overbevisning hidtil
har været, at al den snak om global opvarmning måske bare er et
politisk redskab til at slå os sagesløse individer oven i hovedet med,
så begynder jeg alligevel efter den
her lange og meget varme sommer
at tvivle. Og hvis jeg roder dybt
i hukommelsen for at finde noget
tilsvarende, skal jeg 55 år tilbage
til sommeren 1959, der også var
meget varm – Altså før al den snak
om global opvarmning. Måske
husker jeg den særdeles godt,
fordi vi den sommer i weekenderne opholdt os meget på en lille
teltplads udfor stranden Bisserup
nær Holsteinsborg slot i Sydvestsjælland. Og hvor vi ved midnat
i måneskin legede havmænd
sammen med nogle havfruer, og
hvor der var spændinger både
her og der, så morilden forfulgte
hænder, og hvad der ellers bevægede sig i vandet i den anledning!
Men suk og ak, det var jo slet
ikke det, jeg skulle skrive om
– Neeej, skipper Medom havde
inviteret på sejltur til Aqua Broen
torsdag den 24. juli, og jeg mødte
som aftalt 10.30, hvorefter vi
lagde Marinaen og Ry bag os i
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Aqua Broen

forrygende varme, og uden en
eneste sky på himlen. Vi gjorde
turen med kalesjen tilbagerullet
over styrepult og pilotsæder, og
nød den behagelige lune brise.
En uforglemmelig sejltur, hvor
vi ikke havde andre problemer
end at sørge for, at sætte øllerne, så de ikke blev solskoldede.
Efter 1½ times sejlads var vi
fremme i Brassø og lagde til
ved Aqua Broen, og fortøjede
på venstre side. Højre side var
allerede optaget af en anden
båd, hvor et hunkønsvæsen lå på
fordækket og tog solbad ”og så
flink ud”. Hun fortalte, at hendes
mand var taget til et eller andet
møde, og han havde så sat deres
lille venligtsindede langhårede
gravhund til at passe på hende
imens – Jeg ville nu have sørget
for en 50 - 60 kilos Rottweiler
– ”Sådan et gedigent tandsæt på
fire ben” til at varetage det job.
AQUA Akvarium & Dyrepark
er helt bestemt et besøg værd og
ligger kun få minutters gang fra
broen. Det har siden åbningen i
1993 slået sig fast som Søhøjlandets TopAttraction, som et

familievenligt oplevelsescenter
fyldt med usædvanlige undervandsoplevelser blandt glubske
gedder, jagende oddere og masser
af andre dyr. En særlig oplevelse
er for børnene ”Røre ved bassinet”, hvor de kan stikke hænderne
ned i vandet til fiskene, der villigt lader sig berøre – Og der er´
vistnok ingen gedder i det bassin!
Det var lidt vel tidligt til frokost,
så for at samle appetit gik vi i
land og på opdagelse i vådbundsarboretet, og nød alle de krydrede dufte, som planterne afgav,
blandt dem porsen, der straks
fremkaldte tanker om gule ærter
og porsesnaps. Vi kiggede på
de mange fremmedartede buske
og træer som er plantet der. Og
der er opsat skilte, så man kan
orientere sig om hvor planterne
oprindeligt kommer fra, og hvad
det er for nogen. Vi så også et
par særprægede ”Birke-oldinge”
med meget kraftig furet bark.
Vådbundsarboretet har til formål
at vise forskellige træsamfund på
vådbund og den naturlige genetiske variation indenfor arterne.
Planterne stammer fra 18 områder
inden for tre verdensdele, samt fra

„Sø-kaagen“ Christine

Birke-Olding
danske naturtyper. Fælles for alle
områderne er beliggenheden i det
nordlige tempererede klimabælte.
Hjejleselskabets har også en
landgangsbro i Brassø, der ligger
udfor Aqua. Og der skal man rejse
et mærke på broen som kan ses
ude fra søen, hvis man vil med. Så
bliver man afhentet af turbåden,
når den passerer. Uden afhentning
eller afsætning af passagerer sejler turbåden ikke ind til den bro.
Ved en anden bro i den nærliggende Vejlsø ligger sø-kaagen
(prammen) Christine, en voluminøs dame på 3 x 9 m med en
vægt på 3500 kg. Og hun stikker kun 12 cm, og kan derfor
komme ind på meget lavt vand
når skoleklasser er med ude for
at udforske livet i søen. Christine
er vel den sidste pram, der er
bygget i stil med lasteprammene
i attenhundredetallet. Dengang
slæbte prammændene rundt med
over hundrede lignende pramme
i Gudenå systemet med alskens
gods ombord. Så der har også den
gang været livlig trafik på åen.
Men de bønder, der havde jord
ned til bredden og ret til fiskeriet
i Gudenåen, var ikke glade for

prammændene, der var nogen rå
børster. Det var så slemt, at man
fandt, at det var gode og kristlige
ord, præsten en søndag havde
indflettet i kirkebønnen: ”Gud
fri os for prammændenes rasen”.
Vi så mange små aborrer, som
gemte sig under ”Christines store
bug”, og de var af og til ude at
kigge efter spiseligt kravl. Og
hvor der var skygge, spænede
der osse mange vandløbere rundt
på overfladen. Men vi så ikke
aborrerne tog nogen af dem. De
havde sikkert for længst erfaret
hvor stærkt sådan en vandløber
kan rende, når den bliver jagtet.
Neeej, så er det nemmere hvis
man er en lille doven aborre i
den varme, bare at snuppe et par
forulykkede insekter, der ligger
og kæmper for livet i overfladen.
Naturligvis kiggede vi også efter ”svampar” (det skal man),
og de eneste vi mødte, var den
almindelige bruskbold. Den er
let kendelig, tør og fast at føle
på. Og hvis men gennemskærer
den, når den er udvokset, er den
gråsort indeni. Det fortælles, at
den har været handlet som falsk

trøffel på grund af sin indvendige
farve og konsistens. Men jeg vil
absolut fraråde Jer at samle dem,
hvis I selv skal spise med, den
angives til at være lettere giftig.
Efter at have nydt Skipperfruens
lækre frokost ombord med sild og
alt, hvad dertil hører, samt flere
andre gode sager, havde vi en behagelig hjemtur, og vi var tilbage
i havn i Ry hen under aften.
Jeg vil slutte med en tak for en
oplevelsesrig tur – og deltager
meget gerne i flere ekspeditioner
af den slags.
Svampe Kurt
NB
Det skal lige tilføjes, at efter den
gamle Skovfoged Allan Stjerne
Hansen fik kendskab til artiklen
om Bro 4 var hans kommentarer: ”Resten af Vejlbo Mose
som lokaliteten også hedder,
med de tidligere nu så kønne
tørvegrave, samt ´Skovridderens
Eng´ der afgræsses af geder, er
bestemt også et besøg værd”.
Så hvis I har planer om en tur i
området bør en udforskning af
mosen medtages i overvejelserne.
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Grøde Alarm
Chr. Medom
Ingen, der har sejlet i søerne i år,
har været i tvivl om, at bundplanterne og flydende grøde har haft
usædvanligt gode vækstbetingelser. Uden at gå ind i en nærmere
udredning, har jeg lært, at ordet
”grøde” anvendes som en samlebetegnelse for den vegetation,
der vokser i vandløb. I midten af
august blev der observeret større
”øer” med grøde, hvor man kunne
blive betænkelig ved at sejle gennem.
Det gode skib Futte på vej til undsætning

Aktionen lykkedes

10

Dagens grødefangst

Onsdag den 20. august var ingen
undtagelse. Vejret var skiftende
med skydække, sol og regnbyger.
Temperaturen ca. 15 grader, med
jævn til frisk, vestlig vind. Så godt
som alle både i Ry var i havn, men
alligevel blev klubbens servicebåd Futte bemandet med Tommy
Jensen, Martin Haun, Emil Larsen
og Anders Jakobsen. De så målbevidste ud, da tovværk fra servicebygningen blev læsset om bord,
motoren startet og fortøjningerne
kastet. Fra servicebroen satte de
kurs mod mastekranbroen, hvor
fiskeriforeningens røde 13 fods
Pioner jolle blev hentet og fulgte
på slæb, da Futte sidst på eftermiddagen forsvandt ud gennem
”hullet” mod Birksø.
Tommy Jensen havde forinden
fået assistanceanmodning fra
Emil Larsen, der havde forladt
sin Albin 23 med navnet Susen II
i Birksø. Susen II lå fast i grøden,
der på grund af vestenvinden
havde samlet sig i en stor bræmme
ved sivkanten ud for Skimminghøj. Skruen sad fast og ydermere
havde et stykke tovværk sat sig i

skruen. Den skulle slæbes derfra.
Futte nærmede sig forsigtigt og
lå i behørig afstand. Martin Haun
entrede robåden og kunne således
nærme sig Susen II gennem grøden og fastgøre slæbetovet.
Det var ingen nem operation. Slæbetovet var meget langt, da Futte
ikke under nogen omstændigheder skulle ind i grødeøen. Med
slæbetovet fastgjort til stævnen,
forsøgte Futte nu at bakke for
at slæbe Susen II fri. Efter flere
forsøg med frisk vind fra vest
som modstander, lykkedes det
langsomt at få Susen II ud fra
grødeøen og ud på den åbne sø.
Ved servicebroen blev grøden
fjernet fra det lange slæbetov, og
grødbunken på broen blev stor. En
tilkaldt frømand befriede Susen
IIs skrue for tovværk og store
mængder grøde. Alt lykkedes,
og Emil Larsen gav en fortjent
omgang øl til Futtes besætning.
Et tidligere undsætningsforsøg
med klubbens aluminiumsflåde
var mislykket. Flåden kunne ikke
forcere den tætte grødemasse.
Når Susen II sejlede så tæt på
grøden skyldtes det, at den – efter
anmodning - forsøgte at undsætte
de to solbåde GreenWave og SunCat, der dagen før havde sat sig
fast. Hvordan solbådene kom
fri vides ikke, men de lå endnu
ubemandede og fanget i grøden
sent onsdag aften. Chr. Medom
Ps. Senest er det oplyst, at solbådene blev undsat af Leo Nielsen
med ms. Buster.

Sjov familiedag

- til glæde for børn og andre barnlige sjæle

Tiiiil aaaaangreeeeb !!!

Dette års familiedag bød på
mange spændende muligheder
for både børn og voksne. Den
vilde skattejagt udspandt sig om
formiddagen, hvor flere både deltog – herunder Futte og Gammel
Turisten. Flere på bådene var udklædte som pirater og sørøvere og
der blev kastet med vandballoner
samt skudt med store vandpistoler
mellem bådene. Alle så ud til at
more sig gevaldigt og der blev
taget mange sjove billeder. (Se
iøvrigt forsidefoto, hvor skatten
netop er blevet fundet, red.).
Inde på land kunne man efterfølgende lave pandekager og
snobrød over bålsted, ligesom der
var mulighed for at grille en pølse.
Derudover var der saftevand og
der kunne købes sodavand og øl.
Endvidere var der mulighed for at
få en vandtatovering og arbejde
med perler.

Pletskud, Fru Formand

Flere benyttede sig også af, at
prøve at ro i kajak og i små gummibåde med elmotor. Det var dog
godt, at nogen havde valgt at tage
skiftetøj med, da ikke alle kunne
holde sig oppe i kajakerne og således måtte en tur i vandet.
Som det måske ses på billederne,
deltog der flere voksne end børn
og selvom flere af de voksne tydeligvis var barnlige sjæle, kunne
det ønskes at flere børn finder vej
til familiedagen næste år – de vil
ikke blive skuffede, da der er masser af muligheder for underholdning og en god dag, som den i år.

Og - den traditionsrige afslutning

Chr. Medom
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Sommer i Ry Marina
Chr. Medom

For andet år i træk har vi haft
en sommer uden lige, med store
mængder af sol og varme. Det
har af naturlige grunde kaldt på
mange sejlere, der har nydt deres
fartøjer i det tørre og fine vejr.
Hvad enten man har haft båden på
”havet” eller sejlet i søerne, har
oplevelserne fået et ekstra ”pift”
med det gode vejr. Med en vignet,
vil jeg forsøge at nævne nogle af
de oplevelser, der kunne hentes
med udgangspunkt i Ry Marina.
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Havnekoncerterne i den nye
pavillon blev et tilløbsstykke uden
lige. Arrangørerne har meldt om
op til 1200 tilhørere ved de mange
gode arrangementer sommeren
igennem. Den nye pavillons startproblemer med træk fra havnen
er tilsyneladende blevet løst af et
læsejl. Det har været en oplevelse
at se de mange mennesker, der
hver onsdag og søndag aften har
valfartet til havneområdet, og det
gav også en rigtig god stemning
på Marinaen og i de mange både,
hvor folk sad under åben kaleche
og fulgte musikindslagene med et
glas rødvin.

Siimtoften blev ramme for Gamle
klassiske biler og motorcykler,
der hver torsdag, sommeren
igennem paraderede på plænen.
Ejerne hyggede sig, mens de
mange tilskuere gik rundt og
sparkede dæk og fik en nostalgisk
bilsnak. Mange huskede med
glæde oplevelser med deres egen
Ford Anglia, Morris Mascot eller
Triumph motorcykel.
Og samme Siimtoft blev også
anvendt til et stort loppemarked, bagagerumsmarked eller
”Flohmarkt”, som det også blev
benævnt, formentlig for at gøre
de tyske turister opmærksomme
på, at det er i Ry, det foregår. Et
par lørdage fra kl. 10 til 17, fik
mange kuriositeter ny ejermænd,
og endnu flere interesserede gik
rundt mellem standene og fik
deres nysgerrighed stillet.
Klubhuset emmede af liv, som på
en campingplads, da mange klubmedlemmer samt gæstesejlere
boede i bådene i havnen. Husets
faciliteter kom under pres, når
sveden skulle skylles af i bade-

rummet, og når aftensmaden blev
tilberedt i køkkenet. Der var gang
i slæbestedet, vognmænd kørte
til og fra med både, der skulle til
fjerne destinationer eller retur.
Under terrassens halvtag og omkring grillen sad glade mennesker
til sent ud på aftenen.
Søsystemet var fyldt med overnattende bådfolk, hvad enten det
var for en enkelt nat eller flere.
Søtrafikken bestod af store og
små fartøjer af forskellig art, og
blev med ganske få undtagelser
afviklet uden de store problemer.
Midtjyllands Avis kunne referere, at kun få kendte reglerne
på søerne. Manglende viden om
vigeregler for sejlbåde og rutebåde blev fremhævet, men der
kom også mere besindige udtalelser, som at trafikken overordnet
gled fint på søerne, og at der var
plads til alle. De hurtigt sejlende
muskelbåde skulle sædvanen tro
demonstrere deres mange hestekræfter, og man kunne undre sig
over, at netop disse fartentusiaster
ikke henlagde deres lidenskab til

Sol og sommer
f.eks. Århusbugten uden hastighedsbegrænsning.
Lørdagsjazz på torvet i Silkeborg
blev et hit, ikke bare for byens
borgere og turister, men også et
mål for bådfolket fra Ry. Forskellige jazzbands spillede hver
lørdag mellem kl. 11 og 14 og
gav de mange fremmødte en jazz
oplevelse samtidig med, at fadølsanlæggene pumpede den kølige
bryg op i glassene og var med til
at køle legemet i den varme sol.

Ingen stress i Ry Bådlaug
Himmelbjerget var – som altid
– et godt udflugtsmål; ikke mindst
for børn, der udover at købe is og
souvenirs ved de gamle traditionsbundne kiosker, kunne blive
underholdt med så godt som daglige aktiviteter, lige fra skattejagt
til bjergridning. Et nyt legeunivers
i form af en gigantisk legeplads
blev indviet i år og kunne betegnes som en succes.
Nu er sommeren overstået og
efteråret er klar til at tage over.
Hver årstid sin charme; også når

det gælder sejlads på søerne. Men
for mange medlemmer vil sommeren 2014 nok blive husket som
noget særligt.
Christian Medom

Musik på havnen - og på søen

Igen i år var der musik på havnen og på søen.
Hermed et par stemningsbilleder.
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En drøm blev virkelighed
Birgitte Dahl Jensen

Vi elsker at sejle på søerne....
Men ofte snakker vi også om udlængslen efter at se noget andet.
Forrige år var vi 3 uger afsted
og sejlede rundt i det sydfynske
øhav, så denne sommer var det
helt naturligt for os, at sejlturen,
oplevelserne og udfordringerne
blev udvidet lidt. Så planen blev,
at vi ville forsøge os med Tyskland og slusning i kanalerne.
Planlægningen foregik sammen
med Frank og Lisbet (Celina),
da vi nemlig havde planer om at
sejle noget af tiden sammen. Vi
havde en klar forventning om, at
Lisbet og Frank skulle møde os i
Lauenburg ved Elben på vej hjem
fra Holland. Herfra skulle vi sammen sejle til Schwerin i det gamle
Østtyskland, for derefter at følges
tilbage til Danmark. Vi mødtes et
par gange i løbet af vinteren og
kiggede på søkort, snakkede om
søvejsregler, og fandt ud af, hvad
der var smart at have med på en
4-ugers tur til Tyskland.
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Da vi nærmede os sommerferien, gik vi for alvor i gang med
klargøringen af båden, og de ting
vi skulle have med. Jes ordnede
alt, hvad der havde med motor,
pakninger, teknik om bord og i
det hele taget klargøring af båden

at gøre. Jeg sørgede for de mere
praktiske ting, såsom pas til hunden, proviant, søkort, relevante
bøger osv. Endelig var vi klar til
at komme afsted.
Vi fik båden fragtet til Horsens
Havn. Mille, Jacob, Jes, jeg og
vores hund Alma fik de sidste ting
stuvet ned i båden og fik en ledig
plads i den gamle havn, så vi var
klar til at sejle ud på eventyr den
følgende morgen. Det viste sig
imidlertid, at den plads vi havde
fået, var ret urolig, da vandet fra
Horsens fjord blev presset ind,
lige der hvor vi lå. Så hele natten
vippede vi op og ned i vældige
bølger. Vi besluttede derfor at
sejle meget tidlig onsdag d. 9/7.
Vi sejlede ud 04.48 og havde den
smukkeste sejlads til Juelsminde,
hvor vi blev 2 dage. Fredag havde
vi egentlig sat os for at nå til Middelfart, men da vejr og vind var
med os, valgte vi at sejle videre
til Assens. For første gang på
turen så vi marsvin ved Lillebælt,
hvilket er meget almindeligt, men
alligevel altid en fornøjelse. Vi
blev en ekstra dag i Assens på
grund af vejret, og søndag tog
vi videre til Årø. Vejrudsigten
lovede vinstød af 12 sek.m. op ad

dagen, så vi valgte at tage tidligt
afsted. Vi sejlede syd om Årø og
kom i havn 09.55, hvilket betød,
at vi var heldige at få en rigtig
god plads i den ellers meget lille
havn. Senere på dagen var der
trængsel i havnen, da det blæste
op, og mange både måtte sejle
forgæves ind i havnen. Årø er en
hyggelig lille ø, og vi brugte bl.a
den ekstra dag, vi havde her, til at
leje en elbil for at køre rundt på
øen. Dette kan vi kun anbefale, da
sådan en tur giver et godt indtryk
af, hvordan øen er.
Tirsdag havde vi planer om at
nå til Dyvig, en af de havne vi
virkelig glædede os til at gense.
Indsejlingen til Dyvig er utrolig
smuk, og man skal følge bøjerne
nøje for ikke at sejle på grund,
da vandstanden er meget lav. Fra
havnen afgår der 4 gange om
dagen en gratis bus til Nordborg.
Vi tog med, for vi skulle finde
en butik, der solgte nål og tråd.
Vores kaleche var nemlig gået op
i syningen ved lynlåsen, og dette
skulle repareres. Vi fik begge dele,
fik ordnet lidt indkøb og havde
derefter en dejlig dag i Dyvig. Vi
havde hjemmefra lavet aftale med
Niels og Bente fra havnen om, at
vi skulle mødes i Sønderborg, dels

for at hygge og dels for at klare
hjemtransport for ungerne. Vi
sejlede derfor forholdsvis tidligt
fra Dyvig og havde den dejligste
sejlads til Sønderborg. Vi mødtes i
Sønderborg havn ved middagstid,
og havde en hyggelig eftermiddag
sammen. Niels og Bente havde
også medbragt vores bådcykler,
som vi i den grad blev rigtig
glade for.
Vækkeuret ringede tidligt, vi

tankede diesel og gjorde klar til
en lang sejlads til Heiligenhafen.
Og ja, vi huskede at skifte til
tysk gæsteflag. Vi var heldige at
støde ind i en hyggelig havnefest
med masser af live-musik og
utroligt flot pyntede skibe, men
vi havde en lang dag foran os om
lørdagen, så vi gik tidlig til køjs.
Fra Heiligenhafen havde vi en
noget barsk tur til Travemunde.
Gennemsejlingen af Femerbroen
gik fint, men da vi kom fri af

land, kom der store dønninger,
der fulgte os hele vejen til Travemunde. Travemunde havn var
meget travl, vi sejlede igennem,
hvad der synes at være et virvar
af motorbåde, sejlbåde, færger og
store fragtskibe. Men da vi var på
den anden side af Travemunde,
var vi fremme ved et af vores
delmål, nemlig de tyske kanaler.
(fortsættes i næste nummer)
Birgitte

Grootmoeders gehaktbal
Frank Jacobsen
Vores sommertogt i år gik til
Holland, mere præcist den del
der hedder Friesland. Dels fordi
vi skulle have ny kaleche og dels
fordi vi er meget begejstrede for at
sejle på de hollandske kanaler og
søer hvilket giver rig mulighed for
at besøge små og større byer og
stifte bekendtskab med hollandsk/
frisisk kultur herunder også madkultur. Den hollandske madkultur
er præget af tre væsentlige ting:
Landbrug, fiskeri og naturligvis
eksotiske kulturblandinger fra de
hollandske kolonier. Vi faldt over
en række variationer af gehaktbals
og ruller som et stykke af vejen
er en pendant til vores frikadeller. Jeg har her lavet en opskrift
som bygger på en verdensberømt
udgave fra et spisested i Amsterdam og en helt enkel udgave der
frit oversat hedder ”bedstemors
hakkeboller”
500 gram hakket kalv og flæsk,
et æg, Et stort finhakket løg, lidt
hvidt brød, persille, lidt boullion
(terning el. flydende) et fed hvidløg, en tsk. stødt koriander, lidt
revet el. stødt muskat, en halv tsk.
Stødt nellike, en stor spsk. sennep,

gerne dijon, en spsk. tomatketchup, en spsk. soja, salt og peber.
Udblød et par skiver daggammelt
hvidt brød i lidt mælk og rør det
hele sammen til en fast fars (juster evt. med lidt rasp) og form
farsen til fine runde kugler, bag
dem i ovnen i ca. 40 minutter ved
180/190 grader. Jeg havde held
med at bage dem i muffinforme,
vend dem evt. efter 20 minutter.
I Holland bruges gehaktbal både
kolde med en skive brød og lidt
surt til eller som del af en mid-

dagsret med en eller anden form
for kartoffel tilbehør, typisk noget
man kalder stamppot med kartoffelmos med en eller flere slags
grøntsager, ofte kål, i. Vi serverede dem med pillekartofler med
persilledrys og smørdampede
porrer til, en dejlig rustik ret
og da man fint kan lave bollerne
hjemmefra, er de velegnede til
bådbrug. Genialt! Velbekomme.
Met vriendelijke groeten
Frank
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Afs.: Ry Bådlaug., Siimtoften 13, 8680 Ry

SLADREBÆNKEN
Vandet stiger
En dag her i sommer blev der
observeret forhøjet vandstand i
Slåensø. Det var aldrig set før,
og det blev diskuteret indgående
af flere af vore medlemmer. Hvad
kunne årsagen være til dette fænomen?? Mysteriet blev løst nogle
dage senere. Det viste sig at være
Kristian og Poul, der havde taget
sig en svømmetur søen rundt.

Som brødre vi dele
Flere af vore medlemmer var til
regatta her i sommer, bl.a. Hardy.
Der bliver rigtig hygget i bådene
fredag aften, og Hardy får lyst til
at byde på en irish coffee. ”Jeg
sætter lige vand over til kaffe”,
siger han. Da vandet koger opdager Hardy, at han ingen kaffe har
fået med. ”Du kan låne af mig”,
lyder det fra Martin. Så bliver der

brygget kaffe. Hardy finder nu ud
af, at han heller ingen whisky har
fået med. ”Du kan låne af mig”,
lyder det fra Ebbe. Og sådan, ved
fælles hjælp, lykkedes det Hardy
at servere irish coffee. Det skal
lige nævnes, at Hardy selv gav
sukkerstænger til kaffen. Nu er
Ebbe og Martin spændt på, hvad
Hardy vil byde på næste gang, og
som han ikke har med..
Else

VHF Certifikat
Er du interesseret i at erhverve VHF-Certifikat denne vinter?
Så send en mail eller ring til Kai:
re-tec@post.tele.dk
Tlf. 2534 7509

