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Formanden har ordet

Jacques Nedergaard, Ry - Anders Thomsen, Ans By
Steen Kristensen, Ry - Lars Møller, Ry

Erik Dam Hansen, Galten - Jakob Holmen Møller, Hammel
Esben Rasmussen, Brabrand - Peter Woetmann, Silkeborg

Simon Harritz Jensen, Silkeborg - Søren Kjær, Ry
Lotte Birkmose, Ry - Ulrik Ramsing, Ry

Jesper Sønderby, Skanderborg - Lasse Chor, Ry
Jimmy Pedersen, Thorsø - Ulrik Jensen, Silkeborg

Joan Mulvad, Skanderborg - Dennis Christensen, Bryrup
Laila Lorenzen, Ry - Emil Larsen, Sunds

Majken Dahlgaard Hatting, Silkeborg - Frederik Wangsted Mejlby, Hellerup
Søren Nielsen, Silkeborg - Finn Hjerrild Johansen, Brædstrup

Ry Bådlaug byder velkommen til:

Ohøj  Alle!  
Så  gik  sæsonen  på  hæld.  Men  
sikke  en  sommer,  det  har  været.  
Mange  har  prøvet  kræfter  med  
havet,  og  det  forlyder,  at  de  
næsten  har  sejlet  det  hele  tyndt.  
Man  er  nået  så  langt  som  til  
Flensborg  og  hele  Limfjorden  
rundt,  og  nogen  tog  det  syd-
fynske  farvand.  
Men  vores  dejlige  marina  har  
også  været  i  brug.  Mange  har  
holdt  deres  ferie  her.  Også  
sejlere  udefra  har  nydt  vores  
flotte  marina,  og  den  har  fået  
mange  roser.    
Alt  i  alt  har  det  været  en  god  
sæson.  Men  der  har  selvfølge-
lig  også  været  skår  i  glæden,  
og  her  tænker  jeg  på  bommen  
ved  slæbestedet,  der  ikke  vil  
virke,  grundstødninger  på  den  
forsvundne  ø  ved  indsejlingen  
til  Lillesø  og  kortautomaten,  der  
ikke  vil,  som  den  skal  m.m.
Men  alt  dette  og  mere  arbejder  
vi  hårdt  på  at  få  rettet  op  på.  I  
kan  læse  mere  information  om  
bestyrelsens  arbejde  i  vores  nye  
rubrik  inde  i  bladet.  
Som  I  nok  har  bemærket,  har  vi  

som  lovet  offentliggjort  venteli-
sten  for  køb  og  leje  af  pladser  i  
marinaen,  og  det  har  der  været  
stor  interesse  for.  Vi  er  næsten  
i  mål  med  dette  projekt.   
En  hel  ny  havneplan  er  også  
på  plads,  så  det  er  blevet  me-
get  nemmere  at  fordele  vores  
pladser.  
Byggeudvalget  har  haft  meget  
at  se  til,  og  derfra  kommer  der  
også  snart  nyt.  
Vi  har  i  år  fået  rigtig  mange  
nye  medlemmer,  og  det  er  jo  
bare  dejligt  at  se,  at  vi  vokser,  
og  at  der  er  interesse  for  vores  
marina.  Husk  at  invitere  de  
nye  med,  når  i  holder  en  lille  
hyggelig  aften.  De  er  måske  
vores  nye  udvalgsmedlemmer  i  
hus-  og  pladsudvalget  eller  på  
broholdet.    
Husk  nu  at  komme  til  vores  
arrangementer  og  at  holde  jer  
informeret  herom  på  enten  vores  
hjemmeside  rymarina.dk eller  på  
vores  facebookgruppe  ry  ma-
rina.  De  planlagte  arrangementer  
står  i  vores  kalender  og  omtales  
løbende  her  i  bladet.  Nogle  ar-
rangementer  er  lavet  frivilligt  af  

medlemmer,  og  disse  er  ikke  i  
kalenderen.    Vi  har  i  år  flere  
gode  tiltag  så  som  Pariseraften,  
pigemad,  tour  de  lege  dag  mm.  
jeg  kan  kun  anbefale  alle  at  
tilmelde  sig.  Det  er  rigtig  hyg-
geligt,  og  der  er  plads  til  alle,  
nye  som  gamle.    
Husk  nu,  når  båden  skal  op,  
og  hvis  den  skal  ligge  på   
Skimminghøj-pladsen,  at  skrive  
jer  på  listen  der  kommer  i  
klubhuset.  Ellers  kontakt  mig  
for  yderlig  info  på  22503310.  
Orientering  om  dette  er  også  
inde  i  bladet  under  rubrikken  
Kort  og  godt.  
Til  sidst  er  der  bare  at  ønske  
jer  alle  en  god  efterårssæson,  og  
at  I  må  komme  godt  på  land.  
Og  så  skal  vi  så  småt  til  at  
forberede  os  på,  at  Ry  Bådlaug  
og  Ry  Marina  til  næste  år  har  
50  års  jubilæum.  
Husk  at  hvis  I  har  spørgsmål  
og  bemærkninger,  så  kan  vi  
altid  kontaktes  på  mailadressen  
bestyrelse@rymarina.dk

Sejlerhilsner  
Morten  Damholdt    



4

Bestyrelsen har fra starten haft 
mange ideer og tanker, og vi 
knokler for at få styr på vigtige 
områder, som har vist sig at 
trænge til ekstra opmærksom-
hed. 

Det skal gerne være let at gå ind 
i bestyrelsesarbejdet. Det kan 
det kun blive, hvis vi følger de 
samme regler hver gang.
Derfor vil vi gerne have ens 
regler for alle medlemmer. Skuf-
feaftaler er urimelige, og så er 
de umulige at arbejde ensrettet 
ud fra. 

Alle bådpladser blev målt op 
sidste vinter.
Opmålingen gav anledning til, 
at vi nu har udarbejdet en detal-
jeret broplan med overblik over, 
hvor det enkelte medlem ligger.
Vi ved også, om det enkelte 
medlems liggeplads i havnen 
passer med den størrelse plads, 
man har købt eller lejer, og om 
man betaler for den rigtige stør-
relse.
Det vil vi studere nærmere hen-
over vinteren og finde løsninger 
på. 

Det er vigtigt, at alle medlem-
mer er kategoriseret rigtigt, altså 
om man er A-, B-, C-, D- osv. 
medlem. 
Dette har bl.a. stor betydning 
for, hvilken stemmeret man har 
på generalforsamlingen.
Det har vi også fået tjek på. 

Der er udarbejdet reglement 
for ventelister, som, når det er 
skrevet ned, betyder ens vilkår 
for alle.

Vi har fjernet det omstridte 
depositum på bomkort og op-
fordrer derfor til, at brugte kort 
puttes i postkassen til genbrug.
 
Det er selvfølgelig altid helt og 
holdent medlemmernes eget 
ansvar at sætte sig ind i og over-
holde reglementer og vedtægter. 
Alle medlemmer er som sæd-
vanlig velkomne til at kontakte 
bestyrelsen, hvis man er i tvivl 
om noget.

Vi har fokus på nye medlemmer 
og arbejder på flere områder på 
at få flere, og vi vil gerne have 
så mange som muligt integreret 

godt i klubben, og vi fornem-
mer, at det går rigtig fint.
 
Efteråret og vinteren vil bl.a. 
blive brugt på at gennemgå 
vedtægterne for uhensigtsmæs-
sige paragraffer (mere om det til 
generalforsamlingen), og der er 
stadig områder, som kræver eks-
tra opmærksomhed

Bestyrelsen ønsker stadig så me-
gen åbenhed som muligt, og vi 
oplyser om alt det, vi synes, vi 
kan, og ikke mindst det, vi skal. 

Og som sagt er I altid velkomne 
til at skrive til bestyrelsen, hvis I 
søger svar på noget. 
Skriv til: bestyrelse@rymarina.
dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen informerer

Lørdag d. 6. oktober kl. 18:00 - PIGEMAD
Fællesspisning. En gruppe af frivillige piger står for tilberedelsen af en menu, som vil glæde vores 
smagsløg. Se opslag i klubhuset med menu. Mulighed for tilmelding i klubhuset og på klubbens 
hjemmeside, rymarina.dk. eller til Bente på tlf. 26550043.

Søndag d. 28. oktober kl. 10:00 - STANDERSTRYGNING
Ceremoni ved klubmasten, hvorefter der serveres kaffe og rundstykker i klubhuset. Ingen tilmelding.

Mandag d. 3. december - JULEHYGGE
En aften med gløgg og æbleskiver. Ingen tilmelding

Arrangementskalender
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Hvis der skulle være nogen, der 
er i tvivl om, hvem Futte er, så 
er det altså den servicebåd, som 
tilhører Ry Bådlaug. Når den ikke 
er på arbejde, ligger den på den 
ene side af havaribroen. Den blev 
købt 1.6.2008, hvor den afløste 
den båd, der var lejet af fiskeren 
fra Ry. Det var oprindeligt menin-
gen, at vi skulle købe denne, men 
den var i for dårlig stand. Det blev 
så besluttet at købe en anden, og 
det blev Futte, som også tidligere 
havde været fiskerbåd. Den blev 
søsat den 2.6.2008. Den var gan-
ske vist ikke særlig pæn, men den 
sejlede rigtig godt resten af året.

Da sæsonen var slut, blev Futte 
transporteret ud i laden hos An-
dreas Børgesen i Mesing. Her 
blev den i vinterens løb renoveret, 
motoren blev taget ud, en slamsu-
ger blev tilkaldt. Ti cm olie, døde 
fisk og gammelt tøj blev suget op. 
Derefter blev al maling slebet af, 
der blev lavet glasfiberarbejde, 
og dammen blev lukket. Ende-
lig blev den malet både ud- og 
indvendig, og den blev forsynet 
med nye bænke og hynder. Det 
var den grimme ælling, der kom 
til vinteropbevaring i Mesing, 
og det var en fin svane, der kom 
til Ry til standerhejsning søndag 
den 29.3.2009. Her blev den døbt 
”Futte” af Valdemar.

Ofte spørger nye medlemmer, 
hvad det er for en service, Futte 
leverer. Det drejer sig først og 
fremmest om indsamling af skrald 
fra de stativer, der står ved broerne 
i søsystemet. Gennem de sidste ti 
år er der indsamlet 2715 sække, 
og der er sejlet 300 gange efter 
skrald. Til dette er der brugt 613 
l diesel, 984 øl og 186 vand. 

Hvordan kan man så vide det? 
Jo, der føres omhyggeligt logbog 
over den slags og andet ved hver 
sejlads. Al denne væske er jo ikke 
gratis, og der er udgifter til ved-
ligeholdelse. Så selv om arbejdet 
udføres af frivillige, er der brug 
for indtægter, og de kommer fra 
Brosamarbejdet og fra SMK, der 
ejer broerne ved Himmelbjerg-
grunden uden for Brosamarbejdet. 

Arbejdet udføres af frivillige i et 
udvalg med undertegnede som 
formand. I udvalget er der 9 faste 
medlemmer og to afløsere, som 
er fordelt på tre hold, der skiftes 

til at sejle ud til skraldindsamling 
mandag eller tirsdag hver uge. Det 
sker efter en plan, der er fastlagt 
for et år ad gangen. Udover dette 
har Futte sejlet ved brosyn og i 
forbindelse med nedskæring af 
grene ved broerne, den har ydet 
assistance i havnen, den har væ-
ret sørøverskib i forbindelse med 
familiedag i klubben, og den har 
været med ved mindre brorepara-
tioner og en brandøvelse. Og så 
har Futte ydet hjælp til nødstedte 
sejlere ved grundstødning og 
havari. Omvendt har Futte også 
selv haft brug for hjælp. I de ti år 
er den blevet slæbt hjem 5 gange 
på grund af havari som f.eks. en 
sprunget sikring til startmotor, 
defekt vandpumpe samt reb fra 
ruser i skruen. Og så er der jo det 
ved Futte, at den ikke kan sejle 
uden dieselolie. Og det udløste 
så i år den berømte åre, der gives 
med indgraveret navn til særligt 
”uheldige” sejlere og uddeles ved 
sommerfesten. Men her nævnes 
ingen navne på de sejlere, Futte 
har hjulpet hjem til Ry.

Sejlerhilsen fra besætningen på 
Futte 

Jørn Jensen

Ti år med Futte

Futte 2018Futte efter renovering 2009
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Hvis du vil på havet og ikke gider 
at have besvær med at få din egen 
båd transporteret ud, være rimelig 
sikker på godt vejr og samtidig 
spare omkostningerne til trans-
port, kunne en skærgårdsferie i 
Kroatien være løsningen.

Netop i år skulle vi ikke selv have 
båden på havet, og en dag i julefe-
rien sad hele familien og talte om 
nogle bekendte, der havde været 
på skærgårdsferie i Kroatien. 
Kunne det være noget for os? 
Kort fortalt faldt valget på et aar-
husiansk bureau, der formidlede 
kontakt til kroatiske udlejere. Vi 
bookede en 44 fods sejlbåd, og 
så var det bare at vente til som-
merferien.
Bureauet kunne formidle flyrejser, 
der passede til lejeperioden. Vi 
valgte dog selv at booke fly og 
indlagde et par dage i Split før og 
efter sejladsen.

Båden
Båden var en Sun Odyssey 43.9, 
med 10 sovepladser, 2 toiletter/
bad, stort cockpit med 2 rat, stor-
sejl m. laserbag og rulleforsejl. Af 
udstyr kan nævnes: VHF/DSC, 
kortplotter, autopilot, søkort, 
havnelods, kikkert, pejlekompas 
og øvrigt navigationsgrej. Des-
uden en dinghy (gummibåd) m. 

motor, snorkler, dykkerbriller og 
svømmefødder samt en bimini. 
Båden havde sit eget internet, 
og der var sengetøj, sengelinned 
samt 1 håndklæde til alle ombord. 
Vi havde tilkøbt en ’all inclusive 
pakke’, der bl.a. dækkede slutren-
gøring, brændstof til påhængsmo-
tor og en startpakke indeholdende 
drikkevand på flasker, noget juice 
(nogle havde talt om vin, men 
det var der ikke:-), lidt dåseøl og 
opvaskegrej mv.
Båden havde ca. 5 år på bagen, 
det kunne ses, men alt var stort 
set i orden.
Der var krav om, at én person 
skulle være i besiddelse af du-
elighedsbevis i sejlads og VHF/
DSC certifikat.
Båden blev overtaget lørdag efter-
middag og gennemgået sammen 
med en medarbejder fra bureauet 
og skulle afleveres den efterføl-
gende fredag inden kl. 17.00. Der 
var dog mulighed for at overnatte 
til lørdag kl. 10.00, altså i praksis 
6 døgn til sejlads. 

Skærgården
Vi taler her kun om skærgården 
i det østlige Adriaterhav ud for 
Split. Der findes mange andre 
steder med mulighed for sejlads, 
for den kroatiske skærgård består 
af mere 1000 øer, store som små, 

men bare rolig, der er rigeligt med 
plads, og man sejler jo ikke sådan 
lige på et skær eller går på grund. 
Alt er godt opmærket, og sømær-
kerne er efter IALA systemet, som 
vi kender det herhjemme. Er man 
i tvivl, så fremgår alle dybder 
og forhindringer jo af plotteren 
eller søkortene, det er ikke bare 
let, men rigtig let, - her kan alle 
være med.

Havnene
Vores båd var hjemhørende i Tro-
gir, en mindre by ca. 25 km. nord 
for Split i en marina, der stort set 
kun var baseret på udlejningsbå-
de, et par hundrede vil jeg anslå. 
Umiddelbart vest for Trogir/Split, 
ligger øer med havne, der indgår i 
turforslagene fra bureauet. 
Overordnet set er alle havne rigtig 
fine med ordnede forhold, strøm, 
vand og gode toilet- og badefor-
hold. I alle havne fortøjes med 
stævnen ud og agterenden ind 
mod molen. For fortøjningen er 
fastgjort i bunden og fiskes op, 
mens båden bakkes ind. Havnens 
personale anviser plads og står 
klar til at hjælpe. 
I samtlige havnebyer, vi besøgte, 
fandtes der gamle bydele omkring 
havnen med masser af kultur. 
Ligesom herhjemme er der ikke 
meget aktivitet ud over turisme 

Skærgårdssejlads i Kroatien
- Inspiration til en anderledes sejlerferie

Vores båd den uge Sibenik Marina, Trogir
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i havnene, men lidt fiskeri er der 
dog. Til gengæld findes der et 
væld af gode spisesteder, og tu-
rismen til trods er det billigere at 
spise ude end i Danmark. 
Vandet er krystalklart, blåt og 
varmt. Jeg savnede dog sand-
strande. Der hvor vi badede, 
var der sten. Set udefra lignede 
det hvide sandstrande, men der 
var både sten på stranden og i 
vandet. Det anbefales, at man 
bruger badesko, også på grund af 
søpindsvin, der er svære at se. Det 
var naturligvis også muligt at bade 
fra båden, hvor der fandtes en fin 
badeplatform agter.
Udover fortøjning i havnene var 
det også muligt at ligge ved bøjer 
eller opankre i beskyttede vige 
og evt. bruge gummibåden til 
landgang.

Til orientering for interesserede 
besøgte vi følgende steder: Sto-
morska på øen Solta, Stari Grad 
på Hvar, bugten syd for Jerolim, 
Vela Luka på Korcula og Vis 
by på øen Vis. Herfra gik turen 
tilbage til Trogir, hvor der skulle 
tankes før aflevering.
Afleveringen gik smertefrit uden 
dikkedarer af nogen art.

Og hvad synes vi så... 
Ja, med hensyn til leje af båd så 
ved man, hvad det koster, inden 
man tager hjemmefra. Fordelt pr. 
person er det ikke så slemt. Vi 
taler om ca. kr. 3000 - pr. person, 
og hertil kommer udgift til flyrejse 
på omtrent det samme beløb. 
Udover leje af båd kommer så 
udgifter til brændstof ca. kr. 400, 

havnepenge mellem kr. 600 - og 
800 - pr. døgn plus strøm og vand 
kr. 50- til 100- samt transport fra 
og til lufthavnen kr. 300 - til 500 
- pr. tur. Dertil kommer udgifter til 
de daglige fornødenheder, hvilket 
i hvert fald ikke overstiger, hvad 
det koster at feriere i Danmark.
Alt dette skal sammenholdes med, 
at man næsten får garanti for godt 
vejr, lækket krystalklart vand, en 
masse fremmed kultur og oplevel-
ser, der er anderledes end det, vi 
kender i Danmark.

Lidt malurt...
Der er mange turister, men det 
i sig selv er også med til at øge 
feriefornemmelsen.
Der, hvor kæden springer af, er, 
når flere hundrede udlejningsbåde 
stævner ud den samme dag, og 
mange vælger bureauets anbe-
falede tur, så er trængslen stor, 
når man skal i havn. For at man 

overhovedet kan få plads ved 
kajen eller ved udlagte bøjer, skal 
havnene anløbes før kl. 14.00. Det 
betød bl.a., at vi havde rimelig 
meget motorsejlads, da det var 
praktisk umuligt at nå frem i tide 
for sejl. De fleste distancer var 
på 20 - 25 sømil og med 6 knobs 
fart svarer det til 4 timers sejlads 
plus det løse. 

Alt i alt var det en rigtig god ferie, 
som vi måske godt kunne finde på 
at tage på igen. 
Som en ekstra bonus overværede 
vi også kroaterne vinde sølv ved 
VM i fodbold. Vi opholdt os i 
Split, da de tabte finalen. Til trods 
herfor var der masser af fest i 
gaderne og ingen ballade, alle 
var glade...

Håber, det kan inspirere...

Kai

For svej ved Jerolim I land på Jerolim

Stomorska
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Landstrøm

I Danmark har vi 230 volt vek-
selstrøm (tidligere 220 volt) 
i stikkontakterne. En korrekt 
vekselstrømsinstallation i båden 
genererer ikke galvanisk tæring 
eller elektrolyse i samme grad, 
som jævnstrøm gør det. Det er 
ikke der, bekymringen skal ligge.   
 
Ved en korrekt 230 volt veksel-
strømsinstallation i både er der 
tale om 3 ledninger. En fase, en 
nul og en jordledning. Jordled-
ningen skal forbindes til et fælles 
jordpunkt i båden, hvorfra alle 
230 volt enheders ydre metaldele 
samt motordele forbindes. Hvis 
man f.eks. har en vandvarmer med 
230 volt el-patron, er det selve 
beholderen, der skal forbindes til 
jordledningen, så den beskytter 
mod en elektrisk defekt i vand-
varmeren. 
 
Jordforbindelsen kommer til 
båden via strømkablet fra stikket 
på land og sikrer, at hvis der er 
overgang i installation i båden, 
eller noget er fejlmonteret, vil 
HPFI-relæet i båden eller på 
landinstallationen slå fra.  
 
Det kan være forbundet med 
livsfare hvis 230 volt-installa-
tionen i båden er defekt eller 

ikke er udført korrekt.  Der er 
flere eksempler på, at en båd 
uden korrekt jordforbindelse og 
med fejl på installationen har 
forårsaget dødsfald for badende, 
der er kommet tæt på båden. Et 
menneske leder strøm bedre end 
saltvand og væsentligt bedre end 
ferskvand. Hvis en badende kom-
mer for tæt på en båd med defekt 
elinstallation, vil personen derfor 
kunne virke som en ledning, der 
er bedre end det vand, personen 
bader i, og dermed få strømmen 
gennem kroppen.  Denne strøm 
gennem personen kunne forårsage 
et dødeligt hjertestop. Tidligere er 
flere af disse dødsfald blevet for-
klaret som drukneulykker, indtil 
man fandt ud af, at personerne 
ikke havde vand i lungerne.  Det 
er blandt andet en af årsagerne 
til, at der i langt de fleste havne 
er forbud mod at bade i havnen.   
Det samme kan ske, hvis båden 
står på land med landstrøm uden 
jordforbindelse, og man rører 
ved defekte strømførende dele 
på båden. 

 
Det er derfor meget vig-
tigt, at den ansvarlige for 
landinstallationen jævnligt 
får kontrolleret, at instal-
lationen ikke er defekt, og 

at installationen opfylder kravene 
for en korrekt jordforbindelse. 
 Men det at have en korrekt jord-
forbindelse åbner op for andre 
problematikker.
 
Når to eller flere bådes elektri-
ske jævnstrømsinstallation er 
indbyrdes forbundet via deres 
landstrømsjordledning til fælles 
landstik, vil bådene elektrisk 
være forbundet og opføre sig 
som én båd. Dermed kan de 
jævnstrømsproblematikker med 
galvanisk tæring og elektrolyse, 
der tidligere er beskrevet, util-
sigtet overføres fra båd til båd. 
Det betyder, at både med fejlin-
stallationer kan forårsage tæring 
på andre både.  Den sidstnævnte 
problematik med galvanisk tæring 
kan undgås ved at montere en gal-
vanisk isolator på jordledningen, 
hvor 230 volts-installationen går 
ind i båden. Dermed er bådene 
ikke længere galvanisk/elektrisk 
forbundet, men stadig sikret med 
en jordforbindelse. En galvanisk 
isolator spærrer for de svage 
jævnstrømme, der forårsager 
tæring, men tillader vekselstrøm 
at passere, og kan købes fra kr. 
400,-.  Det er en engangsudgift og 
væsentligt billigere end løbende 
at udbedre skader efter galvanisk 

- Fortsættelse af artiklen fra Ankret nr 2 - 2018 
„Galvanisk tæring og elektrolyse er ikke sort magi“
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at være landbetjent, skal man også 
kunne lide at være synlig og kendt 
i lokalområdet. Samtidig skal 
man kunne finde balancen mel-
lem at kende Gud og hvermand 
og være konsekvent og fair uden 
persons anseelse i udøvelsen af 
politimyndigheden, når nogen har 
overtrådt love og bekendtgørelser. 
Og så skader det nok heller ikke, 
vil jeg tilføje, at man lever op til 
de forestillinger, vi andre har om 
en vestjyde fra Skjernegnen: en 
rolig, besindig, lavmælt person 
med sans for humor, og at man 
også besidder evnen til på en gang 
at fremtræde venligt og udstråle 
naturlig myndighed.

At politiet således ikke er en stor 
anonym institution, men er inkar-
neret i et konkret menneske, der er 
nærværende og kendt i lokalmil-
jøet, er med til at fratage mange 
mennesker bekymringer og give 
tryghed, mener Vagn. Desuden 
har nærværet og den nævnte syn-
lighed formodentlig også en 
kriminalpræventiv effekt. Vagn 
fornemmer, at sådanne værdier 
ved at have en landbetjent er man 
igen blevet mere opmærksom 
på hos politikere og besluttende 
myndigheder, efter at landbe-
tjentene over en periode stort set 
er sparet og rationaliseret væk på 
landsplan - undtagen i Sydøsttjyl-
lands Politi, hvor politidirektøren 
har insisteret på at beholde dem.

Landbetjent og vandbetjent
- Interview med landbetjent Vagn Stensig Kristensen, Ry

tæring.  
Fænomenerne beskrevet i denne 
artikel kan der måles på, og med 
det rigtige udstyr og med besid-
delse af den nødvendige viden, 
kan der efterfølgende stilles en 
diagnose og igangsættes en even-
tuel kur. 
 
Mange af de forskellige forhold, 

der er beskrevet, kan være til stede 
under varierende omstændigheder 
og har ofte givet anledning til 
mange skrøner. 
Hvis du vil sikre dig, at din båd 
ikke er udsat for galvanisk tæring, 
og at din 230 volt installation er i 
orden, og er du ikke hel tryg ved 
at gøre det selv, kan du kontakte 
Ole Seeberg ved www.virklund.

dk Der kan du bestille en gen-
nemgang af din båd, og du får 
efterfølgende en målerapport med 
anbefalinger af, hvad du skal gøre 
for at sikre dig. 
Denne artikel er trykt med til-
ladelse fra www.sejla.dk – en 
klub-uafhængig hjemmeside 
med informationer om sejlads på 
Silkeborg Søerne.

Ole Seeberg

Det var, da sidste skoledag blev 
fejret, at jeg mødte landbetjenten 
i Ry, Vagn Kristensen. Han havde 
bænket sig foran Marinaens 
klubhus. Her sad han og gjorde 
sig synlig. Bare så de unge lige 
kunne vide, at han var der. Må-
ske det skaber tryghed. Måske 
det fremmer god opførsel. Hvem 
ved? Men synlighed er i hvert 
fald et væsentligt virkemiddel i 
landbetjentens arbejde, har han 
fortalt.

Jeg spurgte, om han ville give 
et interview til Ank’ret, når han 
nu er både landbetjent og vand-
betjent. Det ville han gerne, og 
vi mødtes på hans kontor ved 
biblioteket i Ry i begyndelsen af 
august.

Landbetjent Vagn Kristensen

Hans arbejde dækker ikke bare 
et landområde svarende til den 
gamle Ry Kommune. Hans myn-
dighedsområde omfatter også de 
ferske vande i området, ligesom 
man kan se ham operere på havet 
i f. eks Aarhusbugten. Det vender 
vi tilbage til. Lad os først møde 
mennesket bag uniformen.

Fra landmand til landbetjent
”Jeg er oprindeligt uddannet 
landmand og arbejdede på min 
fædrene gård i Vestjylland”, for-
tæller Vagn. I sin fritid var han 
leder af en spejderkreds, hvor de 
en dag havde besøg af en lokal 
betjent, der fortalte om at arbejde i 
politiet. Dette åbnede en ny og fa-
scinerende verden, som førte til et 
sporskifte i den unge landmands 
liv. ”Malkemaskinen blev hængt 
på krogen og bilen pakket”, beret-
ter den nuværende landbetjent. 
Han var 22 år dengang i 1979, 
da han sendte en ansøgning og 
blev optaget på politiskolen. På 
spørgsmålet om, hvad der var så 
tiltrækkende ved at arbejde i poli-
tiet, falder svaret kort og præcist: 
”Ansvaret, myndighedsudøvelsen 
og omgangen med mennesker.” 
Dertil hører også, tilføjer Vagn, 
at man skal kunne disponere, 
træffe beslutninger og vejlede 
mennesker i mange forskellige 
situationer, f.eks. i de såkaldte 
bekymringssamtaler med unge og 
deres forældre, og han uddyber, at 
når det kommer til det særlige ved 
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”jeg kan godt lide at arbejde alene 
og selvstændigt”, erklærer Vagn, 
da jeg spørger om, hvad der er 
det gode ved arbejdet som land-
betjent. Men samtidig er han også 
glad for det brede samarbejde, 
han har med forskellige parter i 
lokalsamfundet. Som eksempler 
nævner han læger, handlende, 
brandværn, beredskab, kommu-
nen, dyrlæger, skoler og højskole 
og vores egen havnefoged.

Fra Aarhus til Ry
Efter endt uddannelse blev Vagn 
i 1982 ansat ved politiet i Aarhus, 
men blev boende i Ry, hvor fami-
lien havde slået sig ned. Efter 20 
år med en pæn køretur til og fra 
arbejde slog han til, da der bød sig 
en mulighed for at blive landbe-
tjent i Ry. Dette var nu ikke bare 
for at få kortere til arbejde, men 
også fordi han i sit arbejde ved 
Aarhus Politi havde erhvervet sig 
erfaring og kompetencer inden for 
flere af de områder, der netop er 
karakteristiske for arbejdet som 
landbetjent. Bl.a. har han været 
vagthavende, kørt patrulje og har 
været distriktsbetjent på Frede-
riksbjerg, hvor han har arbejdet 
alene og med tæt borgerkontakt. 
Han har arbejdet med børn og 
unge og deltaget i udarbejdelse 
af undervisningsmateriale samt 
været med i SSP-samarbejdet 
mellem skole, socialforvaltning 
og politi. Vagn nævner i den for-
bindelse, at han har stået fadder 
til oprettelse af SSP-samarbejdet 
i Ry kommune.

I dag bor Vagn med sin hustru på 
en landejendom i Boes, hvor han 
i fritiden har lejlighed til at 
køre traktor som i de unge dage og 
dyrke sin interesse for georginer, 
som han en gang om året deler 
med offentligheden, når der er 
åben have.

Landbetjent på vandet
I begyndelsen arbejdede Vagn på 
det gamle rådhus sammen med 
miljøafdelingen i kommunen, 
der er tilsynsmyndighed for søer 
og åer. Arbejdsmiljølovgivningen 

bestemmer, at arbejdsgiveren skal 
uddanne folk til den opgave, de 
skal løse. Da arbejdet som politi-
myndighed på vandet ikke indgår 
i den almindelige politiuddan-
nelse, har Vagn taget en efterud-
dannelse inden for dette område 
gennem MARSIKPOL, som er 
det maritime sikkerhedskursus i 
politiet. Det blev forestået

af marinehjemmeværnet. Dette 
har givet Vagn en stor viden om 
regler for ferske vande m.h.t ikke-
erhvervsmæssig sejlads. Men 
det hænder jo også, at han bliver 
involveret i den erhvervsmæssige 
sejlads, som da Gl. Turisten her 
i august stødte på grund lige før 
indsejlingen til Lillesø til højre 
for det sømærke, som angiver, 
at man skal sejle bagbord om, 
når man er for indadgående. Ved 
den lejlighed måtte landbetjenten 
træde i karakter som vandbetjent 
og sejle ud og lave spiritusprøve 
på besætningen og sikre, at skibet 
blev opbragt, da det ikke må for-
lade positionen, før der er lavet 
undersøgelser af, om skibet har 
lidt skade. Imens var også brand-
væsenet i aktion for at bringe 
passagerne ind til Ry Marina. Ud 
over arbejdet på de ferske vande 
er tilsyn på hav og fjord også en 
del af arbejdet, hvor politiet f.eks. 
har ansvaret for, at der er sikre ad-
gangsveje for andre myndigheder 
i tilfælde af f.eks. grundstødning 
og forlis. 

Når Vagn patruljerer på vandet, 

sejler han ud sammen med en 
medarbejder fra miljøafdelingen 
i Skanderborg Kommune, som 
har ansvaret for bekendtgørel-
sen om sejlads i Gudenåen. Det 
foregår i en RIB-båd tilhørende 
Østjyllands brandvæsen eller evt. 
marinehjemmeværnet. Det sidste 
kræver en længere planlægnings-
horisont, mens det første kræver, 

at kommunen har budgetteret med 
udgiften til den betaling, brand-
væsenet skal have for at stille 
båden til rådighed.

Bøder på vandet
Hvad er det så for nogle problem-
stillinger, landbetjenten arbejder 
med på vandet? Vagn summerer 
op, at det drejer sig om, at an-
tallet af redningsveste i båden 
skal svare til antallet af personer 
om bord og passe disse perso-
ner, at føreren af speedbåde har 
det lovpligtige certifikat og den 
lovpligtige ansvarsforsikring og 
beviset for denne, at føreren af en 
speedbåd ikke er spirituspåvirket 
i en grad, der overstiger den lov-
fæstede promillegrænse på 0,5, at 
der ikke sker overtrædelse af de 
gældende hastighedsgrænser, at 
båden har det krævede bådnum-
mer og er registreret med dette i 
kommunen og ikke mindst, at den 
årlige betaling for registrering er 
betalt/fornyet. Endelig påses det, 
at sejlerne respekterer områder, 
hvor sejlads er forbudt.

Som tidligere nævnt her i bladet 

Vagn Kristensen på Aarhusbugten
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er der sket en kraftig forøgelse af 
bødetaksterne for overtrædelse af 
disse regler. De tre politikredse 
og fem kommuner omkring sø-
erne mødes en gang om året, og 
ud af dette samarbejde er der 
kommet et nyt bødekatalog med 
takster fastsat af rigsadvokaten. 
Bøden for manglende certifikat 
som fører af speedbåd er således 
steget fra 3000 kr. til 5000 kr., og 
den får føreren også, selv om der 
er en anden person i båden, der 
faktisk har certifikat, og hvis den 
ansvarlige fører sover eller står på 
vandski efter båden, får han også 
en bøde, da han ikke kan vejlede 
føreren. Overtrædelse af hastig-
hedsgrænsen er steget fra 1000 
kr. til 5000 kr., og for manglende 
redningsvest er bøden steget fra 
600 kr. til 1500 kr.

På mit spørgsmål om, hvorvidt 
man kan mærke en effekt af disse 
stigninger i bødestørrelsen, svarer 
Vagn, at det endnu er for tidligt at 
sige noget om. Han er spændt på, 
om stigningen fører til, at flere 
vælger at køre en retssag. Man 
kunne jo godt forvente, at der 
vil være flere, der ikke som før 
bare åndede lettet op og tørrede 
sveden af panden, når de hørte, at 
bøden kun var på 1000 kr. Når jeg 
så spørger om, hvordan politiet 
egentlig måler hastighedsover-
skridelser på vandet, forstår jeg, at 

det ikke er så enkelt, som når det 
drejer sig om målinger på land. 
Radarmåling virker kun, når man 
måler på et fartøj, der kommer 
lige imod ligesom ved måling af 
en bil på vejen. Det kan lade sig 
gøre i snævre åløb, men er svært 
at gennemføre midt på Julsø. En 
anden metode kan være at sejle 
ubemærket efter en speedbåd og 
konstatere farten på politibådens 
GPS. Men ellers beror fastlæg-
gelsen af farten på et skøn, som 
Vagn understreger, at han kan 
udføre med stor sikkerhed, og han 
tilføjer, at dette skøn endnu ikke 
er blevet underkendt i en retssag.

Også andre forhold omkring bø-
der finder Vagn anledning til at 
præcisere. F.eks. at bøden på 1500 
kr. for manglende redningsveste 
i forhold til antallet af personer i 
båden gives for hver enkelt mang-
lende vest. Mangler der således 
10 veste, fordi man har taget en 
gruppe venner med ud at sejle, 
ganges bøden med 10, og der 
gives ikke mængderabat!  Selv 
om man har det obligatoriske båd-
nummer, der kræves for at måtte 
sejle i Gudenåsystemet, men har 
glemt at forny den årlige betaling 
på 200 kr., vanker der en bøde på 
1000 kr., også selv om båden bare 
ligger i havn. Reglen gælder, så 
snart man har vand under kølen. 

Når det gælder sejlads i spiri-
tuspåvirket tilstand, har bøde 
for overskridelser af grænsen 
på 0,5 promille hidtil kun været 
gjort gældende i forhold til fø-
rere af speedbåde, men førere af 
langsomtgående motorbåde og 
sejlbåde, skal nu ikke vide sig 
for sikre, advarer Vagn, for der 
kører for tiden en principiel rets-
sag om en spirituspåvirket fører 
af sådan en båd. Man kan nemlig 
hævde, at alle fartøjer skal føres 
på fuldt betryggende vis, således 
at hverken fører, passagerer eller 
andre udsættes for fare. Lidt på 
samme måde som at man jo også 
kan få en bøde for at køre på cykel 
i spirituspåvirket tilstand, hvis 
ikke cyklen kan føres på fuldt 
betryggende vis. Også i denne 

sammenhæng er førerbegrebet 
centralt. Hvis den ansvarlige båd-
fører er beruset, får han en bøde 
for spiritussejlads, selv om en 
anden ædru person uden certifikat 
sejler båden, og hvis de begge er 
berusede, får de begge en bøde.
I sidste nummer af Ank’ret skrev 
Jes Hørby om de gentagne til-
fælde af ubudne gæster på bådene 
i vores marina, så jeg spørger af-
slutningsvis, hvor meget tyverier 
i relation til både fylder i landbe-
tjentens arbejde. Om dette oplyser 
Vagn, at der for fem år siden var 
mange anmeldelser, der gik på 
tyveri af påhængsmotorer, der 
simpelthen blev skåret af båden 
og formodentlig ekspederet til 
Østeuropa. Men det er der ikke 
meget af mere. I dag har tyvenes 
interesse vendt sig mod dyre cyk-
ler. Så hvis nogen går med tanker 
om at investere i en kostbar vand-
cykel som supplement til båden, 
skal man måske lige overveje det 
en ekstra gang. 
Tak til landbetjent Vagn Kristen-
sen for at give sig tid til at orien-
tere os om ham og hans arbejde 
til lands og til vands.

Erik Svejgaard

Vagn Kristensen på Juelsø
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Henriks klumme - Ny båd

Hvis nogen spørger mig, hvad 
jeg har lavet i min sommerferie, 
kunne jeg passende sige, at jeg har 
boet i min vens motorrum i hans 
nyindkøbte båd.  Båden er ellers 
lækker og umiddelbart i rigtig 
god stand: en 34 fods motorbåd, 
3 kahytter, med en 4 cyl. diesel 
Yanmar 230hk turbomotor og alt, 
hvad der bimler og bamler i form 
af køkken, el-toilet, brusebad, alt i 
elektronik, trimflabs, 3 forskellige 
rustfri tanke, el-pumper til alt, osv. 
osv. virkelig høj klasse og luksus 
overalt, en båd man kun kan sige 
Wauv til. Alt sammen fra midt i 
halvfemserne med ca. 700 timer 
på klokken. båden har stået stille 
i en opvarmet hal de sidste 2 år og 
har før det været brugt til halvdags 
ture på Aarhus bugten, dvs. ud på 
bugten og bade lidt, og så tilbage 
i havn igen. 

Min ven overtog båden i forsom-
meren fra Egå marina, og jeg var 
med på dagen for overtagelsen 
for at sejle den til dens nye hjem 
i Juelsminde. Aftalen var, at sæl-
ger skulle have skiftet olie, filtre, 
gearolie, impeller osv., så båden 
ved overtagelsen var sejlklar. Et 
eller andet var imidlertid gået galt, 
imellem sælger og hans mekani-
ker, for da vi ankom til Egå, var 
båden lige sat i vandet og intet 
var skiftet, eller tilset. Det blev 
så aftalt, at sælger ville organisere 
service efter aftale, når vi havde 
sejlet båden til Juelsminde.
Inden vi sejlede, gennemgik vi 
sammen med sælgeren båden, 
fik en gennemgang af dens funk-
tioner, og betjeningen, vi sejlede 
også en kort tur på bugten, og alt 
virkede til at være i den skønneste 
orden. Sælger forsikrede os om, at 
alt var tiptop, ligesom han gjorde 
opmærksom på de ting, han vidste 
ikke virkede, som 2 lamper og et 
par andre ting i småtingsafdelin-

gen. Alt i alt virkede han meget 
troværdig. Vi tjekkede oliestand, 
filtre osv., og alt så umiddelbart 
fint ud. 

Vi satte derefter kurs mod Juels-
minde, små 40 sømil, og allerede 
her har vi måske skabt grobund 
for de efterfølgende problemer, 
for båden har måske kun sejlet 
40 sømil i flere år, så det var jo 
en lang tur for motoren. Vi ankom 
dog til Juelsminde i god stand og 
højt humør. Undervejs havde vi 
leget med elektronikken, og fun-
det ud at autopiloten ikke virkede 
optimalt, og at dens kompas var 
pillet fra. Planen var at båden 
skulle ud på sommertogt med hele 
familien i 3 uger, enten Sjælland 
eller Fyn rundt, med mig og min 
familie som makkere i vores egen 
båd. Indtil sommerferien oprandt, 
sejlede min ven og familien nogle 
småture, og lærte båden bedre at 
kende, lige som der jo skulle fejl-
findes på de ting, der ikke virkede 
fra start.  Denne liste var dog nu 
vokset til også at omfatte fyret, 
der ikke kunne starte, og et toilet 
der tog vand ind. 
På en af småturene før ferien be-
gyndte der pludseligt at komme 
vand i motorrummet, og det 
kom kun under sejlads, virkeligt 
mystisk. Vi ledte længe efter en 
mulig synder, og fandt at en af 
gennemføringerne så meget tæret 
ud og tænkte, at det måske var 
herfra vandet kom. Efter lang tids 
søgen, fandt min ven ud af. at van-
det løb ud fra ferskvandstanken, 
men kun under sejlads. Alt dette 
blev forelagt sælger som lovede 
bod og udbedring, efter ferien.
Ferien nærmede sig hastigt, og 
toilettet, som var værst og vig-
tigst blev udbedret, og så var det 
af sted på ferien. Båden klarede 
sig fint i starten, men pludseligt 
startede nogle mærkelige symp-

tomer. Motoren blev lidt varm 
ved mellemgas, og olietrykket 
svingede imellem 1 og 5 bar. I 
næste havn fandt vi ud af, at den 
havde skudt dækslet til kølervæ-
skens ekspansionsbeholder af 
og sprøjtet kølervæske rundt i 
motorrummet. Min første tanke 
var at impellen sikkert manglede 
nogen vinger, og ikke kølede nok. 
Impellen så dog egentlig fin nok 
ud, men vi skiftede den alligevel, 
når nu den var ude. Vi blev enige 
om at dækslet til ekspansionsbe-
holderen måtte have siddet lidt 
løst, og var faldet af, hvorefter 
den havde smidt noget af kølevan-
det, og derefter var blevet varm. 
Samtidigt med alt dette, var der 
kommet et problem med, at den 
ikke havde strøm på motorbatte-
riet til at starte motoren med, og 
vi tænkte, at cellerne sikkert var 
faldet sammen, og der skulle et 
nyt batteri til. Vi blev dog enige 
om at prøve lidt fejlfinding først, 
eftersom han havde emergency-
batteriet, han kunne starte på, og 
forbrugsbatteriet virkede også. 
Strømproblemet kunne vi ordne 
hen ad vejen eller søen, om man 
vil. Vi skulle jo også sejle og 
hygge, så vi besluttede at tage det 
op igen i næste havn. 

Næste dag startede vi ud fra hav-
nen i troen på, at vi havde ordnet 
tingene. Vi nåede dog kun nogle 
få hundrede meter ud af havnen 
før motoren kogte igen… på 
med slæbetov, og i havn igen. 
Mens vi slæber, slår det mig, at 
kileremmen kunne være slap, og 
afhængigt af, hvad den trækker, 
være årsag til flere problemer. 
Ganske rigtigt, den trækker både 
vandpumpen og generatoren, og 
er så slap og tandløs, at vi uden 
problemer kan tage den af, uden 
at løsne noget som helst. Heldig-
vis lå der en ny rem i skuffen, så 
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selvoppustelige veste til rimelig 
pris, i hvert fald hvis det sammen-
lignes med, hvad vi ellers bruger 
af penge på båden. De selvop-
pustelige veste er ikke i vejen og 
nemme at kontrollere, hvilket bør 
ske en gang om året. Er du i tvivl 
om hvordan, så er der folk i klub-
ben, der gerne vil hjælpe.
Nå, men nu ikke flere løftede 
pegefingre.

Gode råd: 
Når du færdes på havnen, så læg 
mærke til de gule fluorescerende 
mærker på hækpælene. De viser 
hvor der findes redningsstiger på 
broerne. Stigerne er i øvrigt også 
mærket på samme måde.

Læg mærke til placering af red-
ningskransene. De findes på 
broenderne og flere stedet langs 
land. Sæt dig også ind i, hvordan 
de bruges.

Hvis du som skipper bærer vest, er 
der større chance for, at resten af 
besætningen gør det. Vær et godt 
forbillede og vis skipperansvar.

Nu hvor bådene snart skal afrig-
ges og på land, vil det være en 
rigtig god idé at bære vest, især 
hvis du er alene.

Kai

på med den, og Voila! herefter 
kørte motoren perfekt på resten 
af ferien. 

Der venter stadig i skrivende 
stund en masse fejlfinding på de 
ovenstående problemer, og jeg be-
høver næppe fortælle om de fru-
strationer min ven og familien har 
haft, og stadig har omkring købet 
af den nye båd, som jo er købt 
i håbet om problemfri sejlads. 
Derforuden bliver der nok også 
noget tovtrækkeri med sælger om, 
hvad der var i stykker ved over-
tagelsen af båden, og hvad der er 
kommet i løbet af ferien. Hvordan 
det hele ender, vil tiden vise. Jeg 
tror egentligt ikke, at sælger har 
haft ondt i sinde, men tænker at 
båden og motoren nu har fået et 
helt andet og langt hårdere brugs-
mønster, og at flere af de ting, der 
trængte til en overhaling, nu har 

givet fortabt og skal have en lidt 
større tur for at blive bragt tilbage 
til funktionsdygtig stand. Det kan 
dog virke fuldstændigt uoversku-
eligt, når flere ting svigter på en 
gang, som i tilfældet her.
Når vi køber ny båd, køber vi i 
høj grad også drømmen om livet 
til søs. Vi kan allerede inden købet 
se os selv på vandet i den nye båd, 
hvor vi hygger med venner og 
familie. Men tag dig nu god tid, 
undersøg og afprøv båden grun-
digt før køb, skriv klare aftaler 
til mindste detalje omkring, hvad 
der medfølger, og hvem der har 
ansvaret for hvad, og ikke mindst 
hvor længe det ansvar/garantien 
holder. Tag evt. en kyndig båd-
mand med på råd og beigtigelse 
af båden. 

Sejlerhilsen Henrik 
Ry Bådimport & Marineservice

  Brevkassen
Hvis man har spørgsmål ved-
rørende bådens teknik, og 
vedligeholdelse, er man vel-
kommen til at skrive til Henrik 
på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk. 

Har man spørgsmål om sejlads 
på søerne, søger gode råd eller 
andet, kan man skrive til 
redaktion@gmail.com 

Alle indkomne spørgsmål vil 
blive besvaret i næste nummer 
af bladet.

Sejl sikkert

Søsportens Sikkerhedsråd og 
Tryg Fondens Sejl Sikkert kam-
pagne har fortsat fokus på den 
personlige sikkerhed. Og her 
kommer vesten i første række. 
Sidste år registrerede man i for-
bindelse med fritidssejlads 19 
omkomne, hvoraf 1 bar vest. 

Vi tænker som sejlere oftest, at 
det er vigtigt med vest i dårligt 
vejr, og at børn bærer vest. I vir-
keligheden ryger de fleste i vandet 
under normale vejrforhold, og der 
er statistisk set flest mænd (91%) 
på over 50 år (74%), der drukner, 
og mange uheld sker i havnene. 
I stedet for at have vesten lig-
gende i båden, burde den ligge i 
bilen og bæres på vej til båden.
Argumenterne for ikke at bære 
vest er, at det er besværligt, tager 
tid og ikke er smart (cykelhjel-
men).
Det holder ikke. Der findes i dag 
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Den naturlige spalte 56
Af: Manden ved bålet 

Afslapning med fiskeri i søerne

Mon ikke vi fik meget tidligt som-
mer i år, allerede ved begyndelsen 
af den sidste forårsmåned maj 
kom solen og varmen i rigt mål 
til os. Og den pludselige over-
gang fra køligt vejr til mere end 
rigelig varme til os koldblodede 
nordboere måtte vi så lige forsøge 
at vænne os til.
Men godt vejr med megen varme 
er med mine erfaringer ikke det 
bedste fiskevejr – jo, man kan 
være heldig at fange et bundt 
dejlige aborrer, de bider også, 
når solen skinner, når stimen står 
ved en skrænt under båden, eller 
de tager et ophold i skyggen fra 
båden. Så er det bare ud med alle 
snørerne og få flest muligt halet 
ind, mens tid er – inden de svøm-
mer videre efter føde andet sted. 
Så bliver der nemlig og desværre 
meget stille igen, og man kan 
slappe af efter en kvart til halv 
times hektisk fiskeri. Nogle gange 
kan man være heldig at hale 10 til 
12 aborrer over lønningen under 
sådan et stimebesøg.
Og hele april måned havde ged-
derne andet end mad at tænke på: 
nemlig de store tykke rognfyldte 
geddemadammer, som hannerne 
har fimset rundt om og kurtise-
ret. Derfor er gedderne sultne og 
bidelystne om foråret, når fred-

ningstiden er ovre. Men foråret 
er også lige tiden til at begynde 
medefiskeri med prop. Så sæt 
en lille aborre på trekrogen og 
ud med den i nærheden af tagrør 
eller ved kanten af åkanderne og 
vent, så sker der måske lige plud-
selig noget. Gedder i størrelsen 
tre til seks pund er de bedste til 
køkkenet. Så hvis en af de store 
rognproducerende madammer 
skulle være uheldig at bide på, 
så sæt hende forsigtigt ud igen, 
så slægten kan videreføres. Hun  
har helt sikkert på slutningen af 
gydetiden, hvis hun altså har fået 
chancen til det, ”ædt nogle af sine 
elskere, de noget mindre hanner”, 
når de sløvede og udmattede efter 
strabadserne i elskoven fejlagtigt 
har vendt siden til hende. Ja, en 
sådan kannibalisme forekommer 
altså indenfor geddeverdenen. 
Men det sker jo også blandt andre 
levende væsener, når parringen er 
fuldbyrdet, og hannerne har gjort 
hvad de skal! 
Og skulle I være heldige kun at 
fange nogle brasener eller skaller, 
så lad være med at smide dem ud, 
men skær fileter på dem til fars 
til fiskefrikadeller. De smager 
også godt, nærmest lidt ligesom 
skaldyr. Midt i tresserne, den-
gang vi boede i Nørresundby og 

fiskede meget, fangede vi nogle 
meget store skaller i Rye Åen, 
der løber ud i Limfjorden tæt 
ved Lindholm. Dem fileterede 
jeg, hvorefter Mari´ lavede rigtig 
lækre fiskefrikadeller af dem. Og 
de havde den der lidt sødlige skal-
dyrssmag, så måske er det deraf, 
de har fået navnet ”skaller”.
Men hvis alt andet i løbet af dagen 
glipper, så prøv til aften med stille 
skumringsfiskeri efter krebs, de 
bliver først rigtigt aktive, når det 
bliver mørkt. Men inden I går i 
gang med at fiske i søer og åer, 
skal I lige gøre det lovligt ved 
at erhverve medlemskab i de re-
spektive klubber: Tilladelsen til 
fiskeri i Knudsø og Ravnsø samt 
Knudå sorterer i store træk under 
Fiskeriforeningen Gudenå, tlf. 40 
76 14 55. Og for resten af søerne 
og åen, hvor vi sejler, er det Fi-
skeriforeningen Silkeborg, I skal 
henvende jer til, tlf. 40 18 47 91. 
Men gå på nettet; der finder I de 
oplysninger, I har brug for, samt 
svar på eventuelle spørgsmål. 
Og for alle jer, der endnu ikke 
har nået PHD - status gælder, at 
”Skattefar” også skal have en lille 
luns i form af betaling for erhver-
velse af det offentlige fiskekort. 
Og PHD står som bekendt for 
”Pensionist Hele Dagen”. 
Jeg vil slutte af med et par gode 
råd ved anvendelsen af de fangede 
fisk. På gedderne kan man ikke 
skære rygfileterne helt benfri, da 
disse altid vil indeholde de der 
tynde kløftede ”høtyveben”. Men 
de er altså ganske uden betydning, 
bare man kører disse fileter to 
gange igennem farsmaskinen. 
Og ved den endelige røring af 
farsen til lækre fiskefrikadeller 
skal I huske på det gamle husråd, 
der stadig gælder: ”at fars bliver 
bedre, hvis mor har rørt den”!
   
             Svampe Kurt

Når Mari´ selv fanger dem.
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I en levende forening som vores 
vil der altid være en udskiftning 
af medlemmer. Gamle, kendte 
og afholdte personer forlader 
foreningen af forskellige årsager, 
men heldigvis kommer nye til. 
Det kan ofte være lidt ”trægt” at 
komme ind i kliken, at blive en 
del af det sammenhold, vi alle 
er så glade for, og at blive en del 
af den "arbejdende" gruppe, som 
der i høj grad er brug for i en for-
ening, hvor det er frivillighedens 
principper, som driver foreningen. 
Det er derfor i alles interesse, at vi 
hurtigt sørger for, at nye medlem-
mer føler sig velkomne og bliver 
en aktiv del af foreningen. Der er 
taget mange gode initiativer, for 
at nye medlemmer skal føle sig 
velkomne, og fremover vil Ank-
ret i tillæg til disse lave en kort 
introduktion af nye medlemmer 
og deres både. 
I år er der til dato kommet mange 
nye medlemmer, men grundet 
sommerferie præsenterer jeg i 

første omgang kun én person, 
nemlig Berit Søndergaard med 
båden "MARIE", en fin lille 
ADEC 20 fod fra 1980, som er 
Berits første båd. 

Berit er 57 år, hun har 4 børn og 2 
børnebørn. Desuden har hun sine 
gamle forældre og en kæreste i 
Ikast. Alle har stor fornøjelse af 
ture i båden.
I mange år har det været Berits 

store passion at tage på vandreture 
i forskellige lande, men efter en 
vandretur til Ry faldt hun pladask 
for den skønne natur, slog sig ned 
i byen, fik en stilling som lærer i 
Låsby og købte sig en båd dette 
forår. Hun sejler ofte ud alene og 
overnatter i båden, hvilket giver 
mulighed for at leje lejligheden 
ud via Airbnb de nætter, hun sover 
i båden. Berit har taget speed-
bådscertifikat, og trods forsigtig 
sejlads måtte hun som så mange 
andre på den hårde måde erfare, 
at det ikke er overalt, hvor der er 
vand, at man kan sejle. Sommer-
ferien er holdt her i det skønne 
søsystem, og ture ind til Silkeborg 
er et af de spændende udflugts-
mål. Berit er glad for at komme 
i klubben, især har hun været der 
om mandagen, hvor man altid kan 
få en hyggesnak med de andre 
medlemmer. Hun har fra dag ét 
følt sig rigtigt godt modtaget.
 

Jes Hørby

Nyt medlem i klubben

Kort & Godt!
Når båden skal op
Alle både skal være fjernet fra 
vores broanlæg senest d. 15. 
november. Indtræder noget 
uforudset op til denne dato, kon-
takt da havnekontoret.”Havnens 
Emma Gad” skal læses. Fol-
deren med godt sømand-
skab kan hentes i klubhuset 
el-ler læses opå hjemmesi-
den. (sejlområde/takt og tone)

Tovværk
Alt tovværk skal være fjernet 
fra pæle og broer senest d. 15. 
november. I modsat fald, vil 
broholdet indsamle og destru-
ere det.

Vinteroplægning
Der er altid trængsel på Skim-
minghøj pladsen. 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 og godkendelse, 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 klubhuset på opslagstave-
len.

Alle, der sidste år indbetalte depo-

situm 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 jævnligt i vintersæ-
sonen, især efter et stormvejr.

Tøm båden
Husk at tømme din båd for alt 
udstyr – også pulverslukkere. 
Frist ikke tyven. 



SLADREBÆNKEN

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

Der har desværre sivet rygter om 
hændelser oplevet af nye med-
lemmer i klubben, der har følt, 
at de ikke rigtigt var velkomne. 
Redaktionens ønske er selvføl-
gelig, at alle gør deres bedste for 
at bevare god stemning og fælles 
klubånd – det er det, vi som klub 
har overlevet på indtil nu.
Årsagen til, at det er så billigt 
at være medlem i Ry Marina og 
Ry Bådlaug sammenlignet med 
andre sejlklubber, er de tusinder 
af timer, medlemmerne har lagt 
og stadig lægger som frivilligt 
arbejde. Og vi går ind for, at en 
fremmed måske bare er en ven, 
man ikke kender endnu – og det 
må da kunne stå for en prøve hver 
gang.

Når I har fordøjet indledningen, 
er her nogle sandheder og kloge 
ord, I kan sætte jer og tænke over:

Vil du være lykkelig én dag, så 
drik dig fuld. Vil du være lykkelig 
en måned, så gift dig. Men vil du 
være lykkelig hele livet, så anskaf 
dig en båd!

Det er ingen fejl at være en klovn, 
bare man selv er klar over det!

Nå man er ude på dybt vand, er 
det klogt at holde munden lukket!

Nogle menneskers styrke er aldrig 
at indrømme egne fejl!

God samvittighed er tegn på dår-
lig hukommelse!

Når stormen rejser sig, bygger 
nogen læhegn, andre vindmøller!

Næst efter egen succes, så er 
andres ulykke ikke at foragte! 
(nyhedsformidlingerne)

Jo mere jeg lærer menneskene at 
kende, jo mere kommer jeg til at 
holde af dyrene!

Gør du nitten ting rigtigt og den 
tyvende forkert, vil du blive hu-
sket for den tyvende!

Livet er som en golfkugle – man 
får en masse slag og ender så til 
sidst i et hul!

En lille løgn bliver hurtigt til en 
stor sandhed.

Hvor der er vilje til at dømme - er 
der beviser.

Husk den danske grammatik; 
nutid, datid, øltid altid.

Livet er en gåde og løsningen står 
på bagsiden.
 Svampe Kurt  
       


