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Formanden har ordet!

Jes Weinrich

Sejlsæson 2011 er nu blevet til ”Der var engang”. Søndag d. 30. oktober holdt vi standerstrygning. Næstformanden 
(Jesper) strøg flaget, mens der blev sunget ”Nu falmer skoven”. Som sædvanlig et hyggeligt arrangement med del-
tagelse af ca. 80 medlemmer. Efter kaffe og rundstykker var der et lille indslag i form af afsløring af et billede med 
fotos af de 8 formænd, vi har haft i klubben fra 1969 til 2006. Siden har jeg røgtet jobbet, og jeg må ikke komme op 
og hænge, før jeg er forhenværende. Else havde fundet frem til fotografierne og årstallene, og hun fortalte lidt om 
klubbens udvikling under de respektive formænd.

Bådene er nu på land, og snart går broholdet i gang med diverse reparationer, så der er klar til næste sæson. Og tænk 
så på, at der kun er 4 måneder til, vi atter har vand under kølen. Her i den mørke tid kan vi jo altid mødes i klubben 
mandag aften over en kop kaffe og en hyggesnak, og hjælpe hinanden med at holde modet oppe, til vi igen kan komme 
på vandet.

Man kan sommetider få en usædvanlig oplevelse når man er på havnen. Det fik jeg en eftermiddag i oktober. Karsten 
vognmand havde travlt med optagning af både. Der kommer en bil med båd på trailer, og da båden er i vandet, syntes 
chaufføren åbenbart, at bilen trængte til en undervognsvask. Bilen fortsatte nemlig efter båden. Karsten var hurtig til 
at yde assistance, bilen kom godt på land igen.

Lad mig lige minde jer om, at vi afholder generalforsamling d. 21. februar 2012. Ry Bådlaug er jo også din forening, 
og her har du chancen for at gøre netop din mening gældende. Vi har det princip her i klubben, at ingen der møder op 
på generalforsamlingen, skal presses ind i noget man ikke på forhånd har haft mulighed for at drøfte med bestyrelsen. 
Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen får et tip om, hvem der er villig til at afløse bestyrelsesmedlemmer eller udvalgs-
medlemmer der fratræder. Vores hus-og pladsmand ønsker i øvrigt at fratræde, så hvis der er én i medlemsskaren, der 
kunne tænke sig denne tjans, så ta’ en snak med havnekontoret.

Arbejdet med opsætningen af den nye store fællesgrill er godt i gang. Den vil stå klar til brug, når sæson 2012 starter. 
Der er opsat nye redningskranse for enden af hver bro. Endelig bliver der etableret nyt el-system i løbet af vinteren, 
så det er klar til brug fra 1. april 

Jeg har hørt i min øresnegl, at vores lejemål på Maglehøj bliver opsagt. Det er her vi har bådstativer m.m. til opbevaring 
om sommeren. Bestyrelsen arbejder på at finde et egnet stykke jord til formålet.

Til slut vil jeg ønske vore medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.
                                                                                                     Jes

... også Glædelig Jul fra redaktionen
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Brug PBS
Alle medlemmer opfordres til at 
benytte PBS (Pengeinstitutternes 
Betalingsservice), når kontingen-
tet og eventuel havneafgift skal 
betales. Det vil lette klubbens ad-
ministration og spare udgifterne 
til girokort. Endvidere slipper 
klubben for at skulle rykke og 
indkræve gebyr. 

Kirsebærgrunden
Der har hersket forvirring om, 
hvorvidt medlemmer af Ry Båd-
laug kan benytte bro nr. 57.  Broen 
er afmærket med skiltet ”Privat” 
og administreres af Silkeborg Mo-
torbådsklub. Men der foreligger 
en klar aftale mellem Silkeborg 
Motorbådsklub og Ry Bådlaug 
om, at medlemmer fra Ry må 
benytte broen. Kirsebærgrunden 
ligger godt placeret i Julsø, i læ af 
Lilleø og Møgelø og med udsigt 
til Sletten. På Kirsebærgrunden er 
der grillpladser, affaldsstativer og 
bord/bænkesæt. 

Ry Bådlaug er sammen med Sil-
keborg Motorbådsklub og Silke-
borg Sejlklub i et brosamarbejde, 

der sørger for, at de mange broer 
vedligeholdes. Derfor opfordres 
medlemmerne til at benytte bro-
erne og værne om dem. 

Førstehjælpskursus
I september skrev vi, at der i 
foråret 2012 vil blive afviklet et 
førstehjælpskursus i klubhuset. 

Chr. Medom

Nyt fra bestyrelsen

Dette arrangement ligger stadig 
på forberedelsesstadet. Det er 
imidlertid besluttet, at klubben 
skal indkøbe en hjertestarter efter 
nytår. Den opsættes i forbindelse 
med klubaftenen tirsdag den 6. 
marts 2012. Samme aften vil 
de tilstedeværende medlemmer 
blive undervist i betjeningen af 
hjertestarteren. Det er bestyrel-
sessuppleant Jan Ustrup, der er 
tovholder på dette projekt. 
For ikke at ”blande kortene”, vil 
det bebudede førstehjælpskursus 
først blive arrangeret, når klubaf-
tenen med hjertestarteren er afvik-
let. Nærmere følger her i Ank´ret. 

Fartdæmper på Siimtoften
Kører man fra Kvickly ad bakken 
ned mod klubhuset og videre mod 
parkeringspladsen viser to skilte 
klart og tydeligt, at der er hastig-
hedsbegrænsning på 30 km/t. 
Denne begrænsning er begrundet 
i, at der på denne vejstrækning 
er færdsel af fodgængere, cykli-
ster, biler og andre med ærinde 
til Ry Marina, Ry Roklub og til 
andre, der benytter det rekreative 
område. Desuden er der ved hav-

Fartdæmpning på vej på Siimtoften
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Ja, så lakker det mod vinteren 
og den kolde tid. Alle har nu fået 
båden på land, og nogle har endda 
allerede poleret den, så den er 
klar til en ny sæson.  Dermed er 
der ikke meget mere arbejde for 
sikkerhedsudvalget at lave i år. 

Ros  og tak
Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at rose alle for den positive 
måde, hvorpå I har modtaget de 
bemærkninger og rettelser, som 
er givet i løbet af året. Alle har 
hurtigt fået rettet op på fejl og 
mangler. Det er dejligt, at der 
bakkes op om sikkerhedsarbejdet. 
Tak for det.

Vi har i år primært fokuseret på 
fortøjninger, affjedring og fen-
dere. I den kommende sæson vil 
vi kikke nærmere på sikkerheden 
i selve båden.

Og husk så...
Når du skal arbejde på båden 
i vinterstativet - vær forsigtig 
når du skal op og ned. Der sker 
mange faldulykker. Brug derfor 
en god stige og sørg for at den 
står solidt og ikke for lodret.
Forebyg indbrud, tyveri og hær-
værk ved selv at tømme båden for 
værdier. Fjern fastmonteret elek-
tronisk navigationsudstyr. Stiger 
bør fjernes eller låses fast, så de 
ikke kan anvendes ved tyveri. Og 
se til båden så ofte som muligt.

God jul og godt nytår!

På sikkerhedsudvalgets vegne
Flemming Sommer Andersen

Nyt fra sikker-
hedsudvalget

På 1. parket…

Det er ikke hver gang, man er så 
heldig, men…

Lørdag d 29. oktober skulle ma-
sten af. Mens vi lå ved mastekra-
nen og ventede på assistance til 
det tunge løft og nød en kop kaffe, 
spørger Else: ”Hvor langt plejer 
man egentlig at køre bådene ud i 
slæbestedet???”

Da jeg vender mig, ser jeg taget 
af en sølvgrå bil stikke op på den 
anden side af broen og siger: 
”Normalt ikke så langt!!!”

Efter en go’ times tid med as-
sistance af Karsten Vognmands 
mega kran og Leo, der trak bilen 
op på det tørre, var der atter fred 
og idyl på vor lille havn

Kai

nepladsen ofte tæt trafik af trai-
lerbåde, der benytter slæbestedet. 

Desværre har mange bilister og 
motorcyklister store problemer 
med at respektere hastighedsbe-
grænsningen på de 30 km/t. Det 
har medført flere farlige situatio-
ner, som nu har tvunget bestyrel-
sen til at reagere. Som formanden 
siger: ”Hellere gøre noget nu og 
være på forkant, end vente på en 

ulykke – for så er det for sent”.

I en henvendelse til Skanderborg 
Kommune har bestyrelsen forhørt 
sig om etablering af vejchikaner, 
der vil tvinge de kørende trafi-
kanter til at dæmpe hastigheden. 
Hvordan kommunen vil forholde 
sig og hvordan eventuelle vejchi-
kaner bliver udformet er ikke be-
stemt. En løsning skal udarbejdes 
i et samråd mellem Kommunen og 
Sydøstjyllands Politi. 

Christian Medom

I forbindelse med søsætningen af en trailerbåd, var føreren så 
heldig at bilen, uvis af hvilken grund, fulgte med ud i vandet
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Allerede i sommer fik vi de første 
ideer til, hvordan årets pigemad 
kunne arrangeres. Det skulle være 
helt specielt, enkelt, men festligt. 
Måske noget med tyrolerstem-
ning. Men ingen af os 5 piger 
havde lyst til at stå i køkkenet hele 
fredagen og det halve af lørdagen. 

Forretten kunne jo være pil-selv 
rejer, hovedretten wienersnitzel, 
som vi kunne få vores hofleveran-

Pigemad lørdag d. 1. oktober

Jamen se nu, så smukke tyroler-kvinder: Else, Kandja, Britta, Lene 
og Ingelise.

dør, Hårby slagteren, til at levere, 
og desserten kunne jo være hjem-
mebagt ”apfelstrudel”. Natmaden 
kunne være håndmadder med 
forskellige pølser. 

Store krus til fadøllet, lange borde 
med rød/hvidternede duge og 
vinflasker som lysestager. Festlig 
tysk musik fra cd-anlægget, og så 
kunne vi jo klæde os lidt festligt 
på, a/la Sommer i Tyrol. 

Mændene kunne måske overtales 
til at tage korte bukser med seler 
på. 

Og således blev det, og det var en 
knaldhamrende god aften. 

Stemningen i top, dans og sang og 
45 feststemte deltagere.

Det gik nemt med at finde arran-
gørerne til næste års mandemad. 
6-8 stykker meldte sig helt uden 
tvang, og det arrangement vil vi 
se frem til.

                                                               Else 

Et par jokes...

- Har du hørt, at gamle Ole er 
blevet idømt to år for voldtægt?
- Det er da umuligt! - Det kan ikke 
være ham!
- Joe, han blev så smigret over 
anklagen, at han tilstod!

- Peter´ -  jeg har´ altså lovet min 
mor, at vi skulle holde os til de 
rene glæder!
- Jamen, det er da helt i orden Skat 
- hvad med om vi tager brusebad 
sammen?

Så var der julemanden der gik til 
psykiater og sagde:
- Jeg tror ikke længere på mig 
selv!
 Te-Kurt

Else Jensen
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Her er lidt tips til vinterklargøring 
af båden. Omfanget af klargø-
ringen afhænger af motortype, 
kølesystemer og udstyr i øvrigt. 
Så udover nedenstående, der skal 
ses som vejledende, kan der fore-
komme andet, der skal foretages 
inden vinteren. Der findes sikkert 
andre nyttige tips til en effektiv 
vinterklargøring. Er du i tvivl, er 
der mange dygtige motorkyndige 
medlemmer i klubben, så lyt til 
gode råd og giv selv nogle videre. 
Da fejltagelser og mangelfuld sik-
ring kan blive en dyr fornøjelse, 
er løsningen måske, at lade en 
bådmekaniker udføre arbejdet.

Frostsikring af motor
Lad motoren gå til den når op på 
driftstemperaturen, så termostaten 
er åben. Kør derefter en kølevæ-
skeblanding, halv kølevæske og 
halv vand, gennem søvandskøle-
systemet, ind gennem vandindta-
get til det kommer ud igen f.eks. 
ved udstødningen. Impelleren 
kan tages ud af vandpumpen og 
lægges i kølevæske.
Lukkede kølesystemer med var-
meveksler, fyldes helt op med 
tilstrækkelig frostsikret kølevæ-
ske. Zinkanoder i kølesystemet 
afmonteres og tørres over med 
en olieklud.

Toilet og holdingtank
Hæld lidt kølevæske i toilettet og 
husk at aktivere og tømme pum-
pen. Tøm en evt. holdingtank og 
lad søventilen forblive åben. 

Ferskvandssystemet (drikke-
vand)
Tøm ferskvandssystemet. Slan-
ger, tank og evt. varmvandsbe-

holder- alt! Og lad alle vandhaner 
forblive åbne. Hvis det er muligt, 
blæses systemet igennem med 
trykluft, så der ikke står lommer 
med vand i f.eks. pumpen. 

Brændstof
Fyld brændstoftanken op, da der 
ellers kan dannes kondensvand.  

Smøring
Skift oliefilter og motorolie inden 
båden tages op, men husk at køre 
motoren varm med den nye olie, 
så den er gennemsmurt.

Skrog gennemføringer
Når båden er kommet på land, 
kontrolleres skroggennemførin-
ger for tæring og aftørres med 
en olieklud. Ventiler skal have et 
par dråber olie og betjenes nogle 
gange, så de ikke sætter sig i vin-
terens løb. 

Evt. bundvand suges eller tørres 
op og i løbet af vinteren bør du 
se efter, at der ikke samles vand 
i bunden f.eks. på grund af utæt-
heder i afdækningen.

Batterier
Batterierne lades op, væske-
standen kontrolleres og polerne 
afmonteres.

Inden vinteroplægningspladsen 
forlades, skal du sørge for at bå-
den er effektiv afstøttet.
I forbindelse med klargøringen 
kan du lave en checkliste, der 
passer til netop din båd.
Go´arbejdslyst…
                                     Navi-Kai

Kai Rasmussen

Vinterklar

Kai Rasmussen, efterlønner og 
medlem af Ry Bådlaug siden en 
gang i 70’erne.

Jeg er født og opvokset i Ry og 
har stort set sejlet hele livet – el-
ler i hvert fald længe inden Ry 
Bådlaug blev etableret og synes, 
at jeg kender hver en krog i vores 
søsystem, og at jeg her føler mig 
rigtig godt tilpas.

Jeg er gift med Else, der er mindst 
lige så glad for livet til søs som 
jeg selv. Vi har 2 børn og 2 bør-
nebørn. Gennem årene har vi haft 
rigtig mange gode oplevelser til 
søs både her i søhøjlandet og ude 
i det salte vand og som efterløn-
nere håber vi, at få endnu mere 
sejltid. I år har det resulteret i en 
2 måneders tur syd om og tværs 
gennem Sverige mm. Vi påtænker 
da også at stikke til havs igen 
næste sommer.

Siden slutningen af 70’erne har 
jeg været fascineret af navigation, 
altså det at kunne finde frem ved 
hjælp af simple midler – kompas 
og kort, hvilket har resulteret i, at 
jeg har været underviser i naviga-
tion siden da, heraf de sidste 20 år 
i Ry Bådlaug.

Som medlem af redaktionsud-
valget håber jeg, at jeg gennem 
bladet, kan formidle information 
og nyttig viden til klubbens med-
lemmer.

Kai

Ny i redaktions-
udvalget…
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Trille Skøt-Jensen

Bådtyve og indbrud i Ry Marina

Bådtyvene har haft travlt i som-
mer. Ifølge Midtjyllands Avis så 
er i alt 15 bådmotorer stjålet fra 
søerne ved Ry i år. Tre af de tyve-
rier er desværre foregået i vores 
egen Marina. Og det helt nyt, for-
tæller lokalbetjent Vagn Stensig.

”Marinaen har været forskånet 
før, fordi der simpelthen sker 
for meget i havnen. Tyvene kan 
ikke være i fred, og derfor tror 
jeg, at det ikke er sket før,” siger 
han. Bådtyverierne i Marinaen 
skete sidst på sæsonen, hvor vej-
ret var dårligt, og der var mindre 
aktivitet.  Det har formentlig 
fået tyvene helt ind i havnen.

Trækkes væk med robåd
Fremgangsmåden er den samme 
som ved alle andre bådtyverier, 
fortæller Vagn Stensig.  Både-
nes fortøjning slippes, og så har 
tyvene formentlig haft en robåd, 
som de har brugt til at trække 
bådene hen til et sted, hvor de i 
ro og fred kan afmontere moto-
ren, få den på en bil og bugseret 
væk. Herefter skubbes bådene ud 
i vandet igen. Den ene båd blev 
fundet i Knudsø. De to andre blev 

fundet ved gennemløbet mel-
lem Kaninøen og Skimminghøj.

Ødelægger alarmerne
Flere af os har fået installeret 
tyverialarmer i bådene. Men det 
nytter desværre ikke ret meget.
”Dem har tyvene fundet ud af at 
smadre, så bådene kan ikke spo-
res med de systemer,” siger han.
Vi har lov at håbe på bedre vejr og 
så meget aktivitet i vores marina 
til næste sæson, at vi ikke oplever 
tyverierne igen.  Vagn Stensig 
har desværre ikke en opskrift på, 
hvordan man helt undgår bådtyve.
”Så længe man har en påhængs-
motor, er der desværre ikke så 
meget, man kan gøre.  Det skul-
le da lige være, at man fik en 
båd med indenbords motor eller 
man afmonterede sin påhængs-
motor hver gang. Men det kan 
man jo ikke,” siger betjenten.

Indbrud på kontoret
Udover bådtyverierne har der 
desværre også været indbrud på 
vores kontor. En ukendt  – men 
formentlig særdeles stedkendt 
-  person har listet ruden ud 
ved siden af kontoret. Derefter 
er vedkommende gået direk-
te til døren til kontoret og har 
smadret den for at komme ind. 
”Og så er der gået direkte efter 
pengekassen, så jeg regner be-
stemt med, at det er en, der ved, 
at der har været noget at komme 
efter lige der,” siger Vagn Stensig.
Kurt oplyser, at pengekassen nu 
er låst behørigt inde et hemmeligt 
sted, og at der er bestilt en ny 
dør. Hverken motortyverier eller 
indbrud på kontoret er opklaret.

Apropos ubudne gæster…
For bådejere, hvis både står til 
vinteropbevaring på Skimming-
høj pladsen, er det en god ide’ 
at fastlåse løse stiger med f.eks. 
en virelås, for at besværliggøre 
adgangen til bådene for uønskede 
gæster. Det kan medvirke til at 
begrænse hærværk og tyverier.

Trille
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Medlemskontingent og hav-
neleje
Nu er vi ved at gøre klar til at tage 
hul på et nyt forenings år, og der-
for vil girokort for både havneleje 
og kontingent for foreningsåret 
2012 meget snart dumpe ind ad 
brevsprækken. Begge girokort 
skal betales ultimo januar, hvis 
du vil sikre dig bådeplads i Ry 
Marina og medlemskab af Ry 
Bådlaug i den forestående sæson.
Læg nu ikke girokortene alt for 
langt væk, idet en overskridelse 
af betalingsfristen vil medføre et 
helt unødvendigt rykkergebyr for 
manglende rettidig betaling.
Som medlem af Ry Bådlaug skal 
du overholde gældende regler 
og herunder betalingsfristerne, 
så du ikke unødigt trætter vores 
hårdtarbejdende kasserer med det 
bøvl, der er med at udsende ryk-
kerskrivelser og rykkergebyrer. 
Kassereren har rigeligt at se til 
med den daglige drift.

Udmeldelse af Ry Bådlaug/salg 
af bådplads
Efter § 6 i vedtægterne skal ud-
meldelse af Ry Bådlaug ske senest 
pr. 1. januar ved skriftlig henven-
delse til bestyrelsen/havnekonto-
ret senest 30 dage forinden – altså 
pr. 1. december. 
Har du af en eller anden grund 
allerede besluttet dig for udmel-
delse af Ry Bådlaug, og har du 
glemt anførte frist, som jo nu al-

lerede er overskredet, så kontakt 
alligevel snarest muligt bestyrel-
sen eller havnekontoret og gør 
opmærksom på din beslutning.
Bedre sent end aldrig, da det er 
et træls og unødvendigt stykke 
arbejde for kassereren at sende 
rykkere til personer, der allerede 
har besluttet, at de ikke vil være 
medlem i det kommende år.
Husk også så hurtigt som muligt 
at underrette havnekontoret, hvis 
du ønsker at sælge din bådeplads 
inden næste sæson. Det letter vo-
res havnefoged meget, hvis han 
har god tid til at finde en køber på 
ventelisten, da han ofte er nødt til 
at kontakte mange på ventelisten, 
inden køberen er fundet.
Melder du dig ud af Ry Bådlaug 
og sælger din plads, skal du være 
opmærksom på, at det kan blive 
meget svært at komme ind igen.

Adresseændring, ny båd m.v.
Har du skiftet adresse, fået nyt 
telefonnummer, ny båd/bådnum-
mer eller er der sket andre æn-
dringer, så kontakt snarest muligt 
havnekontoret, så ændringerne 
kan blive lagt ind på vores EDB 
anlæg.
Kun hvis oplysningerne i Ry 
Bådlaugs medlemsregister er kor-
rekte, har vi mulighed for hurtigt 
at komme i kontakt med dig, hvis 
der f.eks. skulle være sket tyveri/
hærværk/andet med din båd. 

Vinteroplægning af både
Som det efterhånden er alle be-
kendt, skal alle både være trukket 
på land senest den 15. november, 
medmindre man af en eller anden 
årsag har fået en dispensation af 
bestyrelsen. Også i år skal der 
lyde en stor ros til alle. Havnen 
var næsten tømt til tiden - Godt 
gået!

Generalforsamling den 21. fe-
bruar 2012
Ry bådlaug er også din forening. 
Den 21. februar har du chancen 
for at gøre netop din mening 
gældende, - og hvem ved, måske 
er det netop dine idéer, der nyder 
fremme på generalforsamlingen.
Ry bådlaug er som altid inde i en 
rivende udvikling, og derfor er der 
hvert år nye ting at tage stilling til 
i din forening.
Husk nu, at det er en forudsætning 
for at stemme på generalforsam-
lingen, at du forinden har betalt dit 
kontingent og din havneleje – og 
betalingsfristen er jo som tidligere 
anført ultimo januar.
Der er kontrol af betalingerne ved 
indgangen til generalforsamlin-
gen. Har du været sent ude med 
betalingerne, må du derfor med-
bringe kvittering for betalingerne 
og forevise dem ved indgangen til 
generalforsamlingen.
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Aftenskolens navigationselever 
afprøver deres nye viden i praksis

Af Susanna Pakkasmaa, land-
krabbe

Elever på Ry Bådlaugs naviga-
tionskursus har gennem flere år 
været på tur med Bona Gratia 
for at afprøve teorien i praksis. 
I år havde de en journalist med 
ombord (red.):

Galeasen Bona Gratia ligger i 
Træskibshavnen, nord for Fiske-
rihavnen i Aarhus, og venter på 
besætningen. Mandag eftermid-
dag den 24. oktober er grå, vinden 
blæser med 10-11 m/s fra sydøst. 
Krævende forhold på Århusbug-
ten, fordi vinden kommer fra det 
store hav. 

Det er årets sidste sejltur inden 
skibet skal på værft i Vejle. Turens 
kaptajn er Karsten Heide, som 
har sejlet med Bona Gratia siden 
1970erne, og besætningen er stu-
derende på navigationskursus i 
Ry Aftenskole sammen med deres 
underviser, Kai Rasmussen. Siden 
september har kursisterne lært om 
navigation, søvejsregler og andet 
sømandskab og nu skal den nye 
viden prøves i praksis. 

Bona Gratia er oprindelig en 
havgående snurrevodskutter som 
blev bygget i Frederikshavn 1903, 
og fiskede i Østersøen, Kattegat 
og Nordsøen frem til 1966. Flere 
ejerskifter senere havnede skibet 
hos Kompagniet i 1974 og blev 
restaureret. I dag sejler det med 

varierende besætninger – op til 
15 matroser kan være med på en 
langtur – både i de danske far-
vande og længere væk.

Ti mænd og tre kvinder stiger 
ombord. Sejlads er en mande-
hobby, og kvinder kommer oftest 
til kursus sammen med deres 
ægtefæller. På dette kursus er gen-
nemsnitsalderen hos deltagerne 
omkring 54 år, og Kai Rasmus-
sen mener, at kursisterne generelt 
er blevet ældre de seneste år. At 
sejle kræver tålmodighed, og det 
har yngre mennesker måske ikke, 
tror han, og forklarer, at de i stedet 
tilmelder sig et speedbådskursus, 
som kun tager en weekend eller 
to. Aftenskolens navigationskur-
sus derimod omfatter 60 lektioner 
fra september til marts, og kan 
afsluttes med at aflægge Søfarts-
styrelsens kontrollerede prøve til 
Duelighedsbevis i sejlads.

Turen indledes med en introdukti-
on af kaptajn Karsten Heide, som 
fortæller om skibet og forholds-
reglerne ombord. Sikkerhedsveste 
er ikke obligatoriske, men også de 
mest barske fyre får hurtigt vesten 
på, da vi kommer ud fra havnebas-
sinets flade vand. Vesten varmer 
i blæsten, og så er det jo også en 
rigtig god ting at have på, hvis 
man skulle falde over bord, fordi 
det kan tage noget tid inden man 

bliver hevet om bord igen. 

Sejlene – storsejl og fok – hejses, 
og vi sætter kursen fra det flade 
vand i havnen mod Kalø Vig. 
Planen er at sejle fem seks timer, 
det vil sige også i mørke, og af-
prøve det som Kai har undervist 
i mandagsaftener i Skimminghus. 

Vi har knapt forladt havnebas-
sinet, da den første kasket flyver 
over bord. Det sorte hovedtøj 
forsvinder lynhurtigt i det mørke 
vand. 

Straks, vi kommer ud af havne-
bassinet, øger vinden. Skibet når 
en hastighed på 6-7 knob, og de 
store bølger får landkrabberne – 
blandt andet undertegnede – til at 
føle sig lidt usikre. Bona Gratia er 
dog meget stabil, og takket være 
sejlene, ligger den pænt på vandet. 
Hvis vi kun skulle sejle med mo-
tor, ville kutteren rulle i bølgerne. 

Udenfor Risskov ser vi både 
windsurfere og kitesurfere. Det 
ser meget frisk ud. Frisk er det 
også ombord på Bona Gratia, og 
på trods af den varme skijakke, 
uldsokker og regnbukser kryber 
kulden ind på huden.

Imens halvdelen af besætningen 
er ude på dækket og trimmer 
sejl, sidder den anden halvdel i 

Gyngende 
søeventyr med 
Bona Gratia
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Månedens profiler er Benta og 
Kristian (Fynboerne).

Det er en dejlig søndag efter-
middag sidst i august. Benta og 
Kristian er lige kommet ind efter 
weekendens sejltur. Nu sidder vi 
i deres båd og får en kop kaffe, 
mens de fortæller: 

Den første båd
Vores første båd var en Nidelv 24, 
den fik vi i 2003. Med den sejlede 
vi Fyn rundt og også ned i det 
sydfynske. Nu blæser det jo ofte 
her i landet, hvilket vi efterhånden 
blev noget trætte af. 

Vi har familie i Låsby, og vi 
kendte Rita og Jørgen Sørensen, 
som også bor i Låsby, og de gav 
os ideen med at komme til Ry. 
Vi meldte os så ind i Ry Bådlaug 
i 2005, og holdt ferie her et par 
somre, og fandt området aldeles 
skønt.

En dag så vi i udhængsskabet, at 
der var en Tresfjord til salg, og vi 
blev interesseret. Vi kontaktede 
straks sælger, det var Bente og 
Kim Würtz. De kom herned, vi 
fik en sejltur, og så var vi leve-
ret. Næste dag var vi ejere af en 
Tresfjord. Nidelven fik vi hurtigt 

solgt, den sejler i øvrigt stadig her 
i systemet.

Ren råhygge
Vi fik en fin modtagelse her i klub-
ben, vi kommer her hver sommer 
og elsker at sejle her, også selvom 
det blæser. Sidst der var regatta, 
sejlede vi med i flåden, i år var vi 
bare med på en kigger. Vi nyder 
også bare at sidde i båden en aften 
og høre musik fra Pavillonen. Af 
og til sejler vi hen og lægger til ud 
for Pavillonen, der kommer ofte 
nogle af sejlervennerne forbi, så 
kommer de ned i båden. Vi får en 
øl eller en kop kaffe, det er ren 
råhygge.

Den forgangne sommer har vi sej-
let 319 sømil. Nu skal vi så snart 
have båden op og hjem i haven. 
Det er bekvemt at have den ved 
hjemmet, der er jo altid lidt der 
skal ordnes. 

Vi ses i 2012
Kristian er på arbejdsmarkedet 
et par år endnu, men når han 
holder har de tanker om at flytte 
til Jylland. Benta og Kristian 
siger tak for denne gang og glæ-
der sig til at komme igen 2012. 
  

Else                                           

 Månedens profilerstyrehuset sammen med Kai og 
læser søkort. Navigation, at ud-
regne kurs, tolke sømærker, båker 
og fyr, er en vigtig del af kurset. 
Andre emner er søsikkerhed, 
søvejsregler, sømandsskab og 
praktisk sejlads.  

Det er vejr for befarne folk, men 
Karsten Heide og hans hjælpeka-
ptajn Jens styrer skibet gennem 
bølgerne med påfaldende ro. De 
viser imponerende lederskab med 
fuldstændig kontrol af båden og 
instrukserne leveres behersket 
og præcist. 

Mørket falder, fyrene bliver tændt 
og vi vender tilbage mod Aarhus. 
Jeg står ved styrehuset sammen 
med en mand, som konstaterer, 
at det her er noget helt andet end 
søerne. Jeg er enig, men holder 
blikket ved horisonten – det ene-
ste, som virker helt stabilt. 

Vi returnerer til Træskibshavnen 
lidt efter kl. 19. Sejlturen blev 
lidt forkortet fra den oprindelige 
plan på grund af vejret, men til 
gengæld fik vi en meget intens 
tur. Og vi klarede det rigtig godt.

Sikke en lettelse at få fast grund 
under fødderne igen.
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Ta’ ud i 
naTuren

- der er serve
ret!

KurT nielsen

Ta’ ud i naTuren – der er servereT!
KurT nielsen

Kurt Nielsen, f. 1938, opvokset på en gård i 
Sydvestsjælland. Er oprindelig tømreruddan-
net. Men senere efter endt soldatertid og et 
par svende år uddannede han sig som tekni-
kumingeniør på Odense Bygningsteknikum. 
Har som ingeniør arbejdet som afd. leder, 
byggeleder og geoteknikker igennem 44 år. To 
år i Grønland fordelt over tre perioder, først 
som tømrer og senere som ingeniør og kok. 
Bor nu i Ry.

Har siden barnsben gået på jagt, både over og 
under vandet, fisket, samlet svampe, anvendt 
vilde urter, bær, nødder og frugter kulinarisk, 
med den store tilfredsstillelse - og ikke at for-
glemme - den ro i sindet, det giver. 

Bogen “Ta´ ud i naturen - der er serveret!” 
voksede ud af en lyst til at fortælle om alle de 
muligheder, der ligger lige for din fod og bare 
venter på at blive samlet op, når du går tur. 
Samt den store tilfredsstillelse, det er at kunne 
klare sig med selvfangede og selvfundne, ube-
handlede fødevarer.

Det er bare ærgerligt for jer, der ikke fik 
startet på at lave jeres egne kryddersnapse 
sidste sommer. For nu har de nemlig lagret 
imellem et halvt og et helt år, og vi kan sidde 
her og nyde resultatet med en lille ‘bim på’.  
Hvis de er rigtig gode, kan det måske ende 
med en lille pind i øret. Er det ikke bare 
herligt! 

Og hvis vi til frokost får en god gam-
meldags marineret spegesild med tytte-
bærsyltetøj på og en dram til, så er toppen 
nået.  Det kan simpelthen ikke blive bedre.

Nogle af jer vil nok sige, at nu rabler det 
da for ham - tyttebærsyltetøj på sild? 

Ja, men prøv det, og I får måske en 
anden mening.  Dog skal det være rigtige 
spegesild eller gammeldags modnede, ikke 
de syrnede lig som alt for ofte sættes på 
bordet hist og her, og hvor man forsøger at 
skjule smagen med karry og andet snask!  

Nå, men nu er det sommer, og det skal det 
selvfølgelig handle om denne gang. Så lad os 
tage fat på nogle af de utallige muligheder, 
der er, for at komme nærmere på og leve i og 
af naturen. 

Hvad har en mand så egentlig brug for 
- en kniv, en primus eller et gasblus og en 
gryde samt nogle fiskekroge og lidt strik. Så 
kan han klare sig en god tid uden at være 
nødt til at henlægge jagten til brugsens køle-
diske. Der er så mange muligheder for at 
udnytte alt det, som han kan samle i naturen 
og fange i vore søer og vandløb.

EN MEDFøDT BETaGElSE af naturen har altid præget Kurt 
Nielsens tanker og handlinger. Samt lysten til at kunne klare sig, 
hvis nøden tvang.

Krigsårene og oplevelser i disse samt koldkrigsperioden har 
givetvis været en del af ansporingen til at lære at klare sig under 
ekstreme forhold, hvis de opstod.

I tre perioder har han arbejdet i Grønland, sommeren 1960 i 
Maniitsoq som tømrer. Og langt senere i 1995-96 i Tasiilaq og 
Qaanaaq som ingeniør.

Med tilbageblik og selvoplevede hændelser beretter Kurt 
Nielsen af og til med barsk humor om, hvordan man kan gøre 
brug af naturen og ikke at forglemme, hvordan man bør færdes 
derude, og det uanset om det er ved hans hjemegn i Søhøjlandet 
ved Ry eller i Grønland.

9 788792 539816

ISBN 978-87-92539-81-6

kan bare finde gemte årgange af 
Ank´ret frem. Og nye medlemmer 
har nu muligheden for at læse om 
det i min bog “Ta´ ud i naturen - 
Der er serveret”. Den er udkom-
met her i november fra forlaget 
Siesta, efter at ha´ været et par 
år undervejs. Men nu foreligger 
bogen altså, og den indeholder 
de første 34 naturlige spalter i let 
redigeret form, - “så også andre 
end klubmedlemmer kan tåle at 
læse dem“!
Jeg vil varmt anbefale jer at købe 
og bruge bogen som ide - og 
opslagsbog. Vore fire kvartaler er 
hver især behandlet i mindst otte 
artikler der kan inspirere til, hvad 
men kan foretage sig netop på den 
tid af året. Og ikke at forglemme, 
så har jeg en stor “læk” i penge-
kassen jeg gerne skulle have tæt-

net, så den bliver “sødygtig igen“. 
Og lad os så i juleferien trave 
nogle raske ture i skoven, der er 
lunere derinde på denne årstid. 
Og jule sulet skal´ traves væk, 
og lungerne igen mærke den 
friske frostklare luft helt ud i 
spidserne. Og sørg endelig for at 
slæbe ungerne med, så de for en 
stund bliver trukket væk fra TV, 
PC, EDB, iPod og computer ani-
merede tegnefilm og hvad det nu 
hedder alt sammen, og tving dem 
opleve og lære naturen til fods. 
Når man færdes derude får man 
ligesom hjernen skyllet ren, og 
kan bedre tåle trykket af medi-
ernes daglige bombardementer 
med global opvarmning og øko-
nomiske kriser som følge af an-
svarsløse overforbrug. Og gamle 
dyder som den med at du skal 
yde før du kan nyde, og bruge en 
krone mindre end du tjener tages 
frem i lyset og støves af igen. 
Det ville løse mange problemer, 
selvfølgelig ikke det med den 
globale opvarmning. Men der tror 
jeg på, at solen har en stor part 
af skylden. Der har jo tidligere i 
vor klodes historie været varmere 
perioder, og dengang var det nok 
ikke lejrbålene der var årsagen!
Nu må jeg hellere sænke de 
løftede pege og tommelfingre 
og koncentrere mig om naturen, 
og nævne nogle muligheder for 

Kurt Nielsen

Den naturlige spalte
eller: Manden ved bålet 

Det er mere end ti år siden jeg 
skrev den første naturlige spalte. 
Det hele startede i efteråret 2001, 
efter vor gamle Redacteur Niels 
havde sagt: “Do ka´ jo bare 
komme med noget“, da jeg ufor-
sigtigt antydede, at der godt kunne 
stå noget i Ank´ret om natur - når 
vi sejler, og vader rundt midt i 
den. Og der er løbet helt utroligt 
meget vand gennem Gudenåen 
og søerne siden dengang. Af og 
til har der været kuling og høj sø 
med fare for forlis - måske dog 
mest i klubhuset under festerne.
Og nu er julen over os, og juletra-
ditionerne skal genopfriskes og 
gennemleves med al den hygge og 
samvær med familien, det giver. 
Og så vil jeg ikke tvære mere i 
det, det har jeg gjort mange gange 
tidligere. Gamle medlemmer 
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Søndag d. 4. dec. afholdtes den 
årlige juletræsfest i vores hyg-
gelige klubhus. Det var i øvrigt 
den 30. af slagsen. 17 forvent-
ningsfulde børn i alderen 0-6/7 
år stod ved det store vindue og 
spejdede efter julemanden. Plud-
selig lyder det i kor:”Julemand, 
julemand”, og der kom han så, 
den røde mand, stående i stæv-
nen på ”Futte”, med kurs mod 
svigermorbroen. Men hvad sker 
der?, Båden ændrer kurs og sejler 
væk. Stor frustration hos børn 

Juletræsfest

afstresning som skoven ansporer 
til på denne årstid. Man kan samle 
ting til juledekorationer - det er 
gratis. Man kan kigge efter spor i 
sneen, og måske finde et mår spor 
der ender ved et hult træ, så ved 
vi - at han ligger derinde og slår 
mave efter den natlige jagt. Man 
kan lytte efter fuglestemmer og 
høre spætmejsens tvæt tvæt, og 
gærdesmutten Thomas, der skæl-
der ud, og måske være heldig at 
møde en lille flok fuglekonger der 
akkompagnerer med metalliske 
spinkle pip, medens de leder efter 
insekter i gamle nedhængende 
grangrene. Og naturligvis kigge 
efter vintersvampe. Er man heldig 
at finde til en pandefuld, og så flø-
derister dem når man er kommet 
hjem - er det igen tid at smovse og 
høre lidt mere englesang! 

Jeg vil slutte dette indlæg med et 
velbekomme og rigtig godt nytår 
2012 til alle.       
                                            Kurt

Her følger hvad forlaget Siesta 
har udsendt til boghandlere, 
biblioteker og mange andre om 
bogudgivelsen:

Bogudgivelse

Tag ud i naturen
Natur, jagt og fiskeri har altid 
været Kurt Nielsens interesse-
områder, og en medfødt betagelse 
af naturen har altid præget hans 
tanker og handlinger, samt lysten 
til at kunne klare sig, hvis nøden 
tvang. Krigsårene og oplevelser i 
disse samt koldkrigsperioden har 
givetvis været en del af ansporin-
gen til at lære at klare sig under 
ekstreme forhold, hvis de opstod. 

Da Kurt Nielsen flyttede til Ry 
og meldte sig ind i Ry Bådlaug, 
vidste han ikke, at det skulle 
blive begyndelsen til en bog. Han 
skrev i flere år for medlemsbladet 
Ank’ret, hvor han havde hans 
egen spalte ’Den naturlige spalte 
- af manden ved bålet,’ hvori han 
skrev om naturen og årstidernes 
gang. Kurt Nielsen har hele livet 
været fascineret af naturen, og 
det er der nu kommet en bog ud 
af, som består af de 34 redigerede 
essays, som alle har været en del 
af hans spalte. 
Med tilbageblik og selvoplevede 

hændelser beretter Kurt Nielsen 
af og til med barsk humor om, 
hvordan man kan gøre brug af 
naturen og ikke at forglemme, 
hvordan man bør færdes derude, 
og det uanset om det er ved hans 
hjemegn i Søhøjlandet ved Ry 
eller i Grønland.
Bogen er en påmindelse om, at 
naturen ligger overalt omkring 
os - og vi har rige muligheder for 
at udnytte en masse af de produk-
ter som naturen byder på. Kurt 
Nielsen har selv benyttet sig af 
de mange gaver naturen giver, og 
det er glæden herved, han gerne 
vil videregive til andre. 
I tre perioder har Kurt Nielsen 
arbejdet i Grønland, sommeren 
1960 i Maniitsoq som tømrer. Og 
langt senere i 1995-96 i Tasiilaq 
og Qaanaaq som ingeniør.

Ta’ ud i naturen - der er serveret. 
Kurt Nielsen. 128 sider. 199 kr. 
Siesta. Bogen er udkommet”.   

Bogen kan skaffes gennem bog-
handlerne under nummeret.: 
ISBM 978-87-92539-81-6.
Eller købes på Silkeborgvej 11,  
21 21 90 67 eller 86 89 35 13.

og voksne. Der er vist en dril-
lenisse ombord. Børnene råber: 
”Julemand, kom tilbage”. ”Futte” 
vender om og sætter kurs mod 
svigermorbroen, hvor julemanden 
går på land og bliver modtaget 
af en flok børn. De går sammen 
ind til juletræet, hvor børnene 
får en pose hver, og sludrer lidt 
med julemanden. Vi voksne får 
gløgg og æbleskiver. Det var en 
festlig og hyggelig eftermiddag.

                                                                      Else 
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Hurra! Det er blevet suppetid. 
Vinteren er over os og det er ble-
vet sæson for kraftig og nærende 
mad -heriblandt supper! En af de 
supper der har vundet indpas i 
vores husholdning er jordskokke-
suppe. Vi bruger den både som en 
forret når der er gæster, og som et 
hovedmåltid når vi er alene. Den 
er sund (Å hva´så), den er nem 
at lave (interessant), den er billig 
(yes!), og den smager vildt godt 
(så var den der).

Til 1 ½  til 2 liter suppe skal bru-
ges: 1/2  kg Jordskokker (fås pæne 
og vaskede i de lokale supermar-
keder), en eller 2 bagekartofler el-

ler anden ikke kogefast kartoffel, 
1stort løg, 1 liter lys fond (høns og 
ell. grøntsags), en sjat fløde (pi-
ske,  madlavnings- ell. kaffefløde, 
alt efter hvor fedtforskrækket man 
er) og lidt smør.  

Hak løget og sautèr det i lidt smør, 
og hvis man alligevel står og får 
sig et glas hvidvin, kan man med 
stor fordel tilsætte et glas til de 
sauterede løg og lade det koge 
næsten helt ind, alt imens man 
skræller jordskokker og kartoffel 
og skærer dem i tern. Put dem i 
gryden og dæk dem med fond. 
Lad dem simre til de er møre 
og blend dem fint og passèr evt. 

Jordskokkesuppe

gennem en sigte, tilsæt lidt fløde 
og juster med vand eller fond til 
passende konsistens og smag til 
med salt og peber. 

Som drys til suppen kan man 
anvende brødcroutoner, bacon, 
jordskokkechips eller som her, 
en persilleolie lavet på en god 
olivenolie og lidt persille blendet 
og sigtet, eller hvad man nu har 
og synes. 

Pynt med lidt grønt efter smag 
og servèr.

Velbekomme og god vinter.
Frank

Frank Jacobsen
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JANUAR
Tirsdag den 17/1 kl. 19.00
Klubaften
Leo Nielsen fortæller med foto 
om sommerturen på floderne i 
Polen og Tyskland. Især gennem 
de spændende byer Swinouscie, 
Stettin, Berlin, Magdeburg og 
Hamborg.

FEBRUAR
Lørdag den 4/2 kl. 19.00
Gule Ærter
Traditionen tro igen i år dette spe-
cielle arrangement, hvor køkken-
cheferne demonstrer deres kun-
nen. Prisen er ligesom tidligere 
år, så alle kan deltage. Tilmelding 
nødvendig. Se opslagstavlen i 
klubhuset.

Tirsdag den 21/2 kl. 19.00
Generalforsamling
Årets vigtigste begivenhed, hvor 
alle har mulighed for at øve ind-
flydelse på, hvad der skal ske i Ry 
Bådlaug og Ry Marina.

MARTS
Tirsdag den 6/3 kl. 19.00
Klubaften
Demonstration af hjertestarter

Søndag den 25/3 kl. 10.00
Standerhejsning
Starten på den nye sæson. Der er 
som sædvanlig kaffe og rundstyk-
ker i klubhuset. Der er også som 
tidligere mulighed for at med-
bringe maritimt udstyr og sælge 
dette på den traditionelle auktion.

MAJ
Mandag den 14/5 kl. 19.00
Møde med bestyrelsen
Klubaften, hvor det er muligt at 
fremkomme med ideer og forslag 
til bestyrelsen, samt drøfte disse 
med de fremmødte medlemmer.

JUNI
Lørdag den 2/6 kl. 18.00
Sommerfest.
Årets fest for medlemmer af Ry 
Bådlaug. En udsøgt middag med 
efterfølgende dans til levende 
musik. Der er sædvanligvis rift 
om pladserne, så meld dig på 
listen i god tid. Se opslagstavlen 
i klubhuset

Lørdag den 16/6 kl. 10.00
Familiedag.
Kom og deltag i en dejlig dag med 
aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle.
Skattejagt, snobrød, hoppeborg 
mv. Se opslagstavlen i klubhuset.

AUGUST
Lørdag den 25/8 kl. 13.00
Musik på havnen og på søen
Harmonikaspillere og andre gode 
musikanter underholder om ef-
termiddagen under flot sejlads 
til søs. Efterfølgende er der Gril-
laften med mere musik og dans.

SEPTEMBER
Mandag den 3/9 kl. 19.00
Orientering om vinterens kur-
ser.
Tilmelding til kurser udbudt af Ry 
Aftenskole

OKTOBER
Lørdag den 6/10 kl. 19.00
Mandemad
Et stærkt mande-kokke-hold valgt 
ved sidste års Pigemad vil trylle. 
En aften man absolut ikke må gå 
glip af. Tilmelding på opslags-
tavlen. 

Søndag den 28/10 kl. 10.00
Standerstrygning
Sejlsæsonen er slut, og det er tid at 
stryge klubstanderen, og officielt 
vinterklargøre båden. Der bliver 
som sædvanligt serveret kaffe 
og rundstykker i vores hyggelige 
klubhus.

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

Årsprogram 2012
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SLADREBÆNKEN

Har du set det - de “Slemme Dren-
ge” sidder nede i Helvedet med 
piger på skødet og øl i hånden?

Dumme oplevelser på Skim-
minghøjpladsen - Øv! 
Jeg skulle have min båd op sidste 
lørdag i oktober, og kørte derfor 
bukkene ud dagen før og lagde 
dem ved hegnet mod nord, der 
hvor det var aftalt at båden skulle 
sættes!
Om lørdagen hvor Carsten vogn-
mand bugserede min båd ud 
på pladsen, havde en bådejer 
parkeret sin bil med en lang båd 
trailer lige udfor bukkene, og var 
derefter taget ud at sejle. Ja, - så 
måtte jeg finde en ny placering, 
og flyttede derfor bukkene 25 m 
længere mod vest.
Båden blev sat på bukkene, og nu 

skulle bunden selvfølgelig spules. 
Jeg trak derfor en vandslange over 
for at koble til tapstedet på mod-
satte side. Det var meget meget 
vanskeligt at komme til, fordi en 
båd på trailer var parkeret med 
Z-drevet hængende helt ind over 
tapsted og el udtag. Det lykkedes 
dog at få vandslangen koblet på, 
efter jeg havde rodet godt og 
grundigt rundt i brændenælderne 
- med de varme følelser som det 
giver. Nu lå vandslangen så tværs 
over pladsen, og der kommer en 
bådejer kørende i sin bil. Jeg gik 
frem for at flytte slangen, men 
han kørte bare over den. Jeg tillod 
mig så at sige: “Du kørte over min 
slange” hvilket blev fejet af med: 
“Det´ tager den ingen skade af”. 
Jeg blev lidt ked af det, da det var 
en helt ny slange, jeg lige havde 
lånt af en god bekendt.
Så desværre - ånden “Det er 
mig´ der skal frem” lever i bed-
ste velgående! Måske havde jeg 
bare en uheldig dag, men efter 
disse dumme oplevelser vil jeg 

indtrængende bede alle tænke 
over - “Hvordan man parkerer 
og foretager andre handlinger 
derude“. Alle os, som skal have 
bådene liggende til vinteropbeva-
ring, vil da gerne ha´ nogle gode 
oplevelser med derfra. 

Vise ord!
En kinesisk vismand sagde en-
gang:
- Vil du være lykkelig en dag -
Så drik dig fuld!
- Vil du være lykkelig en måned 
Så gift dig!
- Vil du være lykkelig hele livet - 
Så køb dig en båd!     
            Te-Kurt 

Ja det er da 
rigtigt nok - 

men der 
er altså 

ikke 
hul i 

nogen af 
delene!!!


