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Formanden har ordet!

Jesper Madsen

Havnekontoret  
Tlf. 2124 2990
Kontortid: Hver mandag fra 18.30 til 19.30
Hvis du har spørgsmål, eller mangler du diesel, 
så kom ned på marinaen i vores åbningstid.

Ohøj i gæve sømænd. 
Det har været en meget omskiftelig sommer med megen regn og lidt sol. Mest sol når man var på arbejde.

Sejlsæsonen er ved at være godt brugt. Inden længe skal bådene på land og gøres vinter klare.
Det kan være lidt svært at tro i skrivende stund, hvor jeg sidder i min have med 26 graders varme. 
Haven benyttes lige nu, da jeg har solgt min båd.

Ferien er overstået og arbejdet kalder; også i udvalgene og bestyrelsen. Vi står overfor et travlt efterår. 
Vinterens opgaver og arrangementer skal på plads, ligesom klubbens årskalender for 2017 skal planlægges.

Vores udbygningsplaner er der ikke meget at skrive om lige p.t. Vi venter på reaktion fra kommunen, hvor 
der har været sommerferie blandt personalet. 

Fra havnekontoret forlyder det, at der har været travlhed hen over sommeren, og at der fortsat kommer 
nye indmeldelser. Det er rigtig dejligt.
Jeg vil byde alle nye medlemmer velkommen, og opfordre jer til at møde op til vores klubaftener og ar-
rangementer.

Vores bom- og betalings system har igen i år voldt store problemer. Vi håber på, at leverandøren BEAS 
kan afhjælpe fejlene, så vi får systemet til at køre perfekt.

Bestyrelsen og formanden for broudvalget har allerede synet marinaens broanlæg. Sidste år blev der fore-
taget mange forbedringer, så der er ikke meget, der skal udskiftes og renoveres i år. 

Hus- og plads udvalget har været meget flittige - også med græsslåmaskinen Tøffe - så Marinaen fremstår 
pæn og præsentabel.

Også malerudvalget har haft gang i malerpenslen.
 
Sikkerhedsudvalget meddeler, at standarden tilsyneladende er fin, og de påtalte mangler er blevet udbedret. 

Servicebåden Futte med besætning har udført de ugentlige ture rundt til broerne, hvor alt skrald er samlet 
og bragt til den store container på havnen.  

Så alt i alt kører det rigtig godt i klubben. Det er stadig godt at være formand for en klub, med så mange 
frivillige kræfter. Det skal vi værne om. Det betyder, at Marinaen fortsat kan fremstå som en perle i området.

En rigtig fortsat god sensommer til alle. Håber på mange solskinstimer.

Jesper Madsen 
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„Byger, der går og kommer, det 
er den danske sommer“. Thøger 
Larsen skrev sangen – Danmark, 
nu blunder den lyse nat - i en 
digtsamling i 1914. Meget har sik-
kert ændret sig i det globale klima 
siden, men sommeren i Danmark 
er stadig lunefuld. Efter en pe-
riode med sommertemperaturer 
svingende mellem 13 – 16 grader, 
kom ændringen for alvor i uge 29. 
Vupti, så kom sommeren med op 
til 28 grader i skyggen. Skiftet 
gjorde, at sommertøjet kom frem 
sammen med humøret. Båden 
blev indrettet som bolig med 
ekstra tøj og toiletgrej. Områdets 
sommeroplevelser lå for, og hvor-
for ikke sejle en tur til Silkeborg, 
hvor der blev spillet jazz på torvet 
om lørdagen. 

Isfuglen
Humøret var højt, da ”Tanne” gik 
ud gennem hullet til Birksø alle-
rede fredag eftermiddag. Overalt 
mødte vi vinkende sommerglade 

folk i både, kanoer og kajakker. 
Det lyse vejr kunne også afsløre, 
hvor alvorligt grøden truede 
sejladsen, men rutebådene fra 
Hjejleselskabet kunne dog stadig 
pløje en sejlrende op gennem Al-
ling å, så det skulle ikke ødelægge 
sejlerglæden. 
Ved passage af den grønne mar-
kering umiddelbart inden Rosvig 
Bugt, var grøden ikke til at overse. 
Og i samme øjeblik kom skrigene 
– ”tzii, tzii”. Ikke fra en båd, men 
fra isfuglen. Ikke bare en, men 
to, der i rasende fart krydsede 
åen. Lad det være sagt med det 
samme; jeg er betaget af denne 
lille og utrolig smukke fugl. Den 
har størrelse som en sanglærke, 
dog med en plump kropsbygning 
og en meget kort hale. Ved opslag 
på Naturstyrelsens beskrivelse, 
kan det oplyses, at isfuglen først 
i sidste halvdel af 1800-tallet be-
gyndte at yngle i Danmark. I star-
ten af 1970erne var ynglebestan-
den omkring 200 par i Danmark. 

Men efter isvintrene i 80erne faldt 
bestanden til omkring 50-100 par. 
Siden er bestanden øget og består 
nu af omkring 300 par. Navnet 
kommer fra tysk Eisvogel, der 
betyder jernfugl, hvilket hentyder 
til fuglens metalglinsende skær. 
Isfuglen er desværre ganske sky, 
hvilket kun gør det til en endnu 
mere speciel oplevelse, når man 
endelig ser den.

Isfuglen findes hovedsagligt i 
Midt- og Østjylland, men kan 
også findes i resten af Jylland, og 
på Fyn og Sjælland. På leveste-
derne skal der være ro, og rederne 
graves dybt i jord- og lerskrænter. 
Desuden skal der være klare og 
rene søer og vandløb, hvor der er 
rig fauna af små fisk, som udgør 
størstedelen af isfuglens føde, ved 
siden af krebsdyr og vandinsekter. 

Borre Sø
Efter denne oplevelse gik det med 
nedslået kaleche med kurs mod 
Borresø, hvor aftenen og over-
natning fandt sted ved Sejsbroen. 
Broen tilhører Silkeborg Motor-
bådsklub og kræver medlemskab. 
Men det gør vi gerne, da broen er 
værd at gæste med fine toilet- og 
badeforhold. Udsigten er uden 
lige, over mod Paradiset, hvor 
den eneste gene var muskelbå-
dene, der også skulle motioneres 
i det fine vejr med en hastighed, 
der langt oversteg de tilladte otte 
knob. Det medførte forholdsvis 
store hækbølger, der var til irri-
tation. Ikke bare for de fortøjede 
både, men især for kanoerne med 
småbørnsfamilier. 

Chr. Medom

Sommerdage på søerne

Foto: Niels Herping Hansen
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Fortøjning
Næste formiddag fik vi en fin 
plads i Silkeborgs inderhavn ved 
den faste kaj mod parkeringsplad-
sen. Der var trængsel, hvorfor jeg 
fortøjede med spring. Det var der 
flere, der ikke gjorde. Med løse 
fortøjninger uden spring vandrer 
båden frem og tilbage og kræver 
god plads for at undgå kollision 
med naboen. Min sidemand var 
flere gange tæt på, inden han op-
dagede problemet. Med en tøjsnor 
surrede han prædikestolen stramt 
om flydebroens jernpæl. Båd og 
bro var nu som svejset sammen. 
Den mulighed havde jeg ikke set 
før og aldrig lært. Almen viden 
om tovværk, knob og fortøjninger 
vil altid være til gavn for bådejere 
og et evigt aktuelt emne til Klub-
møder. 

Jazz
Kl. 11.30 startede Hans Knud-
sens orkester på pladsen foran 
Silkeborg Kirke. 4 herrer fra 
Gladsaxe havde fundet vej til Sø 
højlandet. Jeg er selv vokset op 
med jazz, fra mit 15. år, og når 
jeg tænker på jazz, er det New 
Orleans med numre som ”Every-
body Loves Saturday Night”, ”Up 
the Lazy River” mv. Jazzarten 
med øgenavne som Happy jazz, 
Skolelærerjazz, Banjojazz og 
Ølmavejazz. Men dette orkester 
havde en noget anden stil; nær-
mest blues, eller som orkestret 
selv forklarede det: ”Jump, blues-
rytmer, boogie-woogie, rock, soul 
og egne kompositioner. Alt spillet 
med en personlig og rå-svingende 
sound.” Publikum var med ganske 
få undtagelser +60. Man funderer 

over, om jazzen uddør med denne 
generation. Det vil være synd for 
denne musikgenre. Man kan kun 
håbe på en renæssance.
2½ times musik med indlagt pau-
se. Altså ind over frokosten. Fadøl 
er godt, men ikke nok. I pausen 
hentede jeg et par sandwich i 
Føtex. Jazzen i Silkeborg bliver 
finansieret med lokale fonde og 
salg af fadøl. Havde jazzklubben 
også solgt pølser, havde de helt 
sikkert fået et større overskud. 
Under alle omstændigheder mit 
bidrag. 
Orkestret bestod af 4 solister; kla-
ver, saxofon/klarinet, bas og trom-
mer. Alt i alt en god oplevelse, 
og et godt mål med weekendens 
sejltur. 

Hjemtur
Efter bylivet trak vi os tilbage til 
de rolige omgivelser ved Aqua 
broen i Brassø, hvor grødens 
markante tilstedeværelse vidnede 

om ringe bådtrafik. Vi fulgte ru-
tebådenes spor og kom ind og ud 
uden problemer. Aftensmaden 
blev tilberedt i båden. En god 
fiskeret med et glas hvidvin. Sej-
ladsen mod Ry blev gennemført 
i mørke med lanterneføring. Der 
er noget afslappende og roligt ved 
natsejlads - selv på søerne. 

Christian Medom
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Medio august stimede redaktøren 
og jeg op over den Jyske højderyg 
til Lemvig for at skrabe Østers 
i Limfjorden ved Gjellerodde. 
Turen havde været planlagt til 
ugen forud, men var blevet udsat 
på grund af vort kolde regnfulde 
sommervejr. 

Vi kom af sted 15. august, og 
overalt under turen så vi meje-
tærskere, der kravlede op og ned 
over bakkerne, hvor de grådigt 
gnavede af honning gule korn-
marker. Et sted så vi osse, at 
næste års afgrøder allerede var 
sået. Stubmarkerne får ikke som 
i gamle dage lov at ligge hen over 
efteråret, inden man nåede at pløje 
dem. Dengang sled man hårdt 
med heste og plov – for at blive 
færdig inden frosten satte ind.
Landskaberne vi kørte igennem 
over højderyggen var storslåede 
og betagende at sidde og kigge på, 
med grønne skove, levende hegn 
og gule kornmarker ind imellem, 
en ren lise for øjnene, man næsten 
ikke kunne se sig mæt i. 

På turen mod Viborg var vi lige 
et vend inde og kigge på den nye 
kanoplads i Ans. Den er anlagt 
ved Tange sø, og kanosejlere er 
vilde med stedet. Og det er der 
ikke noget at sige til, når man ser 
faciliteterne. Man kan slå lejr, 
grille, hygge og overnatte, og 
hvad mere har man brug for – når 
man holder ferie på Gudenåen.
Vi stimede videre mod Vinderup, 
og vestover langs syd enden af 

Venø Bugt. Der var vi lige inde 
at kigge på den nyanlagte flotte 
Handbjerg lystbådehavn, hvor 
der osse er anlagt båse til combi 
campere. Stedet nærmest lokker 
– ”som mødested for sejlende/
kørende sommergæster”.

Vor videre færd gik over Struer 
og langs Limfjorden til Lemvig. 
Og der ankommer man ned til 
byen gennem de meget flotte ser-
pentiner sving som har medført, 
at der midtvejs er dannet en stor 
gryde. Der er plads til, at der godt 
kan ligge flere biler. Jeg havde i 
firserne to længerevarende bygge-
opgaver på Kvickly i Lemvig, og 
spurgte dengang førstedamen: Er 
der aldrig der var nogen der ryger 
af vejen og ender ”nede i gryden”. 
Og svaret kom promte – ”Jooow 
– men om æ vinter renser vi den 

jen gång i æ uge” – sådan! 
Vi rundede Lemvig havn – det 
er man nød til, og så videre ud 
langs fjordsiden af Gjellerodde., 
bumlede over færisten og ind i 
fenden hvor der går masser af får. 
Et stykke fremme finder vi et vel-
egnet sted, og parkerer bilen med 
front mod vinden. Deroppe blæser 
det som de siger: ”kun 300 dage 
om året” – ”resten af tiden stormer 
det nemlig”. Og der var da osse en 
frisk ”lun” vind medens vi var der. 
Redaktøren iførte sig kampdresset 
som bestod af vaders, og øvrig ud-
rustning der var en kartoffelgreb 
og en spand med sider som en si 
– så vandet kan løbe ud. Derefter 
vadede han en times tid rundt og 
fik skrabet en hel spand Østers op 
fra fjordbunden. Det var en blan-
ding af den oprindelige Europæi-
ske Østers der har levet her siden 

Stenalder kost på Gjellerodde  
Limfjorden og Gjellerodde ved Lemvig + afstikkere undervejs.

Kurt Nielsen
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stenalderen, og så den invasive 
Stillehavsøsters man har indført 
til østersfarme rundt omkring i 
landet, blandt andet til Nissum 
Bredning som Gjellerodde ligger 
ud til. Og så er nogle stukket af og 
har så bredt sig i fjorden deroppe, 
ligesom det er sket andre steder 
i Danmark. Men jeg synes de 
smager ens. Efterfølgende blev 
45 – 50 stykker åbnet, og hvor 
vi umiddelbart hældte det første 
dusin direkte i halsene – skyllet 
ned med en perfekt ”Torres Es-
meralda 2015”. 

Resten blev blancheret meget let i 
”egen saft” og efterfølgende spist 
på flutes med tandsmør – og mere 
Esmeralda. Og her bliver jeg nød 
til at sige: At sidde der i Odins frie 
natur, og føle sig som stenalder-
mand på ægte stenalderkost – jae, 
så kan det ikke blive meget bedre.
Skallerne efterlod vi som en 
begyndende ”køkkenmødding” 
på Gjellerodde. Så har arkæolo-
gerne stadig noget at grave i om 

5 – 10.000 år. Vore tidlige aner 
stenalderfolkene overlevede jo 
i perioder på Østers – hvorfra 
køkkenmøddingerne stammer. 
Og dengang har de ikke fået 
Esmeralda til Østerserne, men 
det siges, ”at Østers er godt for 
viriliteten” – så måske har de fået´ 
Esmeralda bagefter!

På hjemturen var vi inde og runde 
Lemvig City, og kom blandt me-
get andet forbi Kvickly og Damer-
nes Magasin. Derefter lagde vi 
kursen sydøst gennem Kronhede 

Plantage til Holstebro, og videre 
mod Viborg. Lidt vest for Ans 
holdt vi en rast ved et af de bord 
bænke sæt, der er etableret på si-
den af den nye cykelsti bro, der er 
bygget på piller i kanten af Tange 
sø langs Viborgvej. Om somme-
ren ser man ikke meget til cykelsti 
broen, fordi vejtræerne næsten 
skjuler den. Jævnfør nettet er den 
Danmarks længste cykelsti bro.

Hjemme i Hammel gennemgik 
vi dagens oplevelser over en kop 
kaffe, og var enige om – at det 
havde været en givende og op-
levelsesrig tur, vi vil huske med 
god smag i munden – og hvor 
blæsten gik frisk over Limfjor-
dens vande.   
   
         Svampe Kurt
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Miljøministeriet vedtog februar 
i år nye regler for størrelsen af 
de registreringsnumre, der skal 
monteres på alle fartøjer der frem-
drives med enhver form for motor 
på Gudenåsystemet. Vi henviser 
til hjemmesiden www.sejla.dk, 
der skriver: 
Kravet til højden på registrerings-
nummeret der hidtil har været 
minimum 10 cm, er nu ændret så-
ledes at højden fremover blot skal 
være minimum 8 cm. Samtidig er 
mindstekravet til stregtykkelsen 

reduceret fra 1,5 cm til 1 cm. 
Dermed er minimumskravet til 
skrift størrelsen nu omtrent som 
tekst størrelsen på nummerplader 
til biler.
Der er ikke nogen maximal stør-
relse, så det er stadig frit for en-
hver at få fremstillet registrerings-
nummeret i en størrelse der passer 
til båden, når blot minimumskra-
vene er overholdt. For montering 
af registreringsnummer gælder:
Før enhver sejlads, skal registre-
ringsnummeret være monteret på 

Nye regler for registreringsnumre

begge sider af båden, så tæt på 
forstavnen som muligt. Skrift-
typen skal være arabertal, og 
farven skal være i stærk kontrast 
til baggrunden. Bogstaver og tal 
skal være minimum 8 cm høje, 
stregtykkelse minimum 1 cm. 
Registreringsnummeret skal til 
enhver tid holdes let læseligt, og 
må ikke være tildækket.

Christian Medom

Chr. Medom

Kort & Godt!

Når båden skal op
Alle både skal være fjernet 
fra vores broanlæg senest 15. 
nov. Indtræder noget ufor-
udset op til denne dato, kon-
takt havnekontoret.”Havnens 
Emma Gad” skal læses. Fol-
deren med godt sømand-
skab hentes  i  k lubhuset . 

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

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-
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 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 vinteroplæg-
ning i Skimminghus

Alle, der sidste år indbetalte 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 
medlemsnummer skal fast-
gøres 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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Olsen kneb øjnene sammen og 
forsøgte at se lyset fra molefyrene, 
der ledte ind i havnen. Den kraftige 
modsø og den piskende regn gjorde 
det overordentlig vanskeligt at 
orientere sig. Besætningen på det 
rullende fartøj satte deres lid til, at 
Olsen kunne føre skib og besætning 
frelst ind i den trygge havn. Han 
måtte kæmpe hårdt for at holde 
fyrbåkerne på linje, og folkene 
ombord klamrede sig fast med 
bedende blikke og tilbageholdt 
åndedræt. 
”Olsen” gjaldede en stemme, der 
skar gennem marv og ben, ”hvad 
står du og glaner efter, gå nu ind 
og få tømt den skraldespand, jeg 
skal bruge den”. 
”Ja, ja, min due” mumlede Olsen, 
hvorpå han stille trissede ind ad 
bådebroen.
Pokkers, nu havde han ellers næ-
sten bragt dem frelst i havn. Olsen 
svingede sin lave røde sportsvogn 

Olsen, en stille mand

op foran den fornemt udsmykkede 
indgang ved Yachtbureauet. 
 ”Goddag hr. Olsen” hilste den 
blazerklædte bådmægler ærbø-
digt, ”nå, så er det igen blevet tid 
til et nyt fartøj”
”Tja”, svarede Olsen henkastet,” 
jeg synes min nuværende båds 
62 fod efterhånden forekommer 
mig lidt trang, og desuden føles 
den, med de 2 gange 800 heste, 
en smule undermotoriseret. 
”Ja, det kan man jo sagtens sætte 
sig ind i” gnækkede mægleren 
servilt. 
”Hva´så Olsen, er du blevet javet 
afsted med skralderen” Det gav 
et spjæt i Olsen, der forvirret kig-
gede op, nå, det var bare Svend,  
”Njae, konen mener ikke, at hun 
kan lave frokost, før skraldespan-
den er tømt. 
”Ja, så må du jo hellere komme 
af sted” sagde Svend, og Olsen 
trissede videre hen mod affalds-

containeren. 
Det var med rystende hænder, 
han løb tallene på kuponen fra 
onsdagslotto igennem. Den var 
tilsyneladende god nok. 21 mil-
lioner! Han ville ikke sige noget 
til nogen, bare sælge deres lille 
uanseelige trailerbåd, og så, så 
ubemærket som muligt, få søsat 
den nye 36 fods flybridge båd, 
han altid havde drømt om. Sikke 
en opstandelse, der ville blive, 
når han anløb Ry Marina i den ly-
sende hvide yacht med skinnende 
blanke ståldetaljer. 
”Olsen for pokker, frokosten 
bli´r til aftensmad med den tid, 
du ta´r”. Konens skærebrænder-
stemme afbrød for gu´ve´ hvilken 
gang Olsens vidtløftige drømme. 
”Ja, ja, min puttehøne, jeg er på 
vej”.

Frank

Frank Jacobsen

Tegning: Knud Vendelbo
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Generalforsamlingen februar 
1987 bød på et generationsskifte 
i bestyrelsen. Både formand og 
næstformand trak sig fra deres 
poster efter at have ”trukket læs-
set” i en vanskelig og arbejds-
krævende periode af Ry Bådlaugs 
historie. Ny formand blev Jørgen 
Sørensen og næstformand Harry 
Hansen. Ole Bielefeldt fortsatte 
som kasserer og menige besty-
relsesmedlemmer blev Ivar Møll 
og Jørgen Christensen. Supple-
anter til bestyrelsen blev Peter 
Kjøge Jensen og Kaj Moselund. 
Ry Kommune havde fortsat en 
repræsentant, Heinrich Abra-
hamsen, siddende i vor besty-
relse i henhold til handelsaftalen 
i 1983. Denne ordning  var ikke 
en ulempe for bestyrelsens ar-
bejde, idet vi så havde en direkte 
forbindelse til kommunen, som vi 
jævnligt havde behov for at drøfte 
forskellige ting med. Ivar Møll 
tog sig dette år af havneudvalget, 
Ejner Jensen for broudvalget, Erik 
Sørensen kom ind som formand 
for hus- og pladsudvalget, Vini 
Jensen og Hanne Moselund tog 
sig af fest- og aktivitetsudvalget, 
Poul Erik Christensen fortsatte 
med kaskoforsikringsordningen, 
Hardy Nielsen fortsatte som sej-
lernes kontaktmand og Jens Hvass 
blev bestyrelsens sekretær.

EDB-styring
Formanden oplyste, at EDB-sty-
ring på eget anlæg nu var blevet 
realiseret, idet et anlæg var blevet 
opsat på havnekontoret. Nu kunne 
vi i løbet af ingen tid få udskrevet 
girokort, brolister, adresselister, 
radiolister, forsikringslister og 

117 andre ting, samtidig med at 
vi kørte regnskaberne på EDB. I 
forhold til manuel udskrivning af 
alt det nævnte, var det en kæmpe 
landvinding i Ry Bådlaugs histo-
rie. Det tager trods alt nogen tid at 
sidde og håndskrive 500 girokort 
og 300-400 kuverter, foruden alle 
de nævnte lister til den daglige 
administration af forening og 
havn. Kasserer Ole Bielefeldt 
ydede i forbindelse med over-
gangen til EDB en enorm indsats 
for foreningen, idet han valgte 
ikke at købe et eneste program til 
maskinen. Alle programmer blev 
nemlig ”håndstrikket”, og på den 
måde fik vi en serie programmer, 
der kunne netop alle de små fines-
ser vi havde brug for. 

Et frugtbart forår
Foråret 1987 må have været frugt-
bart, idet 3 nye tiltag blev præsen-
teret for bestyrelsen. Formanden 
ønskede udarbejdet et sanghæfte 
som kunne bruges igen og igen, 
dels i Skimminghus og dels når 
man mødtes på søen. Der var i 
øvrigt god økonomi i at få lavet et 
sanghæfte, idet kopiering af sange 
ved festlige lejligheder både var 
tidsmæssigt og økonomisk be-
lastende. Peter Mølgaard, Lizzy 
Christensen og Morten Lindstrøm 
blev pudset på opgaven med at 
lave RB's første sanghæfte. Ejner 
Jensen fremlagde tanker om at 
lave en pensionistsejlads og lade 
denne være en årlig tilbageven-
dende begivenhed. Denne tanke 
havde for nogle år siden været 
oppe at vende, men var blevet 
droppet p.g.a. rutebådene, som 
engang havde haft en sådan sej-

lads på programmet. Endelig var 
bestyrelsen indgået i et projekt om 
en fritidsfestival, der skulle afvik-
les i efteråret. En udstilling, hvor 
alle klubber og foreninger i kom-
munen kunne møde op og vise 
hvad de kunne tilbyde borgerne.

Udlån af inventar
Bestyrelsen vedtog i foråret at 
alle de løse borde og stole fra nu 
af vederlagsfrit kunne lånes ud 
til medlemmer af Ry Bådlaug. 
Denne ordning er gennem årene 
blevet udvidet til også at omfatte 
porcelæn, bestik m.v., hvilket har 
været en stor hjælp for mange af 
vore medlemmer ved afholdelse 
af større private fester og lignen-
de. Det eneste krav i forbindelse 
med udlån er, at man booker sig 
ind på lån ved henvendelse til 
havnekontoret, hvor der også 
skal anføres, hvad man låner og 
hvor meget. Det eneste der skal 
betales for er det man ødelægger 
eller beskadiger.

Skiltning på havnen
I løbet af den nye promenadestis 
korte levetid havde man erfaret, 
at stien blev brugt som cykelbane, 
hvilket ingen kunne være tilfredse 
med. Hensigten med stien var jo, 
at her skulle fodgængere være 
fredede hele året. For at få noget 
gjort ved dette problem tog Jørgen 
Christensen kontakt til Ry Kom-
mune, hvorefter vi fik sat skilte op 
med cykling forbudt. Ved fælles 
hjælp er det efterfølgende lyk-
kedes at dressere cyklister til at 
cykle på vejen og ikke på stien. 
Det viste sig også hurtigt nødven-
digt at opsætte undertavler under 

Else Jensen

Foreningsåret 1987 / 1988
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samtlige brotavler med angivelse 
af forbud mod fiskeri, cykling og 
leg på havnens broer, idet mange 
gæster fandt disse ting naturlige, 
når der ikke var angivet et forbud 
imod det. 

Fritidsfestival
Den 26. september deltog Ry 
Bådlaug med en flot stand på Fri-
tidsfestivalen, der blev afholdt i 
Ry-hallen. Som blikfang for stan-
den fik vi ved Svennes hjælp lavet 
det store flotte skilt, som fortsat 
kan ses i undervisningslokalet i 
Skimminghus. Der blev udarbej-
det pr-materialer m.v. til uddeling 
fra standen, og et godt tilbud til 
kommende medlemmer havde vi 
også med i lommen. Standen var, 
når vi selv skal sige det, meget 
flot, og den kom da også på en 
delt førsteplads med Ry Bibliotek, 
da den bedste stand skulle kåres. 
I årene herefter deltog vi nok et 

par gange i fritidsfestivaller, men 
den publikumsmæssige interesse 
dalede støt ligesom flere og flere 
klubber og foreninger faldt fra. 
Dette skulle sammenholdes med, 
at vort direkte ”udbytte”- med-
lemstilgang- var for ringe målt 
med den store indsats, der blev 
ydet med planlægning, opstilling, 
pasning af stand og nedtagning 
m.v. 

Joggingdragter
I foråret 1988 tog Ole Mortensen 
initiativ til et PR- fremstød i form 
af joggingdragter, trøjer og bluser 
med RB's logo på. Gennem de 
kommende år blev der solgt rigtig 
mange dragter m.v. med logo, og 
alt er med stor interesse blevet set 
ud over det ganske land og har 
dermed været med til at gøre re-
klame både for Ry og Ry Bådlaug.

                                                                                                     Else

Arrangement
Kalender

OKTOBER
Lørdag den 1. oktober kl. 
19.00
Mandemad. Tilberedt af et 
håndplukket team, der vil 
forsøge at overraske med 
bordets glæder. Særlig ind-
bydelse følger.
Tilmelding.

Søndag den 30. oktober kl. 
10.00
Standerstrygning. Cere-
moni ved klubmasten, hvor-
efter der serveres kaffe og 
rundstykker i klubhuset.  

DECEMBER
Mandag den 5. december 
kl. 19.00
Julehygge. En aften med 
gløgg og æbleskiver. Særlig 
indbydelse følger. 

TILMELDING og 
MERE INFO 
Findes her:
- www.rymarina.dk
- facebook/rymarina
- opslagstavlen i klubhuset
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Kai Rasmussen

Efter et par år med sommersejlads på vores søer, skulle denne sommer tilbringes på havet.
Slutdestinationen var Stockholm. Vi besluttede at tage nord om Sjælland, syd om Sverige og op gennem 
den østsvenske skærgård. Derfra var tanken, at hjemturen skulle gå via Gotland, Bornholm og den nord-
tyske kyst tilbage til Horsens.
Da vi i Stockholm skulle planlægge hjemturen, blev vi enige om at vælge plan B. Tiden var noget frem-
skreden, og vi havde sejlet forholdsvis mange lange stræk, og sådan ville det også blive på hjemrejsen. 
Derfor bookede vi turen gennem Göta Kanalen, en både kortere og mere behagelig tur.

Udpluk fra 9 uger til søs
Jeg har valgt nogle udpluk fra turen, da en rejsebeskrivelse fra havn til havn ingen ende vil få.
Som sædvanligt, kan vi næsten sige, begynder ferieturen i Horsens Havn. Det er ganske hyggeligt, vi kender 
efterhånden flere sejlere i havnen, der alle er klar til en lille hyggelig snak og som altid er behjælpelige 
med at finde en ledig plads, hvor vi kan få tid til den sidste til rigning. 
I år måtte vi vente på nye sejl, så da pakkeposten omsider kom, stod vi ud fredag aften kl. 21.00 med kurs 
mod Hundested og derefter Helsingør.

Helsingør har vi tidligere besøgt, men denne gang nåede vi at se både Kronborg, Kulturværftet og det nye 
Maritime Museum. Sidstnævnte er helt fantastisk. Museet er bygget rundt om en tørdok fra det tidligere 
skibsværft. Meget speciel, anderledes og flot. Det er da også Arkitekten Bjarne Ingels, BIG, der har stået 
for projektet. Museet indeholder alt fra den maritime verden, vejrfænomener, nyt og gammelt, store og 
små skibe og krig og fred. I sommer var der en stor specialudstilling om storm.

Kalkbrænderihavnen
Inden vi forlod Danmark anløb vi Kalkbrænderihav-
nen, der var centralt beliggende for besøg hos familie 
og venner. Til trods for at havnen ligger mellem høje 
bygninger af glas og beton, er der meget hyggeligt. 
Flere af bådene var beboet af sejlere, med fast adresse 
i havnen og mange havde tid og lyst til at fortælle. 
Især var der et par langturssejlere, -vi taler om 20 år 
til søs, som var ret spændende at tale med.

Stockholm tur/retur
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Ystad
Et must for os er et besøg i Ystad, der af mange bare bruges 
som transithavn på vej til Bornholm. Men vi har været her 
før, så derfor skulle vi lige besøge en lille listig café, ’Wal-
landers steder’, kirken og ikke mindst den fine gamle skibs-
proviantering ’Takel och Tåg’, der sælger alt fra gamle ma-
ritime kuriositeter til nyt udstyr, herunder søkort, som vi 
tidligere har købt her.
I Ystad oplevede vi også en typisk svensk tradition med 
live musik, hvor der hurtigt etableres en ’dansban’. Man 
strør lige lidt dansepulver på kajen. Så stiller musikerne 
op, og der kan lyttes til musik og danses, hvis man har lyst. 
Arrangementer varer sjældent mere end en times tid, og er 
for både unge og gamle. 

Vejret
Denne sommer har vejret måske ikke haft tropisk karakter, men vi har 
under mere end 2 måneders sejlads kun haft regn 4-5 gange og vi taler ikke 
om dagsregn. Der har været mange solskinsdage, dog har temperaturen kun 
få gange været helt oppe at ringe. Til gengæld har der været en del blæst 
og vi gider ikke sejle i hårdt vejr. Derfor har vi flere gange sejlet rimelig 
langt og ofte natsejlads. Heldigvis er vejrudsigterne i dag nogenlunde til 
at regne med, og det har vi benyttet os af.

Den Østre Skärgård
Lidt nord for Kalmar, der i øvrigt også er en rigtig dejlig by, 
begynder den østre skærgård, der adskiller sig en del fra den 
vestre, ved at være tæt bevokset. Den svenske østkyst er også 
mere mild end den vestlige. Den forholder sig nogenlunde 
som den danske øst- og vestkyst.
Mange er af den tro, at det er svært at sejle og især navigere 
imellem skærene. Det er det ikke.
Første gang vi skulle tage turen spurgte vi en sejler, om vi 
skulle gå udenskærs eller indenskærs.
”Inomskärs for fan! Det er ingen problem” og han havde 
selvfølgelig ret.
Der er mange indlagte ruter på søkortene og masser af af-
mærkninger og med vor tids plottere, kan alle sejle her. Både med vesten- og østenvind er der rimeligt roligt 
vand mellem skærene. Visse broer er ikke oplukkelige, men højderne er tydeligt angivet på søkortene. Vi 
kunne akkurat passere en bro med 15 m. frihøjde, hvilke betød en både smukkere og kortere rejse mod nord.

Fortsættes i næste nummer hvor turen fortsætter til bl.a. Stockholm (Red.)

Navi-Kai
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for det er den, der generer og ikke 
de 5 knob vi må sejle nu.
Der er stor forskel på hvor stor 
hækbølge de forskellige bådtyper 
laver. Planende bådtyper laver 
ofte enorme hækbølger når de 
sejler 5 knob, og nogle både af 
fortrænger typen, laver stort set 
ikke nogen hækbølge. Selv blandt 
Hjejleselskabets både er der stor 
forskel på størrelsen af hækbølger 
ved 5 knob. Og vi ser ofte kajak-
ker sejle med mere end 5 knob 

Hvem har ikke oplevet at sidde 
i Allingkanalen med bordet i 
båden dækket, når hækbølger 
slår så hårdt ind, så man holder 
på glas og porcelæn. Og man 
stiller spørgsmålet: ”Skal ha-
stigheden gennem snævringerne 
sættes yderligere ned”? Om dette 
spørgsmål skriver Ole Seeberg på 
sin hjemmeside: 
Det mener Sejla ikke at den skal. 
Vi skal i stedet have mere fokus 
på hvor stor hækbølge vi laver, 

uden at lave hækbølger.
Ser vi mod udlandet hvor samme 
problematik findes i snævre far-
vand og kanaler, skilter man med 
"No Wake Zone" og ikke så meget 
med hastigheds begrænsninger.
I denne sammenhæng kan "Wake" 
oversættes med "Det synlige spor 
af turbolens der efterlades af no-
get der bevæger sig gennem vand"

Christian Medom

Hækbølger

Chr. Medom

Ry Bådlaug byder velkommen til:
Bo Glent-Thule, Ry

Rene Schou, Ry
Henrik Kathe Flugt, Låsby

Rune Borgbjerg, Ry
Thomas Buchhave Johansen, Galten

Casper Lindberg, Harlev J
Erik Andersen, Skanderborg

Pia Nymark, Hørning
Jan Andresen, Hobro

Lasse Rasmussen, Skanderborg
Christina Vollstedt, Gjern
Kim Ulstrup, Hasselager

Torben Jakobsen, Skanderborg

Foto: Ole Seberg

I Ry Ugeblad, er det fejlagtigt 
oplyst, at der starter et navigati-
onshold op i januar 2017.
Holdet starter derimod op 12. 
september og fortsætter frem til 
prøven omkring 1. marts, men 
du kan stadig komme med på 
holdet, hvis du ringer til Kai på 
25347509.

Navigation i Ry 
Bådlaug vinteren 
2016/17 - rettelse
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Jeg har på det seneste fået gen-
optaget kontakten til en kusine, 
Anette, som er bosat i det male-
riske Rüdesheim Am Rhein, og 
nedenstående foto er taget fra 
hendes hus. 

Anette er gift med en tysk tysker 
fra Tyskland som hedder Horst 
som jeg, indrømmet, ikke rigtig 
kender, men som givetvis er en 
rar og gemütlich mand. 

Selv samme Horst udbad sig 
fornylig mit Facebook-venskab 
og da jeg accepterede, betød det 
jo, at jeg også af og til bliver 
delagtiggjort i den gode Horst´s 
opslag. Et af disse opslag var en 
opskrift på noget så underligt som 
en ”pizzasuppe”. Horst var meget 
begejstret, og jeg blev, på trods af 
rettens lettere frastødende navn, 
alligevel nysgerrig. Efter lidt 
søgen og higen på Google fandt 
jeg frem til, at retten er ganske 
udbredt i Tyskland og at den 
findes i mange varianter. Jeg har 
eksperimenteret lidt ud fra de for-
skellige opskrifter og er kommet 
frem til en version, som min kone 
og jeg er enige om smager vældig 
godt. Suppen er mættende, sund, 

Frank Jacobsen

Pizzasuppe

nem at lave og super at medbringe 
i båden til en kølig efterårsaften.  

Til suppen skal bruges: ca. 500g 
oksefars, lidt bacontern, godt 
med champignons, 2 store løg, 
2-3 stk. rød peber, lidt hvidløg, 3 
ds. flåede hakkede tomater, okse 
eller kalvefond, oregano, frisk 
basilikum, lidt chili efter smag, 
salt og peber. 
Creme fraiche som tilbehør. 

Start med at brune fars og bacon-
tern af i en wok eller tykbundet 
gryde, tilsæt champignon i skiver 
og steg dem let. Tag det hele op 
og sæt til side. Sautér de hakkede 
løg, chili og peber sammen i lidt 
olivenolie til løgene er klare. 
Hæld de hakkede tomater og ca. 
en ½ liter fond på og lad det simre 
en ½ times tid. Blend suppen til 
passende konsistens og smag til 
med oregano, salt og peber. Hæld 
kød/svampeblandingen tilbage i 
gryden, varm det hele godt igen-
nem, servér med creme fraiche og 
pynt med frisk basilikum.

Velbekomme og godt efterår.

Frank



SLADREBÆNKEN

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

Professoren prøvede sin løgnede-
tektor på en valgtaler, og spørgs-
målet er nu, hvad der er billigst 
– at reparere apparatet eller bygge 
en helt ny. 

- Er jeg virkelig den første af 
dine modeller, du nogen sinde 
har kysset?
- Ja, det er du.
- Hvor mange modeller har du 
haft?
- Fire: En kulskovl, to runkelroer 
og en hankat. 
 
Klasselæreren: Kan I fortælle 
mig nogle af de ting vi propper i 
munden, som kan lave uoprettelig 
skade resten af livet: Ja – bryl-
lupskage.

Slagsmålet mellem de to damer 
begyndte, da den ene sagde: Søde 
lille du! Hvilken slags skind er din 
minkpels egentlig lavet af?

To skovarbejdere havde købt en 
flaske cognac for at have noget, 
hvis en af dem skulle blive syg.
- Jeg føler mig lidt sløj i dag, 
sagde Kristian et par dage efter. 
Jeg må vist hellere tage et glas 
cognac.

- Det er for sent, sagde Frederik. 
Jeg var syg hele dagen i går,
Jeg så en sten henne på kirkegår-
den med inskriptionen ”NU FIK 
FAR ENDELIG FRED” – og så 
blev jeg i tvivl – hvem der mon 
var gået bort? 

Jeg kan´ ikke brænde inde med 
det her – Efter korrekturlæsnin-
gen i redaktionen af hinandens 
skriverier til sidste blad, var jeg 
naiv at tro, at den hellige grav var 
velforvaret og alt i orden. Men 
så kom bladet, og jeg ser, at vor 
kære redaktør der havde tjekket 
mine spalter, havde ændret min 

”Grandis” (det er et op til 45 m 
højt grantræ) – til ”Granris” – 
dem kan han selv få nogen af i 
den bare!

Og vor søde opsætterpiger havde 
under mit billede nr. 2 ændret 
sidste ord i underteksten: ”Hans 
feminine bare lidt ældre Søstre” 
– til ”Søster”, altså kun én, og der 
var tre. Så de står osse til nogen i 
deres søde bare
 – med let hånd altså!

Svampe Kurt

Red ak ak  


