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Den konstituerede formand har ordet

Ry Bådlaug byder velkommen til:

Ja, så blev jeg lige pludselig for-
mand for en marina, hvor jeg har 
færdedes det meste af mit liv. Det 
kom noget uventet. Men jeg vil 
love jer, at jeg vil påtage mig op-
gaven med stor respekt for jer alle 
og for den dejlige marina, vi har.

I skrivende stund er vi i gang 
med at gøre os klar til vinte-
rens opgaver. Det indebærer for 
foreningen en del møder i både 
brosamarbejdet og fællesskabet 
af Silkeborgsøernes brugere samt 
det årlige brosyn, hvor hver eneste 
bro i søerne besigtiges for skader 
og mangler. I den forbindelse er 
det vigtigt, at vi henvender os til 
havnekontoret eller Leo Nielsen 
(brosamarbejdet), hvis vi i løbet 
af sæsonen konstaterer skader og 
mangler ved vores broer.

Privat ved vi alle, hvad efteråret 
bringer. Båden skal op, båden skal 
vaskes, båden pakkes ind og alt 
grej stuves sammen. Ja, det er nu, 
man spørger sig selv om, hvorfor 
det dog er, at vi har anskaffet os 
den. MEN så siger vi jo det mod-
satte til foråret, ikk?!

Til dem, der benytter Skimming-
højpladsen, skal det siges, at I skal 
huske at melde på havnekontoret, 

hvis I er nye og endnu ikke har 
meldt, at I ligger derude. Reglen 
er, at det koster 500 kr. i deposi-
tum, og at vi har lov til at bruge 
pladsen fra 15. oktober til 15. 
maj. Disse datoer er det vigtigt at 
overholde, især den sidste. Strøm 
og vand må bruges under afvask-
ning og klargøring af båden, men 
ikke til opvarmning eller andet. 
De påmonterede slanger derude 
er Ry Marinas ejendom. Husk, at 
vi bor til låns, så ryd op efter jer! 
Til foråret skal alt væk derudefra. 
Spørg hellere en gang for meget 
end en gang for lidt. Der findes 
ingen dumme spørgsmål I Ry 
Marina.

Så kommer vinteren, og der sover 
vi heller ikke! Der er tværtimod 
meget arbejde, der skal laves, ikke 
mindst ved broerne i Marinaen. Så 
hvis nogen har lyst til at deltage i 
det, så melder man sig på banen 
til broudvalgets formand, Bjarne 
Knudsen. Han kan altid bruge 
folk. Det er rigtig hyggeligt at 
være med på broholdet om lør-
dagen. Det starter kl. 8.00 med 
kaffe og rundstykker og en enkelt 
til at smøre med. Så trækker man 
i arbejdstøjet, og der knokles, 
til klokken er ca. 10, hvor der 
udskænkes en forfriskning. Og 

derefter fortsætter arbejdet til kl. 
ca. 13, hvor der bydes på frokost. 
Dette brohold er en gammel tradi-
tion, hvor vi hygger os, og det er 
et sjovt pusterum i en ellers travl 
hverdag. Der er plads til både ung 
og gammel, og man behøver hver-
ken at være tømrermester eller 
maskinmester for at hjælpe her. 
Så kom ned til broerne en lørdag 
og se, hvad vi laver.

På samme måde kan man bi-
drage til fællesskabet i Hus- og 
pladsudvalgets regi. Her ligger 
det meste af arbejdet om som-
meren, hvor man arbejder med at 
passe og pleje det flotte område, 
vi har omkring marinaen. Men 
der forekommer også enkelte 
vinteropgaver. Og så har jeg hørt 
i min øresnegl, at vi kommer til 
at mangle en maleransvarlig. I det 
hele taget er der altid brug for en 
ekstra hånd. Ry Marina bygger på 
et fællesskab af frivillige kræfter.

Tilbage er der at ønske jer alle et 
godt efterår og en god vinter. Jeg 
håber at se alle i godt humør til 
næste sæson, eller endnu bedre: 
her i vinter. Bare mandag aften i 
klubhuset til en kop kaffe eller en 
lørdag på broholdet. Husk gene-
ralforsamlingen i februar!

Morten Damholdt

Husk at klubben har en gruppe på Facebook der hedder “Ry Marina”. I denne gruppe vil 
der løbende komme opslag om diverse arrangementer og aktiviteter i klubben. Så husk at 

anmode om at blive medlem.

Facebook

Heine Schriver, Ry      -     Brian Nikolaisen, Hinnerup 
Jens Aavild, Ry     -     Erling Birk Jensen, Ry 

Jens-Erik Schjødt Svenson, Ry     -     Palle Meldgaard, Ry 
Verner og Jette Lauridsen, Silkeborg     -      Niels Eilersgaard, Skanderborg

Henrik Degn, Østbirk     -     Mogens Langberg, Hadsten
Kim & Jeanett Therkildsen, Fårvang     -     Jan Gyldendal, Skanderborg
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Vagtskifte i redaktionen

I starten af juni solgte Lotte og jeg 
vores båd Tanne. Efter mange og 
lange drøftelser besluttede vi at 
sætte den salg i Den Blå Avis og 
forudså, at der i løbet af sommeren 
kunne komme henvendelser, hvis 
alt gik vel. Men efter 1½ døgn 
meldte der sig en seriøs køber, 
og efter godt en uge var båden 
afhændet og bragt til en havn i 
Sønderjylland.  

Vi har haft skiftende både siden 
1990, og den sidste – en Nidelv 
26 – købt i 2005 blev den sidste. 
Tror vi. 
Vi fik plads i Ry Marina i 2004 og 
har haft mange gode timer på sø-
erne. Et frirum - især når jobbene 
stressede mere, end godt var. En 
overnatning i Paradiset med op-
vågning i solskin midt ude i guds 
egen natur, med lugten af kaffe og 
en lun krydder. Fantastisk. Men 
med pensionistlivet åbnedes andre 
muligheder og tilbud. Der gik 
længere og længere tid mellem 
turene til Ry, og efter nogle år blev 
beslutningen taget. Båden skulle 
sælges. Og det blev den. 

Nu er Ry Bådlaug jo en klub for 
bådejere. Og selvom klublivet har 
budt på mange gode oplevelser, 
må følgen af bådsalget desværre 
blive et farvel til klubben. Vel at 
mærke efter generalforsamlingen 
2018.

Ved generalforsamlingen i 2008 
aflagde udvalgsformændene – va-
nen tro – deres beretninger. Her-
under efterlyste den daværende 
redaktør af Ank‘ret, Niels Hovga-
ard, hjælp til redaktionsudvalget. 
Derfor henvendte jeg mig til Niels 
og tilbød min assistance. Også jeg 
ønskede at bidrage med frivil-
lige kræfter, der gør det muligt 
at drive Ry Bådlaug og Marina, 
der på sjælden vis giver bådejere 
direkte adgang til et af Danmarks 
smukkeste sejl-områder. Uden 
frivillighed var det formentlig 
udelukkende en klub for de få. 

Året efter besluttede Niels at 
forlade udvalget, og jeg overtog 
opgaven som redaktør for et ud-
valg, der har givet mange gode 
oplevelser. Redaktionsudvalget 
er godt orienteret om livet i og 
omkring Marinaen, hvor små og 
store episoder i klubben automa-
tisk tilflyder udvalget. 

Siden bladet blev stiftet i 1993, 
har Ank´ret haft mange gode 
kræfter til at fylde de 16 sider, 
der 4 gange om året kommer ud 
til samtlige medlemmer. En solid 
bladtradition kendetegner en god 
klub. Alt fra faktuelle oplysninger 
som kalenderen, retningslinjer fra 
havnekontoret, bestyrelsesforteg-
nelse, til beretninger fra sejladser 
på fremmede himmelstrøg, af-

holdte klubmøder, til bagsidens 
”sladderspalte”. 
Lad det være sagt med det samme, 
en hjemmeside kan ikke erstatte 
et klubblad, der bliver postomdelt. 
En hjemmeside indeholder mange 
gode og praktiske oplysninger, 
der hentes, når der er behov. 
Derimod kommer bladet direkte 
til privatadressen med et indhold, 
der støtter klublivet. Og når klub-
bladet dumper ind på adressen, 
læses det. To vigtige funktioner 
om man vil. Når blad og hjem-
meside kombineres med en face-
bookprofil, der informerer her og 
nu, anses meddelelses-formen for 
nærmest fuldt dækkende. Men 
ingen af de tre meddelelsesformer 
slår til alene. 

De ti gode år i redaktionsudvalget 
har været fornøjelige. Sjove op-
gaver med gode klubkammerater 
i redaktionen, men nye horisonter 
venter nu forude, og det er altid 
spændende at se, hvad der gem-
mer sig bag den næste pynt.

Min afløser er Erik Svejgaard, 
der med et engageret team frem-
over vil fylde Ank´rets sider og 
hjemmesidens filer. Tøv ikke 
med at skrive indlæg til bladet. 
Der vil altid være spalteplads til 
medlemmernes oplevelser eller 
gode ideer. 

Christian Medom 
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Generalforsamlingen
Dette år skete der for første gang 
i 4 år noget nyt i bestyrelsen. 
Jørgen Sørensen fortsatte som 
formand, mens vor kasserer Ole 
Bielefeldt rykkede op som næst-
formand efter Harry Hansen, der 
udtrådte efter at have taget et nap 
på sammenlagt 10 år i udvalgs-
og senere bestyrelsesarbejdet. 
Ny kasserer blev Kirsten Jensen. 
Efter 23 år lykkedes det endelig 
at få en kvinde ind i bestyrelsen. 
Kurt Dan Jensen fortsatte som be-
styrelsesmedlem med ansvar for 
havnekontoret, og nyvalgt som 
bestyrelsesmedlem og udvalgs-
ansvarlig blev Kaj Jensen, der 
afløste Ivar Møll. Steen Hartmann 
rykkede op som 1. suppleant og 
nyvalgt suppleant for Ole E. Mor-
tensen blev Rolf Kronholm.

Broudvalget
Broudvalget havde i vinter fået 
færdiggjort bro F, således at alle 
broer nu var faste broer. Her 6 
år efter vi havde købt en stort 
set pilrådden marina, var den nu 
erstattet af en helt ny, i kraftige 
trykimprægnerede materialer og 
med lys, el og vand overalt. 
Hele herligheden var løbet op i 
kr. 275.000 – formentlig hvad 
en enkelt bro ville koste, hvis vi 
skulle have betalt arbejdsløn. Det 
er en ganske fantastisk indsats, 
der med havnebyggeriet er ydet 
fra medlemmernes side. 

Forskønnelse af klubhuset
Gennem de sidste 2 år havde der 
med mellemrum været røster 
fremme om at få nedsat et udvalg, 
der skulle se på mulighederne 
for at forskønne Skimminghus 
indvendig, Disse tanker tog Steen 
Hartmann helt galt bestik af, idet 
han til et senere bestyrelsesmøde 
mødte op med et projekt for en 
total ombygning og udvidelse af 
Skimminghus. Det kunne besty-

Foreningsåret 1991/1992

relsen så tygge lidt på. Resultatet 
heraf kender vi jo, da huset et par 
år senere var blevet betragteligt 
større.

Udvidelse af køkkenet
Først på efteråret blev der plan-
lagt en udvidelse af køkkenet. 
Et længe næret ønske fra diverse 
festudvalg og andre, der havde 
erfaring for at køkkenet var alt, 
alt for lille til at klare madlav-
ning til vor store medlemsskare. 
Hofmurer Harry Hansen havde 
ledelsen for alt det grove arbejde, 
mens vor dygtige køkkensmed 
Hans Skovsborg klarede den 
indvendige montering med vores 
chefkok Peter Mølgaard som 
kyndig konsulent og skaffer af bil-
ligt køkkenudstyr. Køkkenet blev 
utroligt godt og funktionelt. Ingen 
kan i dag forstå, at vi nogensinde 
har kunnet være i det gamle køk-
ken. Et flot resultat som køkken-
byggerne fortjener megen ros for. 
Ros fik udvalget også senere af 
veterinærkontrollen, da der var 
inspektion af det færdige resultat, 
idet køkkenet fuldt ud levede op 
til de strengeste veterinære krav. 
Køkkenudvidelsen blev meldt 
klar til sommerfesten, hvor det 
fik sin ilddåb.

Mandemad
I efteråret blev der arrangeret en 
aften med mandemad, hvor en 
flok mænd havde påtaget sig at 
lave et udsøgt arrangement, samt 
en uforglemmelig aften for kvin-
derne, samt alle andre der havde 
lyst til at deltage. Dette arrange-
ment blev en succes, som året 
efter blev fulgt op af en aften med 
pigemad. Disse arrangementer 
var dømt til at blive en tradition, 
da ingen vil undvære sådan en 
oplevelse bare én gang om året.

Ornitologerne
Foreningsåret bød på mange nye 

tiltag og mange nye problemer der 
skulle forhandles og tages stilling 
til. Århus Amt og ornitologerne 
var igen ude med restriktioner 
for de sejlende – denne gang på 
Mossø. På et tidspunkt blev vi 
præsenteret for avisoverskriften 
”Sejlende mennesker bør vige for 
fuglelivet”, og så var det med at 
komme ud af busken. Bestyrelsen 
deltog i amtsmøder, ligesom vi 
skriftligt gjorde indsigelser mod 
amtets Mossø – rapport. Vi fandt 
ikke, at denne havde den sag-
lighed, den burde have, idet den 
konkluderede, at manglen på lap-
pedykkere skyldtes de få sejlere 
der var på Mossø. Dette kunne 
vi ikke få til at rime med den 
kendsgerning, at der er mange, 
og et stadigt stigende antal lap-
pedykkere i vort farvand, hvor 
der er rigtig mange fritidssejlere.

Hermed slutter historien om Ry 
Bådlaug. Maj 1993 udkom det 
første nummer af Ank'ret, klub-
ben har alle bladene fra og med 
første nummer, så er der noget 
medlemmerne vil vide fra 1993 
er materialet tilgængeligt.

                                  Else

                                                                                                             

Vibeke Ryberg omkring juletræet 
med en flok nisser
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Det gode skib ”Mimi”

Siden maj 2000 har jeg haft den 
glæde at have båd i Ry Marina. 
Vores lille Skilsø 23, "Søkoen", 
for øvrigt opkaldt efter min mor, 
som vi altid kaldte Mimi Søko, 
når hun badede, har bragt os utal-
lige glæder og har ført os meget 
langt omkring i hele Danmark, til 
Sverige, Tyskland og Holland. Vi 
har på vore havture haft venner 
og familie med, ofte overnattet 6 
personer, og i søerne har vi til en 
polterabend endda medbragt 16 
personer!!! Jo, en Skilsø er skam 
en meget rummelig båd. Jeg var 
ganske overbevist om, at denne 
båd skulle jeg have for ever …

Der kom dog ugler i mosen, da 
"Celina" kom til Gudenåsystemet 
for nogle år siden, og efter en tur 
i Holland, hvor vi besøgte Lisbet 
og Frank i "Celina", begyndte 
tankerne omkring glæden og 
komforten ved at have et sejlende 
sommerhus virkelig at trænge sig 
på. De sidste to år har jeg dagligt 
og ofte natligt gennemset "Bo-
tentekoop", en internetside med 
mange tusinde både, hovedsagelig 
hollandske, og adskillige gange 
kørte vi til Holland på messer, 
udstillinger og til mæglere for at 
se på emner. 
Til sidst var listen skåret ned til 
6 både, hvilke Jonathan og jeg 
lavede aftaler om besigtigelse af 
den første uge i juli. 

På indkøbstur i Holland
De første to faldt ikke i vores 
smag, men den tredje, en Barkas 
1100 fra '97, stod flot nymalet og 
sejlede godt, og efter lidt forhand-
ling faldt prisen på plads. Jeg ville 
dog først skrive under sidst på 
ugen, da jeg havde endnu 3 både, 
jeg ønskede at se. Mægleren, en 

sympatisk og dygtig forhandler, 
forstod dog ikke, hvorfor jeg ville 
se de andre, når nu alt, pris etc. var 
ok. Vi sagde ja og skulle under-
skrive dokumenterne dagen efter. 
Jeg aflyste de sidste tre aftaler, og 
på hotellet fejrede vi købet med 
en god middag og en ekstra flaske 
vin, mens vi jokede med, om folk 
mon ville kalde den "Mågen 2".... 
den var nemlig meget stor.....
Kl. 2.30 vågnede jeg op, havde 
ondt i maven og følte, at vi havde 
handlet lidt for hurtigt og måske 
ikke helt rigtigt. Jeg åbnede 
Botentekoop, som jeg så mange 
gange før havde gjort om nat-
ten, for at se på "Festina Lente", 
en moderniseret, lidt kortere og 
meget lavere Barkas bygget af 
REGO, kun 11 år gammel og med 
få motortimer. Jonathan vågnede 
og spurgte, hvad jeg dog lavede 
her midt om natten? Sov nu! Jeg 
svarede, at jeg havde fortrudt og 
var nødt til at se den båd, før vi 
skrev under. Så midt om natten 
aflyste jeg købet og skrev til mæg-
leren for REGO, at jeg alligevel 
gerne ville se båden. 

Næste morgen kl. 10 fik vi kon-
takt med mægleren, som oplyste 
os om, at ejerne var på ferie i 
båden, men at han kunne prøve at 
få kontakt til dem. Det lykkedes, 
og vi kørte 200 km til en lille by, 

Ommen. 
Der stod den!!! Vores båd!!! Jona-
than og jeg kikkede på hinanden, 
og straks vidste vi, at det var lige 
den, vi havde søgt efter. Handlen 
faldt på plads, og vi aftalte at 
overtage båden 3 dage efter, så de 
lige kunne nå at komme hjem og 
tømme båden, og så vi kunne nå 
at pakke til 7 ugers hjemsejlads. 
Båden skulle hedde "Mimi" efter 
min mor på grund af dens store 
bredde over bagdelen. 

Hjemturen i den nye båd
Sejlturen fra Drachten gennem 
Holland og Tyskland gav mas-
ser af spændende oplevelser, 
gennem mange sluser og under 
utallige klapbroer. Smuk natur og 
spændende byer. ”Mimi” sejlede 
superdejligt, og det var fantastisk 
at have et lille hus med sig rundt. 

Endelig nåede vi ud i havet ved 
Kiel, og som alle nok har opdaget, 
var sommeren i år ret blæsende, 
oftest over 10 m/s, så vi fik prøvet 
”Mimi” i pæne bølger. 
På vores tur op gennem Danmark 
var et af vores ophold Nyborg. 
Da vi stævner ud derfra om 
morgenen, er vinden gået over 
i øst, hvilket er en ret uheldig 
retning, når man har tænkt sig at 
sejle til Kerteminde, og Jonathan 
var heller ikke glad for de ca.                         
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Det gode skib ”Mimi”
2 meter høje bølger, som bankede 
ind mod kampestenskysten rundt 
om Knudshoved. Derfor gik vi 
rimelig langt ud, inden vi drejede 
op mod Storebæltsbroen. Vi sej-
lede lidt i zigzag for at undgå at 
få bølgerne direkte i siden, men 
båden rullede virkelig meget, og 
vi fandt ud af, at det ikke spillede 
nogen rolle, om båden er 2,65 m 
bred og vejer 2000 kg, eller om 
den er 4 m bred og vejer 11 tons. 
Man får bare tur!!!

Pludselig, lidt før Storebæltsbro-
en, faldt motoromdrejningerne, 
og lidt efter gik den helt i stå. Jeg 
fik motoren startet igen, men den 
kørte meget ustabilt og gik i stå 
igen. Straks vidste jeg, hvad der 
var galt: DIESELPEST!!!!

Motorstop og redning
Åååå nej, noget af det sidste, 
man kunne ønske sig med kraftig 
pålandsvind og store kampesten 
langs kysten.  Snart ville vi drive 
ind og blive smadret. Alt væltede, 
og vi troede, at båden ville tippe 
rundt med de store bølger direkte 
ind fra siden. Jeg gik ud på dæk-
ket, råbte, truttede i hornet og vif-
tede med armene. Heldigvis så en 
lille båd med påhængsmotor os, 
fik fat i stævnen og forhindrede 
dermed totalt havari. Det var 
hollændere på ferie i Danmark, 
og de ville med glæde hjælpe os i 
havn. Jeg fik ringet havnefogeden 
i Nyborg Havn op, fik forklaret 

ham situationen, og han lovede 
at stå klar og hjælpe os, når vi 
kom ind. Lige før indsejlingen 
til Nyborg Havn fik jeg råbt til 
vores redningsmænd, at vi skulle 
tage farten af i god tid. En så tung 
båd er lang tid om at standse. Ud 
fra havnen kom en sejlbåd, som 
meget stædigt fastholdt, at motor 
viger for sejl, så den lille båd trak 
os kraftigt til bagbord i den tro, at 
han kunne trække os tilbage på 
sporet igen. Resultatet blev dog, 
at den lille båd klaskede om på 
siden af vores båd og blev truk-
ket efter os lige mod molen og en 
stor mahognisejlbåd. Jeg drejede 
startnøglen, og heldigvis må en 
lille smule diesel være sluppet 
ind til cylindrene, for motoren gik 
i gang, og jeg fik standset båden 
halvanden meter før kollision. 
Puha!!

Vi fik tappet al dieslen af, renset 
tank, filtre og dyser hos Allan, 
Nyborg Marine, som virkelig kan 
anbefales som dygtig og meget 
rimelig. Fordi han virkelig viste 
engagement og dygtighed, fik vi 
ham til at tage båden op for at se 
på en lille utæthed fra skrueaks-
len. Pakninger i stævnrøret og 
lejer i aquadrivet blev udskiftet, 
og det hele tog han kun 15 timer 
for - yderst rimeligt. 
Resten af turen forløb fuldstæn-
dig, som den skulle, og i slutnin-
gen af august, efter 7 ugers hjem-
tur, søsattes ”Mimi” i Ry Marina, 
hvor den nu ligger på ”Celinas” 
plads med den smukkeste udsigt. 

Jonathan Thanesen og 
Jes Høørby Andersen 

besætningen på det gode skib 
"Mimi" 
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Ovenstående blot for at under-
strege, at vi til enhver tid vil 
fremhæve søerne og Ry Bådlaug 
som noget ganske særligt.
Med undtagelse af et kort besøg 
på vej hjem fra sommertogt i 
Sverige har vi ikke rigtigt ople-
vet Limfjorden og omliggende 
pastorater før, men ikke mindst 
Christian og Lotte Medoms beret-
ninger om Limfjordsture gjorde 
os interesserede. Meget spon-
tant besluttede vi så i foråret at 
prøve at få en plads et sted ved 
Limfjorden for sæsonen 2017. 
Det lykkedes mirakuløst at få en 
plads i den lille hyggelige havn i 
Sundsøre (73 pladser) lige over-
for Hvalpsund, og det har vi ikke 
fortrudt.
Vi er af mange grunde blevet 
mindet om, at vi skal begynde 

at tænke på vores alder og frem-
adskridende fysiske forfald (i 
særdeleshed mit). Det indebærer 
bl.a. ønsket om en etplansbolig, 
kortere afstand til båden og meget 
andet. I forbindelse med vores 
tanker om anden bolig dukkede 
ideen om et sidste større eventyr 
op, mens vi stadig har mentalt 
overskud til noget helt nyt, og 
under sommerens ophold ved 
Limfjorden modnedes ideen 
om måske at flytte derop. Nu er 
vores hjem igennem 41 år i hvert 
fald sat til salg, så må vi se, hvad 
fremtiden bringer. 
Vores lille billedmontage er blot 
beskedne indtryk af noget af det, 
vi har oplevet. 

Med kærlig hilsen
Frank, Lisbet og Kalle

 Vi, det vil sige mine kone Lisbet 
og undertegnede, har tilbragt over 
20 dejlige sæsoner på Silkeborg-
søerne som medlemmer af Ry 
Bådlaug. Utallige gange er vi, når 
vi har sejlet på sommertur uden 
for søerne, blevet spurgt, om vi 
ikke snart bliver trætte af at sejle 
på de små vandpytter. Svaret er 
et rungende NEJ! det bliver man 
ikke træt af, bl.a. årets gang gør, at 
hver ny sejltur er anderledes end 
den forrige. Foråret byder på kig 
ind til scenerier, man ikke kan se, 
når der er blade på træerne, eufo-
rien, når bøgen står lysende grøn, 
og solen for alvor får fat, og ikke 
mindst de utroligt smukke farver 
på træernes løv om efteråret. Der-
udover har årene budt på mange 
timers herligt samvær med gode 
venner og kammerater i klubben. 

Celina på Limfjorden

På vej hjem til båden efter en tidlig hundeluftetur på stranden nord for Sundsøre lystbådehavn. Der var 
så smukt og stille, at man bliver nervøs for at forstyrre.

Aftenbillede over Furs flotte nye lyst-
bådehavn. Fur er et fantastisk sted 
og med en nærmest eksotisk natur. 
Har man bådcykler, er der mange fine 
oplevelser at hente der.     
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Ejerslev havn ligger på den 
nordøstlige del af Mors og er 
unik derved, at der for foden 
af de millioner af år gamle 
molerskrænter befinder sig 
en vaskeægte lagune. Der er 
etableret stisystem rundt om 
lagunen og i det enestående 
landskab. 

Den hyggelige lystbåde-
havn i Ejerslev er for få år 
siden blevet udbygget og 
moderniseret, men uden at 
sætte det hyggelige ved en 
lille havn over styr.

Her et billede af Sallingsundbroen, som binder Sal-
ling og Mors sammen. Ganske tæt på broen finder 
man på Sallingsiden Glyngøre Lystbådehavn og på 
Morssiden Nykøbing Lystbådehavn. Begge er dejlige 
havne med alle moderne faciliteter og spændende 
arrangementer i løbet af sæsonen.

Når man færdes på Limfjorden, kan man ikke undgå 
at møde nogle af de mange arbejdsfartøjer, som 
beskæftiger sig med musling- og østersdyrkning. 
Der er masser af områder med f.eks.  muslinge-
farme, men arealerne er fint afmærkede med gule 
specialafmærkninger.

Lisbet nyder den smukke udsigt fra Virk-
sund østover mod Himmerland; da dette 
jo er et pænt blad, har vi undladt at pub-
licere et billede af ”Marens Patter”, som 
er 2 gravhøje beliggende lige sydøst for 
Virksunddæmningen.
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Jeg har siden sidst fået et par 
spørgsmål.

Hvordan undgår man begro-
ning på propellen, og hvordan 
gør man den ren, når den er 
begroet?
Der findes et hav af forskellige 
midler til at smøre propellen ind 
i eller male den med. Det viser 
sig i praksis, at hvad der virker 
på en båd, overhovedet ingen 
effekt har på en anden båd. Min 
egen propel blev forrige år malet 
med den bundmaling som resten 
af bunden også fik, da båden 
kom på land var propellen som 
det eneste sted under vandlinjen 
blevet ca. 2cm tyk af rurer.  Imens 
jeg i det tidlige forår gik og klar-
gjorde båden, fik jeg det råd at 
smøre propellen med saddelfedt 
fra lastbiler, I ved den slags som 
den store anhængerplade er smurt 
ind i. Det er noget forbistret sejt 
stads, som ikke ryger af i stille 
vejr. Så det har jeg prøvet i år. I 
skrivende stund er båden ikke på 
land endnu, men jeg var nede at 
dykke, mens vejret var til det, og 
der så den fin ud. 

Jeg har snakket propelbehandling 
med rigtigt mange sejlere, og alle 
har deres egen favorit, eller også 
har de ikke fundet det, der virker 
på deres båd endnu. Jeg er selv en 
af dem, der ikke har fundet mi-
rakelmidlet til min propel endnu 
(eller måske har jeg). 

Ud over de gængse produkter fra 
Hempel, Jotun osv. har jeg hørt, 
at følgende midler skulle virke: 
blåt stævnrørsfedt, Brasso, lin-
olie, klar autolak, hårlak, citron 
syre blandet med olie. Jeg kan 

desværre ikke sige præcist, hvad 
der virker på din båd.
Rengøring af propellen: Hvis 
propellen er angrebet af rurer, 
muslinger eller andre snegle, så 
smør den ind i et produkt der 
hedder ”Barnacle remover”, ” 
Rur-fjerner”. Biltema har det. Det 
virker og opløser kalk på ingen 
tid. Alternativt 32% eddikesyre, 
gerne varmt. Det virker også, om 
end ikke så hurtigt.

Når propellen er rengjort og står 
blankt, så sørg for at polere den, 
så den står 100% skarp og blank, 
Her bruger jeg selv sandpapir i 
graduerende størrelser og slutter 
med korn 1000. Det er en forud-
sætning, at propellen er ren for at 
få diverse midler til at binde på 
og samtidig undgå ubalance og 
rystelser under sejlads.

Et andet spørgsmål, jeg har fået, 
går på, om man skal frostsikre 
sin motor imens den er varm, så 
termostaterne står åbne?
Dette gør sig gældende på ”salt-
vandskølede” motorer, dvs. mo-
torer der tager kølevandet direkte 
fra sø/hav og ikke har sit eget 
interne kølesystem. 
Her bliver det lidt nørdet, for man 
taler om at en motor enten er salt-
vandskølet eller ferskvandskølet, 
men hvad er forskellen?
Saltvandskølede motorer tager alt 
kølevandet udefra og bruger det 
som køling til motoren.
Ferskvandskølede motorer har 
deres eget interne kølesystem som 
i en bil, men tager stadig vand 
fra hav/sø for at køle det interne 
kølevand.

For at afgøre, om ens motor er 

Saltvands- eller ferskvandskølet, 
kan man lede efter to ting i motor-
rummet. 
1. En varmeveksler, typisk cylin-
derformet. 2. En kølevandsbehol-
der med et rundt skruedæksel til at 
skrue af og kontrollere for væske. 
Finder man disse to ting, så er det 
en ferskvandskølet motor (tag dog 
ikke fejl af det skruedæksel, som 
sidder på motorens topstykke, 
som er til at fylde olie på).  
Finder man derimod ikke de to 
ting, så er det en saltvandskølet 
motor, og så skal motoren være 
driftsvarm, når den frostsikres, så 
man er sikker på at termostaterne 
står åbne så kølevæsken cirkulerer 
i motoren.

Zinkanoder
En ting, som bør tilses, mens bå-
den er på land, er Zinkanoderne. 
Anoder er de (som oftest) fir-
kantede metalstykker, der sidder 
under eller på båden, typisk fast-
gjort til metalgenstande, samt én, 
der sidder rundt om skrueakslen. 
Anoder virker sådan, at de ofrer 
sig, eller bliver spist pga. galva-
nisk tæring. For at det ikke skal 
blive for nørdet, så er den simple 
forklaring, at der er en lille bitte 
spændingsforskel imellem båd og 
vand. Denne spændingsforskel 
forårsager tæring i det mindst 
”ædle” metal, som er monteret 
på båden. Dvs. at man monterer 
et mindre ædelt metal som offer 
anode på det mere ædle metal, 
man ønsker at beskytte.
Her er en liste over det, man 
kalder metallers spændingsræk-
kefølge, startende med ædelt. 
Guld/Syrefast stål/Bronze/Kob-
ber/Messing/Støbejern, jern/
zink/Aluminiumslegeringer. Jo 

Henriks klumme
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i dag, ikke må sælges efter den 30. 
juni 2018.
Jeg medsender hermed den infor-
mation som HEMPEL netop har 
udsendt.
En lille folder forklarer omkring 
de nye produkter for 2018.
 
Samtidig med at vi udsender 
denne information, vil jeg også 
gerne understrege, at vi IKKE kan 
tilbyde at tage bundmaling retur.

Det er op til hver enkelt kunde 
at sørge for at få de nuværende 
produkter (som jo i øvrigt er super 
gode) solgt og ud på markedet.
Dine kunder må påføre de nuvæ-
rende produkter i hele 2018. Det 
vil sige at det vil være lovligt at 
påføre den ”gamle” type bundma-
ling på båden efter at den er taget 
på land i efteråret 2018.
Kunden skal blot købe malingen 
inden udgangen af juni måned.

længere der er imellem metal-
lerne i rækkefølgen, jo bedre er 
beskyttelsen af det ædle metal. 
I ferskvand er tæringen ikke så 
udtalt som i saltvand. Derfor bør 
man overveje at skifte sine zin-
kanoder til aluminiumsanoder for 
en endnu bedre beskyttelse, men 
husk aldrig at blande anoderne. 
Har du zink, så fortsæt med det, 

Henrik Kjær har sendt følgende 
nyhed, som er et citat fra noget, 
som en grossist har skrevet til 
sine kunder:

Til alle vore kunder 
Som de fleste allerede har hørt 
eller set i pressen, så er der nye 
regler på vej omkring bundma-
linger til lystbåde.
Dette vil berøre os alle, idet de 
bundmalinger, som vi har på lager 

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 2018. 
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 elstander 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 elstanderne, 
til at disse tømmes.
Efter årsskiftet bliver elstanderne 
automatisk nulstillet og evt. rest-
beløb vil være tabt. 

Ikke benyttede bådpladser
Hvis en pladshaver ikke anven-
der sin plads i den kommende 
sæson eller længere tid, skal 
der gives besked til havnekon-
toret, så hurtigt som muligt. 
Helst inden sæsonstart.

Venteliste til bådpladser
I marts måned usendes op-
krævning med gebyr på kr. 
100,- til medlemmer, der står  
på venteliste til leje og køb af 
bådplads i Marinaen. Beløbet 
skal indbetales senest 1. april. 
Undladelse, eller for sen ind-
betaling af beløbet, medfører 
sletning af ansøgeren på listen.

eller skift alle til aluminium. Dette 
er meget vigtigt, da en enkelt 
anode i alu, ellers vil virke som 
beskyttelse også for zinken. 
På genhør i næste nummer, hvor 
vi alle hopper af længsel og 
forventningens glæde efter som-
merens togter.

Henrik Kjær

Nyt om bundmaling

Har du spørgsmål om både, 
motorer og sejlads på søerne 
mm.: send dem til 
ankret93@gmail.com 
og der gives svar i det kom-
mende nummer af Ank´ret. På 
denne måde deler vi informa-
tionerne med alle. 

  Brevkassen
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Den naturlige spalte 53 
eller: Manden ved bålet 

Hummerfiskeri og sidste 
snurrevodskutter på Læsø

I efteråret skrev jeg lidt om fiskeri 
omkring Læsø, og det vil jeg fort-
sætte med i disse spalter.
Gennem de mange år vi er kom-
met på Læsø, har jeg været med 
hummerfiskerne ude at trawle 
jomfruhummere i et til to døgn 
hver sommer i det nordlige Kat-
tegat og over mod Svenskekysten. 
Jeg søgte altid at få hyre på en af 
de kuttere, hvor fiskeren normalt 
fiskede alene. Så var muligheden 
til stede for aktivt at deltage i ar-
bejdet ombord med at sætte trawl 
og efter fire timers trawling hale 
ind og se, hvad der var fanget. 
Det var altid spændende at se, 
hvad posen indeholdt, når den 
blev tømt ud i paunerne på dæk-
ket (pauner er rum, man danner 
af planker midtskibs, så fangsten 
ikke rutsjer rundt over hele bå-
den). Når posen var tømt, blev den 
lukket med bindestrikken, trawlet 
sat på ny, og trawlingen fortsattes. 
Derefter gik sorteringen af fang-
sten i gang. Vi fandt et målebræt, 
lagde os på knæ på dækket og 
begyndte at rode i dyngen for at 
pille hummere fra.

Mindstemålet for jomfruhum-
merne i Danmark er 13 cm fra 
spids af næb til yderste haleskel. 
Og dem omkring mindstemålet 
må lige en tur på brættet for at 
se, om de holder. De større og 
undermålerne lærer man hurtigt 
at skelne. De store og målshum-
merne ryger over i baljen, og 
undermålerne skrabes bagud sam-
men med tang, gopler og andet. 
Når dyngen af frasortering bag én 
var blevet for stor, skubbede man 
bare det hele ud af skvatlemmen, 
mens mågerne skrigende sloges 
for at sikre sig mest muligt. Det 
er helt utroligt, hvor store torsk 
mågerne kan sluge. Torskehalen 

hænger ofte ud af kæften på dem 
et stykke tid, inden den glider helt 
ind i ”syrekværnen”.

Bifangst
Der kommer selvfølgelig meget 
andet end hummere i trawlet, og 
det benævnes bifangst. Jeg har 
gennem årene været med til at 
fange alle mulige slags fisk som 
pighajer, blæksprutter, store ål, 
torskefisk, makreller, sild, bris-
linger, der også er sild, og alle 
mulige slags fladfisk. En enkelt 
gang en havørred på 6 kilo, som 
jeg senere fik koldrøget på havnen 
i Aarhus ved Brdr. Christensen. 
Og jeg siger bare, den var go´. 
Jeg havde et stort stykke af den 
med retur til fiskeren på Læsø. Og 
han var vildt begejstret og sagde: 
”Fanger jeg flere af dem, skal jeg 
sørge for at du får dem”. Han gik 
stadig med mindet om den gode 
smag i munden. 
Om natten foregår sorteringen 
selvfølgelig i projektørlys. Og var 
der megen søgang, kunne det godt 
genere balancenerverne, når ikke 
man havde horisonten for øje, 
men lå og kiggede ned i dyngen 
af hummerne. Når horisonten var 
i synsvidden, er jeg aldrig blevet 
søsyg.

Ofring til havguderne
Jeg husker én gang, hvor jeg var 
med kutteren Montana og skip-
per Harding oppe på højde med 
Skagen, og der var en lidt uroligt 
sø. Jeg havde spurgt skipper om 
at komme med på en tur, og så 
en eftermiddag siger han: ”Nu er 
det næsten havblik, og vi sejler 
kl. 16”. 
Jeg tog med, og vi lagde ud af 
Vesterø Havn og stimede 2 timer 
nord, hvorefter trawlet blev sat. 
Så trawlede vi et par timer stadig 

mod nord, vendte og trawlede 2 
timer tilbage. Derefter blev der 
halet og posen tømt i paunerne 
midtskibs. Båden huggede hele 
tiden de der fire-fem meter op og 
ned med stævnen, og jeg tillod 
mig at sige: ”Kalder du det her 
havblik”? Skipper brummede: 
”Jeg ku´ da ikke vide, at der stod 
sådan nogen dønninger heroppe”. 
Jeg lagde mig derefter på knæ på 
dækket for at sortere, og der gik 
ikke en halv time, før jeg vendte 
mig om og ofrede til havguderne 
ud over lønningen. Men skipper 
stod i styrehuset og røg Cecil, og 
for at han ikke skulle smile alt 
for stort, fortsatte jeg sorteringen. 
Og de næste par gange, hvor min 
mave nægtede at holde på indhol-
det, var jeg blevet mere ligeglad, 
vendte mig bare om og ofrede i 
dyngen af frasortering. 

Da vi var færdige med at sortere 
og havde spulet hummerne og 
dækket, gik jeg op i styrehuset. 
Og skipper sagde så: ”Nå, min 
dreng – trænger du til at ligge 
ned”? Han havde selvfølgelig 
bemærket mine kvaler. Og der 
var lige plads til, at der kunne 
ligge en bagerst i styrehuset. Der 
lagde jeg mig, men det varede 
ikke længe, inden min mave igen 
protesterede, jeg snuppede hastigt 
en af mine støvler og ofrede ned 
i den. Skipper, der stod ved roret, 
opdagede ikke noget. Næste mor-
gen tog jeg støvlerne med om bag 
styrehuset, tømte den halvfyldte 
støvle, skyllede efter med hav-
vand og tog den på, så var æren 
stadig bare lidt i behold.

Skrubber og brislinger
Jeg havde min egen fiskekasse 
ombord, hvor jeg samlede for-
skellige fisk fra - af dem, der 
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ikke var salgbare, også de meget 
store skrubber, som ikke kunne 
sælges, men det blev jeg hånet for. 
Fiskerne på Læsø spiser nemlig 
ikke store skrubber, fanget på 
dybt vand. Så når makkeren over-
for fandt en stor skrubbe, sagde 
han hånligt: ”Her er en turistfisk 
mere”, og kylede den over i min 
kasse. Hjemme igen efter fiske-
turen skar jeg fileter på de store 
skrubber (4 stk.), og jeg syntes, de 
smagte akkurat lige så godt som 
al anden frisk fisk.

En anden gang, jeg var med ude, 
fangede vi mange af de små bris-
linger. Dem pillede jeg fra, stegte 
dem på panden nede i lugaret og 
serverede dem for fiskerne, og 
dem var de glade for at spise. På 
Læsø benævner man brislinger 
”skarpsild”, fordi de har skarpe 
kølskæl. Fuldt udvoksede brislin-
ger måler kun 10 – 12 cm, men de 
er rigtig lækre.

Den sidste snurrevodskutter
Jeg var heldig at komme en tur 
med den sidste snurrevodskutter 
på Læsø, skipper Viggo var 75 
år den gang. Vi lagde ud kl. 4 
morgen og fiskede med snurrevod 
hele den følgende dag på kanten 
af Læsø Rende, og det var isinger, 
vi gik efter. Efter 4 – 5 træk med 
efterfølgende sortering og rens-
ning blev der 13 kasser á 50 kg. 
Men der var ikke de store penge 
i det. Jeg husker, afregningen kun 
var 4,5 kr. kiloet. Og den skulle så 
deles med halvdelen til kutteren, 
en fjerdedel til medhjælperen og 

en fjerdedel til Viggo. Min afreg-
ning var, at jeg under sorteringen 
havde pillet ca. 300 isinger fra af 
dem, der lå lige under målet (25 
cm). Dem tog jeg med hjem, salte-
de dem og bandt dem sammen ved 
halerne to og to, og tørrede dem 
efterfølgende på tørresnoren – og 
det er et arbejde, der skal passes 
omhyggeligt. De må helst ikke få 
regn og heller ikke blive dugslået, 
så de skal tages ind om natten. 
Efter de var tørret, forærede jeg 
en gammel fisker 12 - 14 stykker 
af mine tørfisk – og han roste dem. 
Så helt mislykkede kan de da ikke 
ha´ været.
Men fiskeriet på Læsø er des-
værre gået voldsomt tilbage. Da 
vi begyndte vores ferier deroppe 
i 1975, var der omkring 100 kut-
tere på øen og meget liv og leben 
på havnene, både i Vesterø og i 
Østerby. Nu er der kun 18 kuttere, 
der trawler, tilbage, de fleste lidt 
større end tidligere. Derudover er 
der en halv snes mindre både, som 

sætter lidt garn og tejner. Og langt 
den største del af fiskeriet derovre 
foregår fra Østerby. Det er trist, 
at kvotesystemet har ødelagt ek-
sistensen for fiskeriet og dermed 
decimeret fiskernes antal. 
Snurrevodsfiskeriet er helt slut 
deroppe, Viggo lagde op den 
sommer, efter jeg var med, og 
bundgarnsfisker Knud Krog ved 
Østerby er også stoppet – på 
grund af alder. Men jeg er glad 
for at have oplevet fiskerne, de 
forskellige former for fiskeri, alt 
det liv, der var på havnene, og i 
krostuen på Carlsens Hotel lørdag 
formiddag – der var det meget 
svært at finde en plads.  

Det var så min julehistorie denne 
gang, og hermed ønsker jeg alle 
i Rederiet Ry Båd´laug en rigtig 
god jul og et godt nytår – måske 
høres vi ved til april 2018.

    Svampe Kurt

Arrangementskalender 
Tirsdag den 9. januar
Klubaften - ’Ris og ros’
Medlemmerne kan formulere ris 
og ros til bestyrelsen.

Fredag den 26. januar 
Fællesspisning - Gule ærter
fremstillet af et kompetent køk-
kenhold. Det traditionelle arran-
gement, hvor prisen er absolut 
rimelig. Tilmelding. 

Tirsdag den 20.februar 
Generalforsamling
Årets vigtigste begivenhed. Mød 
op og gør din indflydelse gæl-
dende. 

Tirsdag den 6. marts 
Klubaften - Klargøring af båd
Klubben er vært med kaffe og 
tilbehør.

Søndag den 25. marts
Standerhejsning 
Efter ceremonien er der kaffe 
og rundstykker i klubhuset samt 
afholdelse af auktion over med-
lemmernes maritime effekter, 
der bliver udbudt til salg. Ryd 
pulterrummet for overflødigt 
bådudstyr.
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Set og sket - Tour de legedag

Det var med nogen bekymring, 
vi fulgte vejrudsigten hen mod 
lørdag, der blev lovet regn og 
masser af det.
På trods af de dystre udsigter 
dukkede der alligevel 16 forvent-
ningsfulde medlemmer op, og der 
stødte vel en 10 stykker mere til 
senere på dagen.
 
Efter at have fordelt deltagerne 
ud på 3 hold, gik vi i 4 både og 
sejlede til Fløjlsgrunden, hvor alle 
holdene fik udleveret et tændstål 
og en pose brænde.
Opgaven gik ud på at skabe ild 
med det udleverede tændstål, det 
udløste point at være først, og 
herefter skulle holdene dyste i at 
bage det mest perfekte snobrød. 

Snedigt nok var det Bente og mig 
selv, som skulle dømme 
Der blev virkelig gået til den, for 
at de skulle blive perfekte uden 
at blive brændte, 3 meget fine 
snobrød med pølser.
 
Efter endt snobrødsbagning i to-
talt tørvejr (nogen må have haft 
forbindelserne i orden) sejlede 
vi tilbage i klubben og spiste den 
medbragte frokost.
 
Eftermiddagen gik med lidt kaffe, 
hygge og snak på kryds og tværs, 
inden grillen blev fyret op til 
fælles grill af vores medbragte af-
tensmad; vi var ca. 25 til spisning.
 
Vinder af konkurrencen blev 

Lone, Merete og Gunner, Alex 
og John – Lone var meget stolt 
over at blive udnævnt til at ar-
rangere næste års Tour, og hun 
valgte, at Heidi og Martin skulle 
hjælpe med.
 
Det var en dejlig hyggelig dag 
med fint vejr, når det var nød-
vendigt, og jeg vil igen opfordre 
mange flere til at deltage næste 
år. Nye medlemmer får en god 
mulighed for at møde nogle af de 
gamle medlemmer.
 
Tak fordi I var med til at gøre det 
rigtig hyggeligt.

Mvh Bente og Ib

Foto: Ole Seeberg
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Jeg er stærkt begejstret for gamle 
danske retter og om vinteren i 
særdeleshed simremad. En af 
de dejlige og vældigt populære 
efterår/vinterretter, som bl.a. er 
blevet serveret for folketinget (og 
så går det nok også an her hos os) 
er ølbraiserede svinekæber. Kødet 
har en fløjlsagtig konsistens og 
smager fantastisk. Her er mit bud 
på retten.
Til ca. 4 portioner skal bruges:
8-12 svinekæber, en håndfuld god 
røget bacon i tern, ca. en liter svi-
nefond, en mørk øl (gerne porter), 
et stort løg, 2-3 gulerødder, 1-2 
fed hvidløg, et par persillerødder, 
1-2 stilke bladselleri, 1 syrligt 
æble, 3-4 stjerneanis, timian, hon-
ning, smør og salt og peber.

Rens kæberne for hinder og sener, 
brun derefter baconternene i lidt 
smør i en tykbundet gryde. Tag 
baconternene op og brun kæberne 
godt af i baconsmørret, tag lige-
ledes kæberne op og sauter de 
grofthakkede grøntsager, til de har 
taget lidt farve, lidt! Kom kødet 
tilbage i gryden til grøntsagerne, 
hæld øl og krydderier på og lad 
det dampe et par minutter. Dæk 
herefter det hele med svinefond 
og lad det simre under låg i godt 2 
timer, tag derefter låget af og kog 
videre, til saucen er kogt ind til 
passende konsistens. Retten sma-
ges til med salt, peber og honning.
Som tilbehør er næsten enhver 
form for mos af rodfrugter: kartof-
ler, pastinak, persillerod, gulerod 

eller kombinationer rigtig godt. 
Jeg har her lavet en bagt version af 
pastinak og kartoffel, som er kogt 
møre i letsaltet vand, blendet og 
rørt med lidt smør og bagt i ovn 
ved 225 grader, til det er gyldent 
på toppen.
Derudover har jeg lidt hele gule-
rødder, kogt lige knapt møre i lidt 
vand med en smørklat, derefter 
trillet i lidt afbruset smør på en 
varm pande i et par minutter.
En kold øl er naturligvis en frem-
ragende ledsager til retten.

Velbekomme og god vinter

Frank   

Ølbraiserede svinekæber 
- med bagt rodfrugtmos og smørdampede gulerødder

Ledige hverv i bådlauget

På bestyrelsesmødet d. 07. 11. 2017 blev det oplyst, at Else Jensen ikke genopstiller som formand for 
malerudvalget, og at Lisbet Jakobsen ønsker at fratræde som bestyrelsessekretær. Ry Bådlaug vil derfor 
gerne høre fra medlemmer, der kunne tænke sig at overtage et af de to hverv. 
Kontakt formanden, hvis du er interesseret.



SLADREBÆNKEN

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

Har du hørt, at Hardy har været 
ude med slæbebåden igen? Næ´e, 
efter hvem?
Joe, det var Else på vej hjemad 
i Sally der tog nyt land. Hun 
forsøgte at pløje en ny sejlrende 
i dyndet, ved at sejle højre om 
bøjen ud for Måge Øen.
Lykkedes det så? Næ`eh, hun lå 
der lidt om på siden og ventede 
pænt, til Hardy kom og fik trossen 
i Sally, og fik dem halet tot igen.
Så har vi da endelig et navn til den 
forhenværende Måge Ø –Vi kan 
nu kalde den ”Else Ø”!  

Lidt udpluk fra Logbogen:
Kaptajnen havde skrevet: I dag 
var styrmanden beruset på vagten.
Dagen efter hævnede styrmanden 
sig og skrev: I dag var kaptajnen 
ædru på vagten. Sådan!

Hvor meget vejer du i grunden? 
82 kilo med briller.
Hvad vejer du så uden? Det ved 
jeg ikke, jeg kan ikke se det!

Skat, la´ nu være med at være sur. 
bare fordi jeg kom hjem i godt 
humør fra byturen i aftes med et 
blåt øje. Du havde ikke det blå øje, 
da du kom hjem!

En århusianer og en englænder 
var ude og sejle, og århusianeren 
falder i vandet.
Hjælp, hjælp, skriger århusia-
neren.
What??
Ja gu' fanden er det vådt!

Kristian og Frederik støttede 
hinanden hjemad efter en meget 
fugtig bytur, og Kristian siger:

Jeg fortæller altså ikke til nogen, 
hvor vi har været i aften.
Frederik: Men du ka´ da godt 
fortælle det til mig.

Dommeren til vidnet: Hvorfor 
greb de dog ikke ind, da de så til-
talte kvinde listede tegnebogen op 
af hr. Jensens lomme? Jeg troede 
de var gift!
Myg angriber kun folk med be-
stemte blodtyper.
Hvordan finder de dem? De tar´ 
selvfølgelig stikprøver!

Hvorfor sætter jyder ikke kryd-
derurten dild på frokostbordet?
Fordi det ville lyde så dumt: Ræk 
mæ´ lige æ´ dild-do!

God Jul
Svampe Kurt


