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Formanden har ordet!

Ry Bådlaug byder 
velkommen til:
Hans Hammerby, Horsens

Søren Flycht, Ry

Jesper Madsen

Ohøj, så er vi kommet til den mørke og kolde tid. Bådene er kommet på land, og står trygt, godt og for-
håbentlig vinterklargjorte.

I denne tid varmer det rigtig meget, at vores ansøgning om køb af arealet i tilknytning til klubhuset, er 
blevet endelig godkendt af Skanderborg Kommune. Nu kan vi komme i gang med udbygningsplaner og 
ansøgning om byggetilladelse, og dermed forhåbentlig start af byggeriet til foråret. Også vores ansøgning 
om forlængelse af lejekontrakten for slæbestedet og F – G broerne er godkendt, så vi nu har lejekontrakt 
for de næste 25 år.

På trods af mørke og kulde, er brobisserne godt i gang med at renovere marinaens broer. Hver lørdag ryk-
ker et hold ud og udfører det frivillige arbejde.

Vi er mange brugere af klubhuset, det er dejligt, men pas godt på det. Der er netop monteret nyt køkken, 
det ser rigtig flot ud. Brugen af huset eller afviklingen af et arrangement er ikke færdig, før det står klar til 
næste hold brugere. Komfuret rengøres, køleskabet tømmes og bordene ryddes og rengøres. 

Klubhuset er netop den gode ramme for de mange arrangementer, der igen i 2015 fylder godt op i den 
kalender, der ved nytårstid udsendes til medlemmerne.  Husk at overføre til egen kalender. På den måde 
støtter du også op om arrangementerne. Andetsteds i bladet finder du kalenderen, hvor året starter i januar 
med foredrag om restaurering af en husbåd og senere fællesspisning med gule ærter. I februar finder den 
årlige generalforsamling sted. Mød op og gør din indflydelse gældende.

Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt 
nytår.
     
 Jesper
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I mange år har der været en 
tradition for, at Ry Bådlaug har 
assisteret Tour de Gudenå, når 
de mange kanoer og kajakker 
skulle passere søområdet ved Ry 
på vejen mellem Skanderborg og 
Randers. 
Tour de Gudenå Maraton arran-
geres af Dansk Kano og Kajak 
Forbund med deltagelse af flere 
lokale klubber. Med forbillede i 
cykelløbet Tour de France, star-
tede turen i 1968 og bestod af 5

 

etaper. Løbet startede i Skan-
derborg, og første etape gik fra 
Skanderborg over Mossø til Ry. 
Anden etape gik fra Ry over Julsø 
til Silkeborg, her ”overnattede” 
løbet. Næste dag startede 3. etape 
så på Silkeborg Langsø og gik til 
Tange. 4. etape gik fra Tange til 
Langå og 5. og sidste etape gik 
fra Langå til Randers. I alt 120 
km kajakløb, en maraton, forstås.

Men faldende interesse og delta-
gelse for det hårde race medvirke-
de til, at arrangørerne i år ændrede 
turen. Det er nu en endagstur på 
73 kilometer med start i Silkeborg 
og med mål i Randers. Stadig en 
tur med respekt for deltagerne. 
(Kilde: www.tourdegudenaa.dk)
Ry var nu ude af billedet, og 
tilbage stod assistanceholdet fra 

Ry Bådlaug med ”arbejdsløshed” 
den første weekend i september. 
Derfor opstod ideen til et fortsat 
arrangement, hvor sø-oplevelser 
samt det hyggelige samvær kunne 
videreføres.
En komite blev oprettet bestående 
af Marianne og Per Bjerregaard, 
Ulla og Jan Ustrup, John Pedersen 
og Frank Jakobsen. Og efter en 
tid med møder og snak blev det 
nye arrangement døbt ”Tour de 
Legedag for Voksne”.  

Arrangementet var og er ikke i 
klubregi, men et såkaldt privat 
initiativ. Det betyder blot, at be-
styrelsen ikke står bag, og at det 
ikke bliver nævnt på klubbens 
kalender. Arrangementet er kun 
tænkt for voksne, og annonceres 
på opslagstavlen og på hjem-
mesiden. 

I årenes løb har man mødtes den 
anden lørdag i september med 
en besætning bestående af klub-
kammerater, venner, naboer eller 
familie. Dagen gik med assistance 
til gudenåløbet, og efter opga-
verne hyggede man til grillmad 
og socialt samvær. Dette ønsker 
komiteen at fortsætte. Assistancen 
erstattes blot af maritime opgaver.
Således blev den første ”Tour 
de Legedag for Voksne” i år af-

viklet lørdag den 13. september. 
Komiteen havde samlet ca. 25 
deltagere, der startede dagen kl. 
10 med formiddagskaffe i klub-
huset. Der blev dannet hold, og 
spørgeskemaer med maritime 
emner blev besvaret, før flåden 
med 7 både satte kurs mod Julsø, 
hvor Himmelbjerggårdens bro 
og grund blev invaderet. Første 
disciplin blev afvikling af en 
gummibådsstafet. Deltagerne var 
ivrige og lagde så megen kraft i 
roningen, at åregaflerne knæk-
kede i begge både. Roningen blev 
derfor ændret til padling med en 
åre. Deltagerne blev våde, men 
det gav blot appetit til frokosten, 
der blev indtaget i bådene. Vejrgu-
derne viste sig fra den bedste side 
med sol og klar himmel.

Retur til klubhuset, hvor kaffen 
og kagerne ventede. Herefter var 
der konkurrencer med søm-buk 
og stigegolf, alt med holddisciplin 
og retfærdige dommere (var vin-
derne enige om). Efter præmieud-
delingen blev grillen startet op, 
og aftenhyggen indfandt sig. De 
trætte deltagere fandt deres køjer 
efter en god og oplevelsesrig dag.
Der blev dannet en ny komite til 
næste års arrangement. Det er 
Klaus Pasgaard, Ib Larsen, Hen-
rik Jensen, Bo Larsen, Christian 
Medom og Else Jensen. Det er 
nu op til disse at planlægge næste 
års afløser for Tour de Gudenåen. 
Det bliver spændende at se, hvad 
næste års Tour vil indeholde?

Christian Medom  

Tour de Legedag 
for Voksne

Chr. Medom

Ivrig deltagelse... - og dyb koncentration!
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I år var det mændenes tur til at 
lave mad til alle, der havde lyst 
til at deltage – herunder unge som 
gamle samt kvinder som mænd.

Da vi ankom kl. 18.00 (nogen 
først kl. 19.00) var der 5 borde, 
der var flot pyntede med plads til 
ca. 10 personer ved hvert bord. De 
5 kokke, Keld, Anders, Ebbe, Mo-
gens og Jesper var klædte i flotte 
kokke- huer og jakker, der gjorde 
det tydeligt at se, hvem der stod 
for aftenens arrangement. Der 
manglede da heller ikke noget, og 
de 5 kokke gjorde alt for at varte 
os alle sammen op samt give os 
en forrygende aften.

Alle retter var portionsanrettet 
og blev serveret ved bordet, så vi 
blev virkelig forkælede. Til forret 
fik vi en lækker grøn lakserou-
lade med spinat og til hovedret 
fik vi andebryst med rodfrugter, 
der smagte forrygende. Der var 
mulighed for at tage ekstra af 
hovedretten, idet der blev stillet 
skåle på bordet til videre opfyld-
ning for dem, der endnu ikke var 
blevet mætte. 

Mandemad lørdag den 4. oktober

Til at runde det hele af, var der en 
dejlig Crème Brulée. Til forretten 
var der hvidvin, til hovedretten to 
forskellige rødvin at vælge imel-
lem og til desserten var der mu-
lighed for et lille glas dessertvin.

Det var en rigtig hyggelig aften, 
hvor der blev snakket og flyttet 
rundt, således at der var mulig-
hed for at snakke med mange af 
aftenens deltagere. Inden festen 
sluttede af ud på natten, var der 
natmad, der bestod af hjemme-
bagte boller med ost og pølsebord. 
Alt i alt en super aften, hvor ingen 
gik sultne eller tørstige derfra.

Næste år er det kvindernes tur til 
at lave Kvindemad og der var 6 
kvinder, der meldte sig til dette: 
Lya, Majken, Bente Rasmussen, 
Bente Sommer, Birgit og Hen-
riette. Ligesom med Mandemad 
gælder det, at alle der har lyst er 
velkomme uanset alder og køn. Vi 
håber på, at se stor tilslutning til 
næste år, så vi alle kan slutte op 
om klubbens arrangementer.

Henriette Århus

Henriette Århus
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Kurt Nielsen

Medens bådene ligger på bukke 
her i vinter er der osse muligheder 
for bro besøg, godt nok på gå-
ben og over land, men prøv det 
alligevel. Når I nu en søndag er 
ude på Skimminghøj-pladsen for 
at checke, om afdækningen på 
båden stadig sidder intakt surret 
som den skal, kan jeg anbefale 
en tur ud ad den nye sti langs med 
banen – inden I kaster jer over 
kaffen og det bløde brød. 

Stien blev anlagt 2012, og be-
gynder lige ved det nordvestre 
hjørne af Skimminghøj pladsen, 
og krydser løbet mellem Knudsø 
og Birksø ved Mariemunde, og 
der skal I over Kvicklybroen som 
Kvickly Ry sponsorerede, og som 
vi derfor alle har en lille andel 
i. Når den er passeret fortsætter 
stien ad lavbroerne hen over de 
sumpede områder ud mod Birksø, 
og videre ud til det nye Fugletårn 
der er rejst lidt øst for Bro 60, få 
hundrede meter efter hvor banen 
krydser Birkhedevej.

Gøres turen om sommeren skaber 
de mange mosgroede elletræer en 
stemning, så man føler sig hensat 
til sumpområderne nede omkring 
Amazonas. Og når man går der 
alene kan man ikke lade være med 
af og til at kigge sig tilbage over 
skulderen for at sikre, at ikke en 
fem meter lang krokodille lige 
pludselig dukker op for at se, 
om der skulle være et eller andet 
spiseligt på broerne.

For alle os, der ikke længere er 
så godt gående, kan turen vel in-
klusiv pauser gøres på et 1½ - 2 
timer. Trænede vandrefolk kan alt 

efter energi og resurser forlænge 
turen om ad Birkhedevej til par-
keringspladsen ved Alling Vest og 
måske blive afhentet der. De seje 
går selvfølgelig tilbage.

Turen kan også fortsættes til La-
ven, hvor stien foreløbig ender, 
inden den ad åre føres videre mod 
og til Silkeborg, som er planen. 
Men der skal selvfølgelig holdes 
mange kommunale møder, og 
forhandles med mange lodsejerne, 
inden den når så langt.

Jeg har selv gået turen fra Skim-
minghøj og ud til fugletårnet et 
par gange. Den ene gang var lige 
omkring juletid, hvor jeg fandt 
både østershatte og fløjlsfod – el-
ler skal vi sige fløjlsfødder, for der 
var da flere af dem, ellers fylder 
de nu heller ikke ret meget på pan-
den. De gror ofte på værts træer 
som pil, rødel og hyld, så der er 
gode muligheder for at finde dem 
på den strækning.

Når man fortsætter fra vest enden 
af pladsen ved Alling vest og pas-

serer bommen, går stien videre 
ned over bakken og til kanoraste-
pladsen, hvor der er opsat borde 
bænke sæt samt et par toiletter. 
Der er også mulighed for aftap-

ning af drikke vand her. Fortsæt-
ter man langs Gudenåen, der på 
denne strækning kaldes Alling 
å kommer man til Bro 61 og lidt 
længere fremme Bro 62.
Udfor Bro 61 er der opsat flere 
borde bænke sæt samt griller, og 
stedet kaldes populært for ”En-
gen”. Det var her ”Bjørnebanden” 
for år tilbage holdt til og trak 
rundt med bjørne i weekenderne. 
De blev gerne lokket frem med 
rødvin og store grill bøffer, jeg har 
selv oplevet dem og husker dem 
som flinke bjørne, men nu er det 
desværre også gået hen og blevet 
fortid og historie.

Som afslutning på bro ekspedi-
tionerne her i 2014 havde skip-
per Medom planlagt, at sidste tur 
skulle gå til Bro 61 den syvende 
oktober, men vejrguderne truede 
med rusk og regn den dag. Og så 

Oplevelser ved vore broer
Birksø broen (Bro 60) og det nye Fugletårn
Samt broerne ved Engen (Bro 61 og 62)

Engen
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kiggede skipper i ”glaskuglen”, 
og rykkede turen én dag frem, 
og det var´ godt set. For sjette 
oktober lagde vi ud fra marinaen 
i behageligt lunt efterårsvejr med 
sløret sol og en hel del vind. Vi 
tullede først lidt rundt på Birksø 
og holdt nøje udkig efter grøde i 
overfladen. Vi var jo blevet op-
mærksomme på det problem efter 
solbådene havde siddet fast i grø-
den i vigen udfor Skimminghøj.

Vi var også lige et vend forbi Bro 
60 og det nye fugletårn og lagde 
derefter kursen mod åen. I åen 

passerede vi nogle meget dårligt 
afmærkede ruser og kunne se, at 
der var andre der havde overset 
dem og var sejlet ind i dem – sand-
synligvis en båd på vej hjemad i 
mørkningen.
Vi fortøjede ved Bro 61 og gik 
på ekspedition i området og en 
tur hen til kanopladsen, hvor der 
står enebærbuske. Her plukkede 
vi modne enebær, som jeg senere 
spiste på de marinerede sild. 

Da vi kom tilbage, var jeg oppe 
mellem de store bøgetræer på bak-
ken ovenfor broen og mærkede, 

at hver gang der kom vindstød 
og ruskede i bøge toppene ras-
lede snesevis af bog ned omkring 
ørerne på mig, og der lå et helt lag 
på jorden – så der var masser af 
mad til bogfinkerne, og musene 
kunne også få fyldt deres vinter 
forråd op med bog – eller det 
hedder måske bøger, når der nu 
var flere af dem? 

Tilbage ved Bro 61 entrede vi 
Tanne, godt sultne, og var klar til 
dagens højdepunkt – Skipperfru-
ens lækre frokost ombord med 
sild og alt andet godt fra havet. 
Og dertil fik vi skippers hjemme-
lavede kryddersnapse udtrukket i 
foråret på unge skud af rødgran, 
samt på kviste af porse. Jae, næ-
sten alt fra naturen kan anvendes 
og give spændende smagsoplevel-
ser, men det har I vist hørt om før.

Med tak for et rigtig godt svampe 
år 2014, ønsker jeg alle i Bådlau-
get godt nytår 2015, vi høres ved 
til april, når lærkerne igen synger, 
og solen lægger sine baner lidt 
højere på himlen.                     

 Svampe Kurt

Kort & Godt!
Medlemskontingent og hav-
neafgift
Nu er vi ved at gøre klar til at 
tage hul på et nyt forenings år. 
Snart vil medlemmerne mod-
tage girokort for både havne-
afgift og kontingent for 2015. 
Hvis du vil sikre dig bådplads i 
Ry Marina og medlemskab i Ry 
Bådlaug den forestående sæson, 
skal begge girokort være betalt 
senest den 1. februar.

De medlemmer, der har tilmeldt 
betalingen via PBS (Nets), mod-
tager selvsagt ikke girokort.

Der er kontrol af betalingerne 
ved indgangen til generalforsam-
lingen. Har du været for sent ude 
med betaling af kontingent, skal 
du medbringe kvittering for at 
have stemmeret. 

Elstandere
HUSK at tømme din el stander 
for evt. ubrugt indskud

Nu, hvor bådene er kommet på 
land, og broerne er tomme, skal 
vi opfordre alle medlemmer, 
som har et ubrugt beløb i el 
standerne, til at disse tømmes.
Efter årsskiftet bliver el stan-
derne automatisk nulstillet og 
evt. restbeløb vil være tabt. 

Kvickly broen ved Mariemunde
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Fortsat fra sidste nummer.
Denne dag tog vi et lille stræk 
mere, og kom således til Lûbeck 
hen på eftermiddagen. Vi havde 
for 4 år siden besøgt Frank og Lis-
bet her, og vidste derfor at vi ville 
finde tilbage til den motorbåds-
klub, de lå i. Vi fandt Lûbecker 
Motorboot-club, og her var der 
ligeså dejligt som vi huskede 
det. Resten af dagen samlede vi 
kræfter og mod til at skulle i den 
første sluse dagen efter. Vi skulle 
igennem 5 sluser med ca. 3 km’s 
afstand mellem hver. Vi var ikke 
helt sikre på, hvad der ventede 
os, men vi var heldige, at der var 
ventetid ved den første sluse, så vi 
kunne lægge til og gå hen til slu-
sen for at se, hvordan man skulle 
bære sig ad.  Vi gjorde klar, og 
inden vi havde set os om, havde 
vi sluset for første gang. Heldigvis 
gik det jo ikke hurtigere, end man 
kunne følge med og rette ind, hvis 
tovværk, slusekrog eller fendere 
skulle rettes. Højdeforskellen i de 
5 sluser var fra 2 – 3½ meter, og 
for os var de rigtige gode at starte 
med. Vi lagde til i Môlln, en hyg-
gelig havn, hvor vi var heldige at 
få den sidste plads. Dagen efter 
skulle vi sluse 2 gange i lidt større 
sluser, inden vi kom til Lauen-
burg, hvor vi skulle møde Frank 
og Lisbet i deres båd Celina. De 
kom fra Holland og havde ventet 
en dags tid på os. Det var dejligt 
at se Frank stå i havnen og vifte 
med begge arme, for at vise, at 
der var reserveret plads til os. 
Og hold da helt op hvor vi hyg-
gede os. Der blev snakket, grinet, 
fejret fødselsdag, købt ind, gået 
tur, spist osv. Men bekymringer 
var undervejs. Der kom nemlig 

En drøm blev 
virkelighed
Del II

ændringer i den oprindelige plan. 
Morgenen efter holdt vi fælles 
rådslagning. Vandstanden i den 
sidekanal vi skulle op ad, ville 
nemlig de følgende dage falde til 
75 cm. på grund af tørken, så vi 
ville måske kunne nå til Schwerin, 
men vi ville helt sikkert ikke 
kunne komme tilbage igen. Vi 
besluttede os for at tage os god tid 
tilbage af Elbe-Lûbeck kanalen, 
og vi startede med at sejle tilbage 
til Môlln. Her hyggede vi os og 
cyklede til den gamle bydel med 
flotte bygninger. Efter en dejlig 
dag her sejlede vi til Lûbeck, 
hvor vi havde bestemt os for en 
overliggerdag. Vi lagde til i den 
nye del af Lûbecker Motorboot-
club og spiste om aftenen på en 
hyggelig lille restaurant i havnen. 
Derefter den obligatoriske aften-
gåtur, hvor vi fandt ud af, at der 
var gæstepladser i den gamle del 
af klubbens område, og her var 
der rigtigt dejligt og roligt med 
lille hyggekrog. Så sent om afte-
nen besluttede vi at flytte bådene 
om i den gamle del af klubben, 
hvor vi var heldige at der var 2 
ledige pladser lige ved siden af 
hinanden. Dagen efter fandt vi 
igen cyklerne frem og så på den 
måde rigtig meget af byen. Det 
blev et dejligt ophold med kultur, 
hygge og grill, inden vi dagen ef-
ter skulle sejle til Travemunde. Vi 
nåede til Travemunde ved 12-ti-
den, men samtlige havnepladser 
(og der er rigtig rigtig mange) var 
allerede optaget, da der senere på 
dagen var lovet vindstød på op 
til 14 sek.m. Så alle ville i havn. 
Med hjælp fra en rigtig flink hav-
nefoged, fik vi alligevel en plads 
i havnen, som vi kunne deles om, 

og det gik fint. Tidligt den næste 
morgen sejlede vi ud i bunden 
af Østersøen og havde retning 
mod Burg på Femern. Vi mødte 
her et stort krydstogtskib, et par 
containerskibe og et par færger. 
Og da vi kom fri af land begyndte 
dønningerne så småt at ramme 
os, men det gik, og ved 11-tiden 
var vi vel fremme i Burg havn på 
Femern. Igen var vi heldige at få 
et par fine pladser, og Lisbet og 
Jes var på U-bådsmuseum, mens 
Frank og jeg overvejede, hvad vi 
skulle have til aftensmad. Herfra 
havde vi egentlig ikke rigtig pla-
ner om, hvor vi skulle sejle hen, 
men da ingen af os havde været 
i Bagenkop, så blev det målet for 
vores næste sejlads. Denne tur 
foregik i næsten vindstille vejr og 
vi ankom til en nymoderniseret 
Bagenkop Havn, da færgelejet jo 
er nedlagt. Vi var så heldige at se 
et patruljeskib her, og igen blev 
der hygget og slappet af. Så gik 
turen til Rudkøbing på Langeland. 
Igen en helt utrolig sejlads med 
næsten ingen vind, og det var 
spændende at sejle forbi Marstal, 
da man skal følge en meget snæ-
ver sejlrende, der næsten fører 
en helt ind til byen og værftet. I 
Rudkøbing rensede Frank og Jes 
diesel-olien i tanken på Celina, 
og vi besluttede os for at sejle til 
Lundeborg dagen efter. Det blev 
en noget anderledes sejlads end vi 
havde forestillet os. Vi fik 2 meter 
høje bølger i snuden af bådene, 
og det var lidt ligesom at køre i 
rutsjebane. Sjov tur. Fra Lunde-
borg gik turen til Faaborg, hvor 
vi havde en overliggerdag. I stedet 
for at sejle neden om Thurø, så 
havde vi på søkortet set, at der var 
en mulighed for at sejle op langs 
øen. Visse steder var der kun 90 
cm vand, men vi tog chancen og 
nærmede os dæmningen fra Fyn 
til Thurø. Vi havde læst os til, at 
det sikkert lige kunne gå at sejle 
under dæmningen, hvis vi lagde 
mast og antenne ned, så det måtte 
jo prøves. Vi sendte Celina igen-

Birgitte Dahl Jensen



9

Generalforsamlingen i april 1983 
bød ikke på de store ændringer 
i besætningen. Jens Hvass som 
formand, Jørgen Christensen 
næstformand og repræsentant 
i bådpladsudvalget, samt Kaj 
Rønø som kasserer. Bendt Bach 
tog sig af fest-og aktivitetsudval-
get, Jens M. Pedersen formand 
for broudvalget, Harry Hansen 
for husudvalget, Jens Jensen for 
radioudvalget og Ivar Møll blev 
vores PR-mand. Som noget nyt 
valgtes en sejlerkontaktmand ved 
Hardy Nielsen, idet der manglede 
et kontaktled mellem bestyrelsen 
og den sejlergruppe der var i 
klubben.

Den 30. maj indkaldte Ry Bådlaug 
til ekstraordinær generalforsam-
ling. Eneste punkt på dagsordenen 
var godkendelse af vedtægter for 
Ry Bådlaug og regulativ for Ry 
Marina. Der skulle skaffes mandat 
til at RB fremover var admini-
strator af Ry Marina, altså fælles 
bestyrelse både for RB og den 
selvejende institution Ry Marina. 
Der blev opnået tilslutning til fæl-

Foreningsåret 
1983/1984

les bestyrelse, og fundamentet var 
nu lagt til selveje og selvstyring 
omkring vor fælles interesse. 
Senere på året blev der nedsat et 
havneudvalg, der skulle gøre klar 
til overtagelsen af havnens drift, 
når handelen var en realitet.

En nyskabelse dette år var in-
formationsskrivelsen ”Uddrag 
fra bestyrelsesmøder”, der blev 
markedsført for at højne informa-
tionsniveauet. Hvis bestyrelsen 
ventede forståelse for sit arbejde, 
var det nødvendigt, at der blev 
informeret bredt om, hvad der 
var gang i, og hvorfor der blev 
disponeret som der gjorde. Infor-
mationsskrivelsen var en forkortet 
udgave af det månedlige bestyrel-
ses referat, som blev hængt op i 
udhængsskabet på Skimminghus, 
således at alle medlemmer havde 
mulighed for at følge bestyrelsens 
arbejde og forbrug af laugets 
midler.

Efteråret blev hektisk for be-
styrelsen, der havde travlt med 
færdiggørelsen af vedtægter for 

Else Jensen

RB og regulativ for Ry Marina. 
Der skulle forhandles brugsrets-
aftaler med Ry Kommune, samt 
forhandles aftale med Ry Mølles 
Fabrikker om sommeroplægning 
af bukke og trailere. Jo, der var 
nok at se til, samtidig med at 
arrangementer og det daglige 
arbejde på havnen skulle passes. 
Efterhånden begyndte diverse 
aftaler at falde på plads, så vi var 
rustet til en spændende general-
forsamling samt et meget aktivt 
år i RB, der nu var oppe på 227 
aktive og 5 passive medlemmer. 
Bestyrelsen fandt det passende at 

trække en kanin op af hatten ved 
den kommende generalforsam-
ling, ved igen at foreslå, at kvin-
der skulle kunne stemme på lige 
fod med mænd. Skulle det være, 
skulle det være nu, hvor vi stod 
overfor at skulle vedtage et helt 
nyt sæt vedtægter ved overgang 
til selveje på havnen.
                                                     Else

nem først, som de gode venner vi 
nu er. Det gik fint, med en frihøjde 
på ca. 25 cm. Derefter blev det vo-
res tur og med lidt vold fik vi bøjet 
antennen så langt ned, at vi lige 
kunne snige os igennem med en 
frihøjde på 10 cm. Alt i alt en lidt 
spændende sejlads. I Faaborg blev 
det bl.a. til museumsbesøg i det 
gamle fængsel, indkøb i marine-
butikken og hygge på havnen. Så 
skulle vi ud på et langt stræk da-
gen efter, vi ville nemlig gerne nå 
Juelsminde. Det blev til 8½ timers 

sejlads og om aftenen besluttede 
vi os for endnu en overliggerdag, 
da vejrudsigten viste kraftig vind 
dagen efter. Desuden skulle der 
også fejres fødselsdag. Det blev 
en dejlig dag med blæst, men når 
man ligger sikkert i havn, er det 
jo bare en god oplevelse.

Sidste stræk blev turen fra Juels-
minde til Horsens. Der er altid en 
dobbelthed i den sidste sejlads. 
Lidt trist, fordi ferien nu slut-
ter, men også en glæde ved at 

vende hjem igen. Det har været 
en spændende ferie, også selv om 
den har budt på udfordringer, høje 
bølger og dønninger, usikkerhed 
på vanddybder osv. I modvægt 
til dette har det jo været en god 
tur med oplevelser, spænding, og 
sejlads for alle pengene. Så det 
kan kun anbefales, at I tager afsted 
og udfordrer jer selv en lille smule 
og udlever jeres sejlerdrøm. Det 
er det hele værd.

Birgitte
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En stor del af fornøjelsen ved 
vores sommertogter er den plan-
lægning af turen der går forud, og 
som allerede i de mørke vintermå-
neder er med til at skabe spænding 
og forventningens glæde. Vi 
havde tidligere som årets mål talt 
om at sejle i området omkring 
Rügen, Stralsund og Hiddensee i 
bunden af den Botniske bugt. Vi 
sejlede derfor til Holland!! Æh, nu 
har man jo en plan til man får en 
ny, og da vi bogstaveligt talt gik 
vores kaleche efter i sømmene, 
kunne vi konstatere at den trængte 
til at blive udskiftet. Nu har man 
jo i disse moderne internettider 
mulighed for at ”checke” priser, 
og vi fandt hurtigt ud af at prisen 
på vores kaleche var 25-30 % bil-
ligere i Holland end i Danmark, 
og at prisforskellen stort set kunne 
betale turen derned. Vi er jo så 
heldige at være blevet pensione-
rede begge to og udstyret med et 
helbred der, hvis man ikke går for 
meget i detaljer, er nogenlunde. 
Det giver os nu mulighed for 
togter af en vis varighed, og derfor 
regnede vi med at kunne nå både 
Holland og et længe næret ønske 
om at komme til Schwerinersee i 
Tyskland. 

Således urokkeligt besluttede 
om årets mål, luftede vi planerne 
for Jes og Birgitte, og med stor 
begejstring fandt vi ud af at det 
kunne lade sig gøre at mødes i 
Lauenburg og derefter følges til 
Schwerin med omliggende pasto-
rater og hygge os sammen et par 
uger. Da mit orkester Flashback 
(og maj sæl) var hyret til at spille 
til sommer-festen, var starten 
planlagt til den første juni fra 

Sommertogt 2014 
til Holland og Tysk-
land 1. del

Hov, og det skulle vise sig at være 
noget nær perfekt når man sejler 
i en motorbåd. Afsejling fra Hov 
havn kl. 16.15 i fantastisk vejr, 
og selvom vi ager med stude, el-
ler i hvert fald kun gør omkring 
5-6 knobs fart, så kunne vi slet 
ikke få nok og fortsatte derfor til 
Middelfart som vi anduvede kl. 
22.45. Det utrolige vejr fortsatte, 
og efter yderligere et par dage 
nåede vi til Nordostsee-kanal også 
kaldet Kielerkanalen. Det var nu 
ikke noget for skibshunden der 
syntes det var lidt voldsomt når 
et ti etagers containerfartøj eller et 
kæmpestort krydstogtsskib kom 
buldrende klods op ad vores lille 
båd med, ikke bare en ordentlig 
hækbølge, men også en 1 til 2 me-
ter høj bølge foran bulbstævnen. 

Efter en overnatning i en godt 
fyldt Brunsbüttel havn skulle vi 
med det udgående tidevand over 
Elben og ramme indsejlingen til 
Otterndorf schleuse. Det er jo 
med en vis spænding man krydser 
en stor flodmunding som Elbens 
med kraftig strøm og mulighed 
for høje bølger og hård vind, da 
der er åbent lige ud til Nordsøen. 
Nu har skipper jo sejlet turen 
før, godt nok den anden vej og et 
andet år, men det gav jo trods alt 
mulighed for i et let belærende 
tonefald at forklare besætningen 
at der ikke var nogen grund til 
ængstelse, det ”plejer” der ikke at 
være grund til når jeg sejler her! 
Efter en udramatisk slusning kom 
vi ind på den idylliske Hadelner-
kanal og videre på Geeste kanal 
der førte ned mod Bremerhafen . 
Med relativt beskedne 250l diesel 
ombord var skipper begyndt at 

overveje om ikke vi skulle finde 
et tankstelle. Se det er nu ikke 
noget man bare gør i de ”binnen-
vandske” farvande i Tyskland, 
men til alt held havde skipper jo 
som tidligere nævnt været der 
før, og med mudrede flodbanker 
på begge sider gik det på stadigt 
lavere vand ned mod et tankstelle 
kort før udsejlingen til floden 
Weser. Tre meter fra land og med 
ti meter op til dieselpumpen lød 
lavtvands-alarmen hvorefter vi 
sad uhjælpeligt fast! For at føje 
spot til skade viste det sig at der 
oppe på dieselpumpen var påkli-
stret et papskilt hvorpå der stod 
”kein verkauf”. For syvtusinde 
tørre beskøjter da osse! Nåmen 
fuld kraft bak og så skal, æhh hva 
sker der nu? Motortemperaturen 
stiger voldsomt! Sluk for sat.. 
I bestræbelsen på at komme fri 
havde vi suget hele kølesystemet 
fuld af flodmudder! pyha, lukke 
søvandsindtag, skylle alt igennem 
med rent vand fra tanken og sætte 
sig med en kop kaffe og vente på 
vi var flot igen. 

Det varede nu kun en times tid så 
gik det op ad Weser på vej mod 
floden Hunte og den hyggelige by 
Elsfleth hvor den gamle danskta-
lende havnemester stadig holdt 
til. Der blev der for en sikkerheds 
skyld ufortøvet afhentet to tyve 
liters dunke med diesel der natur-
ligvis befandt sig i den anden ende 
af byen, men byen er heldigvis 
ret lille, så pyt. Da de forholdsvis 
få pladser ved det langsgående 
kajanlæg hurtigt blev optaget, fik 
vi sidst på dagen en hollandsk båd 
af samme type og størrelse som 
vores egen udenpå, en Brandsma 
Vlet med en besætning bestående 
af Ellen og Ditlev og deres store 
hund Max. Det var hyggeligt sel-
skab, og vi blev nærmest straks 
inviteret på en rundvisning i deres 
båd, med rødvin, kaffe og en god 
snak. Det viste sig minsandten at 
de var fra Schwerin og nu var på 
vej til Frankrig. Vi stævnede næ-

Frank Jacobsen
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ste morgen ud med retning mod 
Oldenburg hvor vi vinkede farvel 
til Ellen og Ditlev og fortsatte ad 
Küstenkanal i 30 graders varme til 
Dörpen-Lehe. W.S.Dörpen-Lehe 
(det der W.S. noget så vi en del 
gange og det viste sig at stå for 
wasser-sport-verein) er et over-
ordentlig hyggeligt lille bådlaug 
med 30 faste og 10 gæstepladser. 

På sådan et lille sted kan man jo 
ikke gå og gemme sig og inden ret 
længe var der en pensioneret over-
læge fra Bremerhaven der mente, 
at jeg så ud til at trænge ganske 
forskrækkeligt til en kold øl. Nu 
skal man jo ikke starte med som 
nyankommen at lægge sig ud med 
de lokale, så deet. Efter en lille 

stund mente havnefogeden også at 
vi var på kanten til livsfarlig dehy-
drering jow  jow. Som det vil være 
de fleste bekendt kan det være 
farligt at drikke på tom mave og 
den lokale malermester Friedhelm 
med frue og store knajter, mente 
nu at jeg skulle hente Lisbet så 
skulle vi have grillmad sammen 
med hele flokken. Mine spage 
protester og mumlen om, at vi jo 
havde spist til aften blev ufortøvet 
fejet af bordet og så var der ellers 
fælleshygge. Som mørket faldt på 
i den lune sommeraften blev der 
ud over øl til at skylle efter med, 
hentet den ene obskure og for mig 
ukendte flaske efter den anden, 
men mine betænkeligheder i den 
retning punkterede havnefruen 
ved hårdnakket at postulere at det 
hele skam nærmest var en slags 

medicin. Efter et par timer eller 
tre var jeg nu også nærmest i en 
tilstand af indifferens, men dog 
med så meget åndsnærværelse at 
jeg ikke syntes at jeg kunne være 
bekendt at lade de lokale stå for 
hele gildet og derfor hentede en 
flaske rom. Skipperinden var 
tørnet ind og inden Friedhelm, 
”havnefætteren” og undertegnede 
havde nået bunden, af flasken 
altså, var vi kun os tre tilbage, og 
hvis sandheden skal frem, står 
det mig en anelse utydeligt hvor-
dan ruten fra land og ud i båden 
forløb. Nu er der ikke meget her 
i livet der er gratis, og ej heller 
sådan en hyggeaften. Prisen var 
en overliggerdag da skipper ikke 
følte sig i stand til at føre fartøjet 

på betryggende vis og endyder-
mere syntes jeg at mine venner 
fra aftenen før så ud til at more 
sig en smule over min tilstand, i 
al godmodighed natürlich. 

Efter dagens og nattens hvile gik 
det nu videre mod Holland, hvor 
vi efter råd fra venlige tyskere 
straks efter grænsen tankede højst 
påkrævet diesel til en væsentlig 
lavere pris end i Tyskland. Vi 
sejlede nu gennem maleriske små 
og større byer i følgeskab med en 
fire fem hollandske både, farten 
var nu ca fem, altså kilometer i 
timen, og vi passerede broer og 
sluser i massevis. Det fungerede 
fantastisk med tre- fire mand på 
knallerter hvor der hele tiden 
kørte en i forvejen og klargjorde 
den næste bro eller sluse. Efter to 

dage nåede vi storbyen Groningen 
hvor vi om morgenen havde den 
surrealistiske oplevelse at man 
betjente en 195 m lang og 16 m 
bred sluse kun for vores skyld, og 
det kostede ingenting! Utroligt. 

Nu gik det så ad først Van- Star-
kenburg og dernæst Prinses Mag-
rietkanaal som er store kanaler 
beregnet på erhvervstrafik, og 
på tolvtedagen efter afsejlingen 
fra Danmark nåede vi frem til 
vores første vigtige mål, nemlig 
byen Grou hvor vi havde aftale 
med sejlmageriet Dijkstra som 
skulle lave vores nye kaleche. 
Kort efter ankomsten fik vi til 
vores store glæde besøg af Lotte 
og Christian. Nu er redacteuren jo 

et mangefacetteret menneske, og 
da det viste sig at der inden i ham 
minsandten befinder sig noget af 
en friser, var det jo en fornøjelse 
at vandre omkring i en frisisk 
landsby og nyde atmosfæren og 
ikke mindst at smage på lokale 
varer, faste som flydende, i deres 
behagelige selskab. 

Da Lotte og Christian var draget 
videre på deres færd, fik vi efter et 
par dage besøg af nogle holland-
ske venner, Otto og Ineke, som vi 
mødte i 2010 i Lübeck og dagen 
efter kom drengene fra Dijkstras 
for at tage mål til den nye kaleche. 
Vi blev guidet om i et kæmpestort 
bådhus fyldt med både og de to 
dygtige gutter brugte kun ca en 
time, så havde de taget mål til  -
Fortsættes næste side....
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Arrangementet startede kl 18.30 
og folk blev mødt med duften 
af gløgg og gran i et flot pyntet 
lokale.

Der var et bord med juleklip hvor 
Helene Lindhardt Andersen stod 
for undervisning i at lave julestjer-
ner, som bagefter blev hængt op 
i vinduerne. 

Æbleskiverne var der ligeledes 
god søgning til, og der blev spist 

Per Walther

Julehygge i Ry Båd-
laug den 25. nov.

mange. Som gæsteskribent kan 
jeg roligt og med stor validitet 
konstatere, at de smagte godt, og 
jeg er ikke typen, der udtaler mig 
på et løst grundlag.

Samlet set var vi ca. 30 til ar-
rangementet, og skulle der være 
et arrangement næste år, er der 
plads til flere.

Jørn Jensen havde taget tov-
stumper med til undervisning i at 

flette tovværk, men hyggesnakken 
tog over, og der blev ikke flettet 
så mange stumper - før sidst på 
aftenen.

Hav en god vintersæson og husk 
at bakke op om arrangementerne, 
for det er hyggeligt at hygge.

Se eventuelt billeder også på 
Facebook under ”Ry Marina”.

Per Walther

„Øje splejsning“

Der var som sædvanligt mange 
medlemmer til stede, da stande-
ren skulle ned ved afslutningen 
af sæsonen. Ikke kun standeren, 
men også standermasten skal ned. 
I løbet af vinteren bliver masten 
renoveret, så den er frisk og klar, 
når standeren igen går til tops, 
søndag den 29. marts 2015.  
Jesper Formand holdte den obli-
gatoriske tale, og kom bl.a. ind 
på følgende:

Standerstrygning
• Havnekontoret skal under-

rettes om, hvilke både der 
henstilles på Skimminghøj 
Pladsen, og de skal være for-
synet med nummerbrikker, 
der udleveres på kontoret.

• De mange frivillige kræfter 
blev rost.

• Alle har adgang til klubhuset, 
men ikke alle rydder op efter 
brugen. Den enkelte kan selv 
gøre en indsats. Ryd bordene 

og tør af efter brug. Tøm en 
papirkurv, hvis det er nød-
vendigt.

• Nyt julearrangement med 
gløgg og æbleskiver tirsdag 
den 25. november.

• Støt op om de mange arrange-
menter, der er på kalenderen. 

Chr. Medom

Fra forrige side.
skabelonen og ville kontakte os 
inden fjorten dage for at montere 
den færdige kaleche. Nu er det så 
viseligt, at vores båd er bygget i 
den selv samme by som sejlma-
geriet befinder sig, og da vi inden 
vi tog hjemmefra havde modtaget 
to nye nøgler fra værftet uden 
beregning, syntes vi at det var på 
sin plads at cykle forbi og sige tak. 
Det blev en meget stor oplevelse 
da vi fik en guidet tur rundt på hele 

værftet og så alt fra opbygning af 
stålskrog til apteringsafdeling og 
sprøjtehal og en mængde halv og 
helfærdige både. 

Nu har man jo på værftet naturlig-
vis en hydraulisk ophalervogn så 
vi spurgte høfligt om det var mu-
ligt at få båden op og få checket 
skruen og bunden på båden her 
hvor der fandtes ekspertise og 
naturligvis! hvis vi lige ville gå 

en tur på et par timer så ville det 
hele være klar når vi kom tilbage. 
Hillemænd, da vi kom tilbage var 
skruen skærpet diverse småskader 
på bundmaling udbedret og  ud-
sagn om at bunden var i fin stand, 
og så fik vi endda lov at købe en 
smuk teak plint/trin til halv pris. 
Sikke en start på turen og så havde 
vi endda seks uger endnu!  
Fortsættes i næste nummer.

Frank
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En af de største gaver vi har fået 
med fra vores forældre, er sejlads. 
Derfor er det helt naturligt for 
os, at give denne gave videre til 
vores børn.

Vi har begge været på vandet 
inden vi blev 1 måned gammel 
og det har sat sig fast – nu på 
vores 31. år. Vi har altid sejlet 
og vi elsker det og kan ikke leve 
uden. Om det så er i en lille opti-
mistjolle, eller en stor kølbåd på 
40 fod. Og ja, det er altid for sejl!
Sejlsport har lært os at stå på egne 
ben, og selv tage ansvar for vores 
handlinger og følgerne heraf. Det 
er nemlig sin sag at blive sat i en 
optimistjolle som 7-årig og så 
skulle klare sig selv. Det har givet 
os begge kampgejst og mod på 
livet. Vi har hele vores ungdom 
sejlet på konkurrenceplan både 
nationalt og internationalt og 
det har givet os en bagage, som 
vi ikke vil være foruden. Vi har 
gennem flere år været trænere 
for optimistjollesejlere i alderen 
7-15 år og mon ikke vi ender på 
trænerposten igen, når vores egne 
skal prøve kræfter med optimist-
jollen en dag. 

Vi er begge opvokset ved østky-
sten og har nu bosat os lidt uden 
for Låsby - og vandet trækker 
stadig. Så vi blev enige om at 
skulle prøve de søer, når de nu 
ligger så tæt på. Vi har med vores 
to piger på henholdsvis 1 og 3 år 
købt vores dejlige sejlbåd Gulli. 
Gulli er en Caprice på 30 fod, der 
stikker 1,25 m. Med små børn bli-
ver sejlsporten naturligvis noget 
andet end kapsejlads, men det er 
også helt ok. Så længe vi kan være 

på vandet, nyde stilheden og være 
sammen. 

De første mange sejlture, spurgte 
vores ældste datter Liv os altid 
om, hvor vi skulle hen. Tja, det 

var der jo egentlig ikke rigtig no-
gen, der vidste. Der hvor vinden 
fører os hen – hvis der overhove-
det er nogen vind. For jo, det kan 
sommetider være en mangelvare. 
Men det går nok, vi kan jo allige-
vel ikke komme længere væk end 
til Silkeborg.

Lidt sejlads i ferskvand er det dog 
også blevet til gennem årene. Det 

at sejle på søer, er på flere måder 
bare noget helt andet, end at sejle 
på havet. Den første forskel man 
møder, er alle de edderkopper, der 
ikke bliver skræmt væk af barsk 
vejr og saltvand. For ikke at tale 
om hvor nemt det er, at vaske 
sin båd i søvand og så er kølen 
oven i købet næsten helt ren, når 
båden kommer op af søen, sam-
menlignet med havet. På søerne 
kan man nogen steder sejle helt 
tæt på land, ja faktisk så tæt, at 
man kan få en gren i hovedet. Og 
ja det giver selv os erfarne sejlere 
nogen udfordringer mht. vand-
dybder. Er der vand nok, eller er 
der ikke. Vi kan da også allerede 
nu konstatere, at der da heldigvis 
er blød sandbund mange steder. 
Men med lidt akrobatik lykkes det 
fortsat at krænge båden fri. En an-
den forskel ved at sejle på søerne 
er vinden. Den er ikke så konstant 
som på havet, og så springer den 
meget. Så igen – det er godt vi 
ikke har noget vi skal nå. 

Især når man sejler med små børn, 
er det godt ikke at skulle nå noget. 
Der er tid til at hive stikket ud og 
komme et smut væk fra en travl 
hverdag. Hvor man kan sidde 
med sit fiskenet og fange blade, 
tælle både, spise sin madpakke og 
bare være sammen og nyde roen. 
En ting er sikkert, vi ser frem til 
mange gode timer på søerne, hvor 
vi kan give noget af vores bagage 
videre til vores børn. Og hvem 
ved? En dag når vi nok også helt 
ud til Julsø… 

Sejlerhilsner
Naja, Liv, Anne og Søren

Sejlads – vores gave til vores børn



14

JANUAR
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.00
Klubmøde med foredrag af Jør-
gen Grønborg, der fortæller om 
restaurering af sin husbåd, der 
ligger i Århus Havn. 
Klubben er vært med kaffe og 
tilbehør.

Fredag den 30. januar kl. 19.00
Fællesspisning. Gule ærter, frem-
stillet af et kompetent køkken-
hold. Det traditionelle arran-
gement, hvor prisen er absolut 
rimelig.
Tilmelding. 

FEBRUAR
Tirsdag den 17. februar kl. 
19.00
Generalforsamling. Årets vigtig-
ste begivenhed. Mød op og gør 
din indflydelse gældende. 

MARTS
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Klubmøde med emnet: For-
årsklargøring af båden. Flere 
aktører står klar med råd og tips 
til vedligeholdelse af tæpper, 
kalecher, polering og motorpleje.
Klubben er vært med kaffe og 
tilbehør.  

Søndag den 29. marts kl. 10.00
Standerhejsning. Efter ceremo-
nien er der kaffe og rundstykker 
i klubhuset samt afholdelse af 
auktion over medlemmernes ma-
ritime effekter, der bliver udbudt 
til salg. Ryd pulterrummet for 
overflødigt bådudstyr. 

APRIL
Tirsdag den 14. april kl. 19.00
Klubmøde. Alt om sikkerhed. 
Flere fagfolk fortæller om hjer-
testarter, genoplivning og brand-
slukning.
Klubben er vært med kaffe og 
tilbehør.  

MAJ
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00
Klubmøde med bestyrelsen. En 
aften, hvor bestyrelsen informerer 
om klubben til nye medlemmer, 
og hvor alle kan komme med 
input og hvor alt kan drøftes med 
de fremmødte medlemmer. 

Lørdag den 30. maj kl. 18.00
Sommerfesten. Årets højdepunkt 
for alle medlemmer. En udsøgt 
middag med efterfølgende dans til 
levende musik. Særlig indbydelse 
med pris følger. Der er normalt rift 
om pladserne, så meld til i god tid. 
Tilmelding.

JUNI
Lørdag den 13. juni kl. 10.00
Familiedagen; for børn og ”barn-
lige sjæle”. Jagten på sørøvernes 
skat. Snobrød, hoppeborg, vand-
aktiviteter mv.

SEPTEMBER
Mandag den 7. september kl. 
19.00
Vinterens kurser. Orientering om 
vinterens maritime kurser, som 
evt. navigation og VHF radio. 
Forslag fra medlemmerne mod-
tages gerne.

Lørdag den 12. september kl. 
10.00
Tour de Legedag for voksne. 
Dagen med en række maritime 
discipliner, konkurrencer, hyg-
geligt samvær og fællesspisning. 
Et initiativ startet af ”veteraner” 
fra ”Tour de Gudenå”. Nærmere 
program følger.
Tilmelding.

OKTOBER
Lørdag den 3. oktober kl. 18.00
Pigemad; tilberedt af et håndpluk-
ket team, der vil forsøge at over-
raske med bordets glæder. Særlig 
indbydelse følger.
Tilmelding.

Søndag den 25. oktober kl. 
10.00
Standerstrygning. Ceremoni ved 
klubmasten, hvorefter der ser-
veres kaffe og rundstykker i 
klubhuset.  

DECEMBER
Mandag den 7. december kl. 
19.00
Julehygge; en aften med gløgg 
og æbleskiver. Særlig indbydelse 
følger. 

Arrangementer generelt
Tilmeldingsliste og yderligere in-
formationer findes på opslagstav-
len i klubhuset og på Ry Bådlaugs 
hjemmeside www.rymarina.dk

Er intet andet oplyst, finder alle 
arrangementer sted i klubhuset, 
Siimtoften 13, 8680 Ry. 

Årsprogram 2015
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Det er blevet koldt og man må 
have noget at varme sig på. Nu 
kan man jo ikke uophørligt gå og 
patte på snapsedunken uden at 
ens i forvejen ramponerede rygte 
lider yderligere skade, så der-
for bringer jeg denne gang en 
fransk klassiker, der har været 
kendt i hvert fald siden 1680, 
og er udbredt og elsket i alle 
sociale lag. 

Det siges at hvis man serverer 
denne ret for en franskmand 
på rejse i udlandet, vil han 
få tårer i øjnene af hjemve. 
Hvorom alting er, så er det en 
typisk efterårs og vinterret, 
der virkelig giver næring og 
varme på den kolde årstid. Navnet 
”Pot au feu” betyder gryde på ild 
og dermed også, at alt bliver lavet 
i en og samme gryde. Traditionelt 
bruges rodfrugter og uregulære 
udskæringer af okse, men der fin-
des nu om dage på fisefornemme 
spisesteder også poppede udgaver 
lavet med hummer og blåmusling 
og andet fint. Den version jeg har 
lavet er helt traditionel, og til den 
skal der bruges: ca. 1 kg oksehale 

eller ossobuco, 1 kg tværreb el-
ler spidsbryst, ca. 6 marvben, 4 
porrer, 6 gulerødder, 3 halverede 
løg stukket med 2 nelliker i hver 
halvdel, en lille kålrabi eller et 

par majroer, en halv knoldsel-
leri, 2 mellemstore kartofler, og 
1-2 pastinak alt efter størrelse, 
et fed hvidløg, en bouquet garni 
bestående af grøn porretop, frisk 
timian, 4-5 laurbærblade og evt. 
lidt frisk rosmarin. 

Anbring kødet i en stor gryde 
og dæk det med koldt vand, 
tilsæt salt-peber, bouquet garni 
og hvidløg, bring det langsomt 

Pot au feu

Frank Jacobsen

i kog. Skum suppen godt af for 
urenheder og lad suppen simre ca. 
2-2 1/2 time, tag bouquet garnién 
op og tilsæt derefter de rensede og 
meget groft udskårne rodfrugter 

sammen med marvbenene og 
lad det simre yderligere en ½ 
time. Tag kød og grøntsager 
op af suppen og sigt den for 
urenheder og smag til med 
salt og peber. 

Retten serveres nu i 3 dele: 
først får man suppen evt. med 
et stykke groft ostebrød til, 
derefter serveres marvbenene 
med groft salt og cornichoner 
og endelig kød og grønsager 
med en god sennep. Skulle 

man ligge inde med en god flaske 
kold og gerne krydret hvidvin (fik 
selv et par forsvarlige glas Sylva-
ner) er det fuldendt. Det lyder alt 
sammen lidt besværligt, men det 
passer sig selv det meste af tiden 
og er i den grad umagen værd.

Velbekomme og god vinter.
Frank

I september nummeret af Ank´ret 
skrev vi om, hvordan Silkeborg 
Fiskeforening havde udsat 50.000 
ål og 13.000 ørreder i søerne. 
Udover denne udsætning har 
Fiskeriforeningen Gudenåen fra 
Ry også været i gang. De har 
udsat 5-6000 ørreder og 24.000 
ål. Udsætningen foregik i Knudsø 

Fiskekrogen
og Ravnsø. Det tyder herefter på, 
at chancerne for fangst på søerne 
ikke er så ringe endda. 
Poul Erik Grønborg fra Fiske-
riforeningen Gudenåen, kunne 
samtidig berette om, at den store 
årlige sandartkonkurrence fort-
sætter i 2015. Den afvikles man-
dag den 1. juni, men med nyt 

udgangspunkt. I mange år har 
lystfiskerne startet fra Ry Havn 
ved slusen, hvor indvejningen 
også har fundet sted. Som noget 
nyt bliver startskuddet afgivet fra 
Knudsø ved det nye strandareal, 
hvor konkurrencen også slutter. 

Christian Medom 



SLADREBÆNKEN

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

Der er ikke rigtig noget sladder, 
der er værd at skrive om denne 
gang – ikke engang om Hardy. Og 
dog, så er dette her lige indløbet.

Hørt på Havnen hvor to nye 
medlemmer står og snakker: 
„Hvem er egentlig formand her 
i klubben, er det ikke ham den 
lille, der snakker meget?“ „Næh 
jeg mener nu, det er ham den 
høje, der ikke snakker så meget!“ 
„Nåh – ja men så er det ham, der 
har et gas depot.“ „Hvem – den 
lille?“ – „Nej ham den høje!“ – 
„Jamen det var da ham, der løb tør 
for gas i båden, da han var ude at 
sejle her i sommers.“ „Nåh – det 
var da pinligt, når han nu har så 
meget gas.“ – „Ja men det er nok 
derfor, han ikke siger så meget, 
han vil ikke med i sladrebænken.“

Flydebro i Silkeborg
Ifølge Midtjyllands Avis har Sil-
keborg Kommune givet tilladelse 
til, at der placeres en flydebro i 
inderhavnen, så både kan lægge til 
i op til 3 timer. Det ser vi frem til. 

Vi har også hørt, at Lisbet går 
med andre folks jakker. Efter en 
hyggelig ophaler frokost på cafe 
Evald på Papirfabrikken, blev sel-
skabet enige om at gå en tur i det 
fine efterårsvejr. Og Lisbet henter 
en smart lang Helly Hansen jakke 
i garderoben, og promenerer stolt 
rundt gennem byen i denne. Da 
hun kommer tilbage sammen med 
de glade båd folk, roder hun i lom-
merne efter nøglerne til båden, og 
de er der ikke. Panikken bliver 
ganske synlig i Lisbets ansigt, 
da hun samtidig opdager, at jak-
ken hun har på, er noget længere 
end hendes egen. Lisbet i sprint 

tilbage til Cafe Evald, hvor ejeren 
blev meget glad for et se sin jakke 
igen. Og nøglerne, ja de var i lom-
men på hendes egen jakke. 

I øvrigt har vi da også hørt, at 
vor nye formand er morgenmand 
– Joe, for han stillede (efter som-
mertidens ophør) en time før alle 
andre til standerstrygningen.  
        Redaktionen ved fælles hjælp!

Berigtigelse
I sidste nummer af Ank´ret bragte 
vi en artikel med titlen ”Sjov fa-
miliedag” om afviklingen af klub-
bens arrangement i juni. Artiklen 
var underskrevet af Christian 
Medom. Dette var ikke korrekt, da 
det rettelig var Henriette Århus, 
der havde skrevet den. Æres den, 
der æres bør. Redaktionen bekla-
ger og takker i øvrigt Henriette for 
sin indsats som skribent. 

Christian Medom


