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Jes Weinrich

Formanden har ordet !

Så er efteråret endnu engang 
kommet. Mærkeligt som det altid 
kommer fuldstændigt bag på én. 
Egentlig kunne jeg jo bare kigge 
på kalenderen og konstatere, at 
det er ved at være tid til at gå i 
vinterhi, men alligevel har jeg 
denne fornemmelse af at ”det er 
sgu lidt for tidligt”. Og hvorfor 
nu det? Sommeren var jo god 
med ligefrem hedebølge i det 
ganske danske land. Så vi har jo 
haft masser af muligheder for at 
komme ud på søen. Men ak, for 
mit vedkommende sad jeg nede i 
Kroatien da Danmarks sol skin-
nede og da jeg endelig kom hjem 
gik solen væk! Hvad er nu det for 
en uorden? Man burde da kunne 
være sikker på at august er lun 
og tør, -hvorfor skulle man ellers 
ændre børnenes skoleferie??
Nå, men da jeg jo hverken kan 
gøre fra eller til, har jeg bestemt 
mig for at september og oktober 
bliver de luneste måneder i mands 
minde og SÅ SKAL vi bare ud 
og sejle!!

For vi skal jo alle huske, at båden 
skal være oppe af havnen senest d. 
15. november, så det er nu hvis vi 
vil nyde de sidste stunder på søen 
i denne sæson!

Og i forbindelse med optagning 
af både vil jeg gerne henvise til 
den nye procedure som du kan 
læse andetsteds her i bladet (se 
under ”Huskat” på næste side, 
red.). Jeg ved godt at det kan virke 
som en voldsom ændring i måden 
at ordne sagerne på her i klubben, 

men som jeg før har skrevet, så 
mener jeg ikke at bestyrelsen skal 
bruge tid på at agere politibetjente 
og barnepiger. Derfor har vi valgt 
at ”tage tyren ved hornene” og få 
styr på, hvem der benytter klub-
bens tilbud om oplagsplads. Det 
betyder forhåbentligt, at vi ikke 
længere skal bruge unødvendig 
tid (og penge) på at få folk til at 
overholde de regler, der nu en-
gang er i forbindelse med at bruge 
kommunens grund.

Også i år har der været utrolig 
mange både i søsystemet, men 
heldigvis har der heller ikke i år 
været nogen store ulykker. Det 
kan måske skyldes at Skander-
borg kommune og Politiet igen år 
har været på søen. Og denne gang 
har de virkelig været aktive med 
det resultat at op til flere søfolk 
måtte erkende, at når man har en 
båd og sejler rundt ude på søen 
så har man også et ansvar. I den 
forbindelse vil jeg gerne påpege 
at dét med at man skal have det 
rigtige antal redningsveste i den 
rette størrelse med ombord stadig 
er en regel der skal overholdes. 
Men derudover er det vigtigt at 
disse redningsveste er tilgæn-
gelige. Det kan ikke nytte at de 
ligger stuvet hen i det allerbageste 
rum, hvor man næsten ikke kan få 
fat i dem. Hvis myndighederne 
oplever dette, kan de vælge at 
give bøde herfor. Udover at det 
er dumme penge at betale, er vi 
vel også nødt til at indrømme, at 
en redningsvest kun er gavnlig 

hvis du kan få fat i den, når du har 
brug for den!

Og så til roserne: sikkerhedsud-
valget og bestyrelsen har gennem 
de sidste par år haft øget fokus på 
sikkerheden i forhold til fortøj-
ninger og fendere i havnen. Og vi 
kan konstatere at medlemmerne 
generelt har taget dette vigtige 
emne til sig og har sørget for at 
deres båd har været i orden. Det 
vil jeg gerne rose jer alle for, fordi 
det viser at alle medlemmer tager 
sit ansvar alvorligt. En båd er ikke 
og har aldrig været et legetøj, - 
hverken ude på søen eller inde i 
havn. (at vi så godt kan ”lege” når 
vi er om bord er noget helt andet!)

Til slut er der kun at sige, at jeg 
håber I alle vil komme til vore 
klubaftener, som igen i år har flere 
spændende ting på programmet. 
   

God eftersommer og efterår 
   

Formanden



Optagning af både
Bemærk venligst at ALLE både 
skal være fjernet fra Ry Marinas 
broanlæg senest 15. november 
2010.
Gå venligst i gang med forbere-
delserne til optagning af båden 
i god tid, så en enkelt weekend 
med dårligt vejr bevirker at du 
overskrider fristen.
Indtræder et eller andet ganske 
uforudset op til 15. november, 
så kontakt straks havnekontoret, 
så de ikke skal til at bruge tid på 
at ringe til dig for at få din båd 
på land.
Som medlem af Ry Bådlaug er 
man forpligtiget til at efterleve 
”Havnereglement for Ry Marina” 
hvori ovennævnte tidsfrist er an-
ført under punkt 2.2.

Tovværk i Ry Marina
Samtidig med, at båden fjernes 
fra bådepladsen i Ry Marina skal 
ALT tovværk fjernes fra pæle og 
broer. Tovværk der ikke senest 
15. november er fjernet fra bro-
anlægget vil blive indsamlet af 
broholdet og destrueret. 
Man bør vænne sig til at medtage 
alt tovværk, når båden glider ud 
af pladsen for sidste gang, for at 
komme på land.

Oprydning på Maglehøjvej - 
opbevaringspladsen
Som det står i vores havneregle-
ments punkt 5 SKAL alt grej være 
fjernet fra pladsen på Maglehøjvej 
senest 15. november. Grej og ud-
styr, der efter denne dato henlig-
ger på pladsen uden forudgående 
aftale med hav-

nekontoret, vil blive destrueret 
af bestyrelsen, der har ansvaret 
for at pladsen efter 15. november 
henligger tom og rengjort. Det er 
nødvendigt her at understrege, at 
ALT ikke fjernet grej destrueres 
uden videre, hvis ikke grejet er ty-
deligt mærket med ejers identitet, 
som det jo skal være.

Afstivning af oplagte både.
Sørg for solid afstivning af din 
båd, hvis den skal stå på Skim-
minghøj-pladsen. En usikker 
afstivning af din båd udgør en 
risiko for nabo bådene, når vin-
terstormene sætter ind.
I forbindelse med oplægning af 
båden er det klogt at anbringe 
båden med stævnen ud mod 
knæhegnet, således at alle bådene 
kommer til at ligge med agteren-
den ind mod kørevejen i midten 
af pladsen. På denne måde er det 
meget nemmere – både for os selv 
og for vagtmanden - at holde øje 
med, om der er eller har været 
ubudne gæster i båden.

Optælling af grej og udstyr 
samt budgetønsker.
Ry Marinas udvalg har et fast 
arbejde i september, der hedder 
opgørelse over diverse grej og 
udstyr, så udvalgene og besty-
relsen kan danne os et overblik 
over, hvad der evt. skal suppleres 
med til næste år, så ønskerne til 
nyanskaffelser kan lægges ind i 
budgettet.
Er der ting der skal repareres, 
ændres eller nyanskaffes, så er 
det altså nu udvalgene skal i gang. 
Budgetønskerne for 2011 skal 
være bestyrelsen i hænde senest til 
første bestyrelsesmøde i oktober. 

OBS - OBS - OBS !!
NY PROCEDURE 

Opstilling af båd, stativ 
og grej på Skimming-
højpladsen ved klub-

ben og på Maglehøjvej 
(Thøgersens Grund)

• Skriv dig på listen i klubhuset 
hvis du er interesseret i at få en 
oplagsplads.

• Henvend dig på havnekontoret 
og betal 500,- i depositum 

• Du får et nummer tildelt som 
skal sættes på stativet.

• Derefter får du anvist en plads 
af havnekontoret.

• Til foråret har du følgende valg-
muligheder:

o Sæt båden i vandet og tag dit 
stativ/grej og nummer med 
hjem. Depositummet bibeholdes 
i klubben og du er automatisk på 
listen til næste år.

o Sæt båden i vandet og stil dit 
stativ/grej op på Maglehøjvej. 
Depositum bibeholdes i klubben 
og du er automatisk på listen til 
næste år.

o Sæt båden i vandet, fjern stativ/
grej og aflever nummeret og du 
får de 500 kr. retur.

• Hvis du ikke fjerner båd, stativ 
og grej fra pladsen senest d. 
15. maj vil depositummet blive 
indkrævet og brugt til at fjerne 
stativet.

• Hvis du på pladsen ved havnen 
eller på Maglehøjvej stiller båd, 
stativ og grej som ikke er regi-
streret af havnekontoret vil det 
blive fjernet på din regning uden 
advarsel.

    
  Bestyrelsen4



     Det startede i 1994, da Henrik 
skulle købe en båd, som var egnet 
til havfiskeri. Det var svært at 
finde en med de rette egenska-
ber, men i England fandt han en 
Warrior 165, som var nyudviklet 
dengang. Den blev bygget til at 
sejle på det Irske Hav, som kan 
være voldsomt uroligt, og den er 
derfor meget sødygtig. Samtidig 
er der god plads på dækket til 
fiskegrej og landing af fisk. 

Der blev hurtigt skabt interesse 
i lystfiskerkredse for denne båd, 
og Henrik Kjær fik lavet en aftale 
med producenten i England og 
begyndte at importere og sælge 
Warrior, som i dag består af en 
serie af både, fra 15-18fod, og de 
er meget populære til lystfiskeri 
og vandsport. 

Hobby = levebrød.
Henrik Kjær er uddannet elek-
triker, og det var derfor nærlig-
gende, at han selv monterede 
ekstraudstyr på de både, som han 
solgte. Gennem årene blev han 
også (selv)udlært mekaniker, så 
han kunne udvide forretningen til 
at omfatte al service på bådene, og 
det går rigtig godt. I dag omfat-
ter virksomheden såvel båd og 
motorservice, som salg af nye og 
lidt brugte både, Honda motorer, 
el-motorer samt alt i udstyr til 
bådene. Henrik følger nøje med 
i udviklingen af nye maritime 
elektroniske apparater, og ved 

stort set alt om autopiloter, sø-
kortplottere, ekkolodder, osv. og 
kan levere og montere apparater 
fra alle marine grossister til meget 
fornuftige priser. 
Se mere på www.ry-baadimport.
dk . Henrik er også passioneret 
lystfisker, dyrker især havfiskeri, 
og han er godt tilfreds med, at han 
har haft mulighed for at gøre sin 
hobby til sit levebrød.

Alujoller
Ry Bådimport har fået endnu 
en serie på programmet: Ma-
rine Alujoller, som produceres i 
Tjekkiet. Jollerne er meget lette 
og håndterbare, og de mindste i 
serien kan transporteres på taget 
af en bil. Henrik har fået agenturet 
her i landet, og forventer på sigt at 
levere til ca. 10 forhandlere. Jol-
lerne kan ses på Internet adressen: 
www.alujoller.dk

Vokseværk
Det kan naturligvis have sine 
fordele, at virksomheden ligger 
på samme adresse som bopælen, 
men det har jo sine begrænsnin-
ger med hensyn til plads. En båd 
fylder jo temmelig meget, og flere 
både fylder mere, så Ry Bådim-
port har brug for mere plads, både 
til montage af sine egne både, men 
også til service og reparation på 
andre både. Derfor håber Henrik 
på sigt at finde nye lokaler, gerne 
i industrikvarteret, og vi håber 
selvfølgelig det lykkes for ham at 
finde det han skal bruge.

Elsebeth

Ry Bådimport v/ Henrik Kjær

Elsebeth Toftelund
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Klubaften hos 
Palby Marine

Som beskrevet i forrige num-
mer af Ank’ret, havde vi en 
rigtig hyggelig aften hos Palby 
Marine i Kolding den 3. marts. 
Dette arrangement kom i stand 
takket være Henrik Kjær, Ry 
Bådimport, som bl.a. forhand-
ler Palby´s produkter. Tak for 
det gode initiativ. Vi håber 
succesen kan gentages, evt. 
til næste år.
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Det er meget normalt, at nogle 
medlemmer fra Ry Bådlaug flytter 
båden ud til det åbne hav i som-
merperioden. Men der er også den 
omvendte trafik. Nemlig, at vi i 
Ry Marina hver sommer modtager 
gæstesejlere. Ikke så få trailerbåde 
kommer af og til på besøg for at 
nyde søerne og omgivelserne. 

”Freja” fra Kalvø i Genner Bugt 
ved Åbenrå måler 31 fod og 
kunne ikke transporteres på en 

biltrailer. Derfor blev den trans-
porteret med vognmand. Skibet 
vakte opsigt i Ry bl.a. på grund af 
det elegante design og størrelsen. 
Det flotte fartøj prydede havnen i 
1½ uge i juli måned. 

Besætningen på Freja bestod af 
Gert og Tine Jensen, der sammen 
med børnene Freja og Bjarke til 
daglig bor i Jernvedlund, øst for 
Gredstedbro ved Ribe. Den nor-
male og daglige aktionsradius for 
den sejlende familie er derfor pri-
mært havområdet i det sønderjy-
ske med udgangspunkt fra Genner 
Bugt. Gert Jensen har imidlertid 
sin arbejdsplads i Århus, og han 
er derfor blevet fortrolig med det 
østjyske område, ikke mindst Sø-
højlandet. Han kunne se, at søerne 
ikke blot var smukke, men også 

dannede rammen for et spæn-
dende sejlområde. Det var derfor 
ikke svært at overtale familien 
til at sætte kursen mod Ry for at 
tilbringe en uge af sommerferien 
i deres båd. 

Gæstfrihed i Ry
Ank‘ret traf Tine Jensen i klubhu-
set og kom hurtigt i snak omkring 
familiens oplevelser på søerne. 
Tine udtalte spontant med glæde 
i stemmen: 

”Her er en rigtig god tone og folk 
er ualmindelig flinke i Ry”. Jamen 
dog. Det blev forklaret med, at 
familien fra første dag blev mødt 
med venlig hjælpsomhed ved 
tilrettevisning og andre praktiske 
gøremål.
Og om Ry Marina og området 
på søerne var vurderingen, at 
det overgik skønheden i Alsace i 
Frankrig, hvor familien ferierede 
sidste år, ved at sejle på kanaler i 
en lejet båd. Samtalen med Tine 
endte med et besøg på ”Freja”, 
der lå fortøjet for enden af bro E.

Yachten Freja
Det blev Gert Jensen, der stolt 
fremviste ”Freja”, der er bygget 
i 1973 på Fyns Yachtværft. Far-
tøjet – en Grandezza 31 - har et 
glasfiberskrog med overbygning 

og aptering i lakeret træ. Skroget 
har et blødt og iøjefaldende smig 
med et lavt agterdæk, der rejser 
sig i forpartiet og giver god stå-
højde i forkahytten. Styrehuset/ 
dæksalonen med god plads til 
opholdsrum var placeret agter, 
som på klassiske fiskekuttere. 
På træmasten kunne støttesejlet 
hejses. Grandezzaen bliver drevet 
frem af en Perkins dieselmotor 
med 72 HK. 

Alt om bord var pænt og vedli-
geholdt. Alt nødvendigt udstyr til 
sejlads i de danske farvande var 
på plads. Af ekstra raffinementer 
i styrehuset blev bemærket en 
tv-monitor opdelt i 4 felter. I fel-
terne kunne man overvåge bådens 
lukkede rum. Bl.a. rorbeslaget 
og sumpen, belyst med ultravio-
lette stråler fra de små monterede 
kameraer, der kunne orientere 
kaptajnen om, at alt var OK. End-
videre havde den fingernemme 
skibsejer selv monteret den auto-
matiske styring, så han siddende 
på fordækket kunne holde kursen 
med en fjernbetjening. 

Efter opholdet på Søerne blev 
vognmanden rekvireret og turen 
gik videre med udgangspunkt fra 

Gæster fra Sønderjylland 
i Ry Marina

Chr. Medom
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Fredericia, hvor den resterende 
ferie blev brugt i Årøsund med 
perfekt vejr til badning og fiskeri, 
inden den faste plads i Kalvø blev 
nået. Næste punkt på programmet 
var derefter mandag morgen, hvor 
det lønnede job igen skulle passes.

Retur til Ry en anden gang
På forespørgsel om, hvorvidt 
familien igen kunne finde på at 
sætte kursen mod Ry Marina, kom 
svaret prompte: ”Bestemt ja – og 
du skal huske på, at de rosende 
ord, I har fået, er meget store fra 
en vestjydes mund”. 

Og skulle læserne få ideer efter 
at have læst om yachten ”Freja” 
skulle vi hilse og sige, at for 
manden med den rette ånd, kan 
båden købes for 315.000 kr. Hen-
vendelse kan ske på mailadressen 
tine.gert@bbsyd.dk.

Christian

Årets sommerfest blev som sæd-
vanlig en succes. Bordene var 
smukt dækket i grønne farver og 
dekorativ blomsteropsætning, og 
Jane og hendes hjælpere havde 
komponeret en lækker menu.

Forretten: Tortilla med lakse-
creme på salatbund, dertil valnød-
debrød. 

Hovedretten: Helstegt kalvefilet 
samt honningmarineret svinekam, 
små bagte kartofler med hvidløg / 
honningdressing, samt forskellige 
velsmagende salater, bl.a. forårs-
slaw : Spidskål, radiser og agurk i 
en dressing af græsk yoghurt, ry-
geost, mælk, citronsaft og purløg. 

Desserten: Kongelig æblekage: 
Nøddetærte med æbler og creme 
fraice. Yderst delikat og nærende, 
utvivlsomt..

Årets ”slæbeåre” blev tildelt 
”Navi—Kai”. Der var ellers flere 
oplagte emner til dette trofæ, bl.a. 
sidste års modtager, som igen i 
år var indstillet , men Lisbeth og 
Frank ville ikke længere have 
dette monstrum af en åre stående 
i deres nydelige hjem. Der var 
kraftigt bifald, da Lisbeth over-
rakte ”Navi—Kai” åren. Hvorfor 
”Navi—Kai” fik åren, kan I læse 
om på ”Sladrebænken”.  
                   Else

Sommerfest 
den 5. juni

Else Jensen



Lørdag den 7. august var vejret 
helt vidunderligt. Høj blå himmel 
og næsten ingen vind. Lige vejr 
til en tur på søerne. Ved halv ti 
tiden var vi allerede på vej gen-
nem kanalen mod Julsø ledsaget 
af rundstykker, kaffe og en gam-
mel dansk. Kursen gik mod bro 
22 – en af vores yndlingsbroer til 
en fredelig dag. 

Efter en times tid lagde vi til ved 
broen, som med sin fremskudte 
placering giver lidt mere luft på 
den varme dag, og hvorfra der 
er et bredt udsyn over Borre sø. 
Lørdagsavisen, kryds-og-tværs 
og en frisk kop kaffe kom frem 
og freden sænkede sig ombord. 
Op ad dagen kom flere både på 
søen, - det var helt tydeligt en dag, 
der skulle nydes.

På et tidspunkt blev stilheden 
brudt af en pontonbåd fra øst. 
Der var skruet godt op for mu-
sikken, og forrest i båden sad en 
gruppe unge mænd og drak øl. 
Pludselig begyndte en ung pige 
at danse foran dem. Hun drejede 
rundt og vrikkede med hofterne, 

så det var en sand fornøjelse. Og 
i den brændende sol er der ikke 
noget at sige til, at hun hurtigt fik 
varmen. Fornuftigt nok tog hun 
derfor tøjet af – stykke for stykke. 
På et tidspunkt forsvandt hun ned 

bag rælingen, og vi troede, at hun 
var fal-
det om af udmattelse, - men straks 
efter så vi et par nydelige ben, der 
svingede fra side til side i takt 
med musikken alt imens de lange  
strømper blev krænget af. Båden  

Hvad man kan opleve ved Bro 22....!
langsomt forbi og sluttede med at 
kaste anker i den vestlige ende af 
søen. Der blev festet og badet, og 
de havde det sjovt – hvad så end 
anledningen var.

Efter et par timer gik turen tilbage 
igen. Der var festligt ombord. 
Musikken og de opstemte unge 
mænd kunne tydeligt høres. Og 
pontonbåden havde nu fået en 
meget køn, let påklædt galionsfi-
gur, som vinkede smilende til alle, 
hun mødte.

Jo, man oplever lidt af hvert ved 
bro 22. Den er stadig en af vores 
yndlingsbroer til en ”fredelig” 
dag.

Hvilken herlig fortælling... Vi 
modtager meget gerne mere 
af den slags.. og andre slags... 
Redaktionen :O)
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På Grundlovsdagen den 5. juni 
blev der i Ry Marina afholdt en 
mindre og diskret ceremoni. Det 
Blå Flag blev hejst ved klubhu-
set og i år for 17. gang. Foruden 
flagstangen udfor klubhuset blev 
flaget også sat på flagstangen ved 
havnekiosken.

Kun to flag i Skanderborg Kom-
mune
Det er de eneste to blå flag i Skan-
derborg Kommune, da en ærgerlig 
procedurefejl ved ansøgningen 
om andre blå flag indtraf for kom-
munen i år. 

Ry Marina har siden 1993 været 
særlig ambitiøs for et fint havne-
miljø. Klubben har eget miljøud-
valg, der sikrer overholdelse af 
gældende regler. Desuden kræves 
der en række sikkerhedsforan-
staltninger samt information til 
borgerne. Gennem sommeren skal 
der arrangeres mindst 3 arrange-
menter, hvilket er sket. På Fersk-
vandsmuseet kunne man studere 
dyrelivet i vandkanten, fuglelivet 
blev tydeliggjort fra Gl. Turisten 
og der har været mulighed for 
smagsprøver af tilberedning af 
søens fisk.

Det Blå Flag



Mandag d. 14. juni var jeg med 
”Futte” på affaldsindsamling ved 
broerne. Det var dejligt vejr. da 
vi kl. 14.00 stod ud af havnen. 
Ombord var Valdemar, Jørgen og 
Søren. Det første vi gjorde var, at 
stryge sørøverflaget fra familieda-
gen. Da vi nåede ud i Birksø, var 
det tid til en øl. Det er Sørens job 
at servere denne øl. På en af turene 
glemte Søren det, og så kom der 
jo små diskrete bemærkninger fra 
Valdemar og Jørgen ” Nå, mon 
vi ikke skal have en øl i dag?. Vi 
gled op ad åen nød det fine vejr, 
så to hejre, der majestætisk sad og 
holdt øje. Vi snakkede om postbå-
den, der i gamle dage sejlede over 
til Posperhus. 

Våde bukser
Første stop var broen ved Rosvig. 
Her var kun en enkelt halvfuld 
affaldssæk. Herfra fik jeg over-
ladt roret, mens de tre mandfolk 
sad ude på dækket og nød deres 
øl. Ude i Julsø satte vi kurs mod 
Himmelbjerggrunden, Vi blev 
overhalet af ”Turisten”, og jeg 
fik ordre til at gå på tværs af dens 
hækbølge, men Jørgen fik allige-

vel våde bukser af skumsprøjtet.

Ved Himmelbjerggrunden var der 
kun to knap fyldte affaldssække. 
Her på denne plads var der virke-
lig pænt og velholdt, her lå ikke så 
meget som et karamelpapir eller 
cigaretskod. Er affaldssækkene 
fyldte, bindes der for dem og de 
lægges op på et halvtag (så dyrene 
ikke flår dem i stykker), indtil 
skraldebåden kommer. Jo, her 
bliver holdt orden, det er dejligt at 
se. Ved de pæne borde og bænke 
nød vi den medbragte kaffe og 
hjemmebag. 

Efterladte havestole
Så satte vi igen kursen mod Ry. 
Næste stop var broerne 61 og 
62. Her var også kun halvfyldte 
sække, men til gengæld var der 
efterladt 4 defekte havestole ved 
et af affaldsstativerne. Det blev vi 
meget forargede over. At nogen 
vil være det bekendt. Men det var 
jo også det nemmeste, så kommer 
der nok nogen og fjerner dem for 
os. Og det gjorde der jo så også. 
Nu manglede vi kun bro 60 i 
Birksø, her var intet i sækkene, og 

her var pænt og ryddeligt. 

Ved 16.30-tiden var vi tilbage 
i Ry. Det havde været en rigtig 
hyggelig tur, de gutter nyder også 
denne tjans. Der bliver skam ført 
logbog for hver sejlads, men den 
fik jeg ikke lov at kigge i!!

Tak for en god dag til Valdemar, 
Søren og Jørgen. Jeg fik tilbud om 
at komme med en anden gang, 
mon det var på grund af den hjem-
mebagte kage??

Den øvrige bemanding på 
”Futte”er: Jørn Jensen, Niels 
Hansen, Ove Kristensen, Jørgen 
Weinreich, derudover er der 1. 
Reserve: Kell Rasmussen, 2. Re-
serve: Ole Gregersen, 3. Reserve: 
Hardy Nielsen og 4. Reserve: 
Torben Ryer.

                                                                       Else

På tur med ”Futte”

Else Jensen



 båden bliver læsset. Men motoren 
havde taget så meget skade, at en 
total reparation var den eneste 
løsning på problemet. Alle de 
motorproblemer, der har været 
gennem tiderne kunne have været 
løst med en antihævertventil til 
150 kr., hvis den tidligere meka-
niker havde haft forstand på at 
lave både. 

Efter alt dette blev turen lavet om 
til en tur på 6 uger i Kattegat og 
Limfjorden. Trods alle de proble-
mer, fik vi alligevel en rigtig dejlig 
sommertur.
  

Kirsten og Jørn

Kirsten og Jørn’s sommertogt 2010

Vi startede med at blive hentet 
af Karsten kl. 8.00 den 15. maj, 
med kurs mod Horsens. Herfra 
skulle vi jo starte vores tur syd om 
Sverige og gennem Gøtakanalen. 
En tur på ca. 3 måneder.

På turen fra Horsens mod Snaptun 
begyndte de første problemer - 
vand i motoren. Det måtte jo være 
top-pakningen. Vi fik fat i en ny 
toppakning, samt opretning af 
udstødningen, som var monteret 
forkert. Så var det igen ud på de 
vilde våger. For at kontrollere om 
det hele nu var i orden, sejlede vi 
ind til Juelsminde. Alt så ud til at 
være i orden, så vi besluttede at 

blive her til næste dag. Men ak,  på 
en aftentur rundt på den smukke 
havn, faldt Kirsten og ødelagde 
en finger. Så hun måtte en tur på 
skadestuen - armen i gips i 3 uger. 

Men uheldene stoppede ikke her, 
for nogle dage senere sejlede 
vi en lille tur, og pludselig kom 
der meget sort røg ud gennem 
udstødningen. Motoren var igen 
fyldt med vand. Vi fik fat i Midt-
jysk Marineservice, som kunne 
fortælle, at på en Saga 27 med 
en Buhk motor skal der være en 
antihævertventil, da motoren lig-
ger ca. 4 cm. under vandlinien, når 
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Vi fik vores første båd i 1966, 
en gammel utæt træbåd til 500 
kr. Samtidig blev vi (Martha og 
jeg) medlemmer i Silkeborg. 
Vi har haft 6 både i alt. Vi blev 
medlemmer i Ry omkring 1989, 
og i 1994 købte vi bådplads. Vi 
blev rigtig godt modtaget i Ry, så 
vi fortrød ikke et øjeblik at vi var 
flyttet. Både formand og 
havnefoged, ja alle var 
rigtig flinke. Ejner Jen-
sen var den allerførste vi 
snakkede med, han var en 
gæv fyr.

På grund af det gode 
kammeratskab og den 
velfungerende klub, var 
jeg med ved udgravnin-
gen da klubhuset skulle 
udvides, det var vist om-
kring 90—91. Jeg var 
også med da der skulle 
graves ud til servicebyg-
ningen, det var vist et 
par år senere. Jeg var på 
et tidspunkt formand for 
malerudvalget, og havde 
her god hjælp af Gunnar 
Hedegaard.

Da der var 25 års jubi-
læum i Ry Bådlaug var 
jeg indlagt på Silkeborg 
Sygehus med en blod-
prop. Da ringede I fra festteltet 
og snakkede med mig. Det blev 
jeg meget rørt over.

Vi har sejlet på Limfjorden to 
gange, én gang på det Sydfynske 
og én gang på Flensborg Fjord. Da 
var vores Luna lille i Glügsburg 
havn. Vi nyder virkelig vores sej-
lerliv og samværet med medlem-
merne, både i klubhuset og ved 
broerne. Også om vinteren, når 
bådene er på land, er vi tit søndag 
eftermiddag en tur i klubhuset, 

Månedens profil
Valdemar Mortensen, med båden ”Haveje”, 

fortæller til Ank’ret:

hvor vi altid samles en lille flok.
Jeg nyder virkelig at være med i 
skraldeudvalget. Jeg glæder mig 
til hver 3. uge, når Jørgen Søren-
sen, Søren Nicolaisen og jeg er 
afsted. Jeg var stolt af, at jeg fik 
lov til at navngive ”Futte”.

Det var så lidt om vore fritids-

interesser, som vi heldigvis har 
været fælles om. Det har vi så 
også været i vores arbejdsliv, vi 
kunne jo ikke leve af at sejle. I 
40 år havde vi maskinstation og 
entreprenørforretning. Det var 
ikke bare et 8—16 job, arbejds-
dagene var til tider lange, men det 
at vi begge gik ind for det og stod 
sammen om det, gjorde at det var 
til at holde ud, og for det meste 
kunne vi lide det.

Jeg var næsten altid med ude i 

både 25 og 30 års jubilæum for to 
ansatte. Martha passede telefon 
og ordnede regnskab og kørte 
såmænd også rundt med olie m.m.
 De første år kørte hun også rundt 
med regninger, så hun kendte jo 
også alle kunderne.

 I de travle perioder sørgede 
Martha også for ko-
sten til folkene. Et 
eksempel på, hvordan 
hendes arbejdsdag 
også kunne være: En 
dag blev hun sendt 
til Ringkøbing efter 
en reservedel til en 
gravemaskine, som 
kørte i Fredericia, så 
var hun dernede med 
den. Høsten var jo 
den travleste tid, men 
også om vinteren, når 
der kom dynger af 
sne, så var der gang i 
gummigeden. 

Alt i alt havde vi nog-
le gode år. Vi holdt 
som 65 årige, helbre-
det var heller ikke, 
hvad det havde været.

Efter vi var holdt, 
havde vi både til vin-
teropbevaring i den 

tidligere maskinhal. Det havde vi 
også megen fornøjelse af

Vi solgte så vores hjem i år 2000, 
men vi måtte blive boende i 10 år. 
Efter 5 år købte vi en andelsbolig i 
Voel og flyttede derned. Her nyder 
vi vores otium, hjælper hinanden 
med haven og håber nu kun på, 
at vi må få flere gode år sammen 
endnu.
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Det var en mandag eftermiddag. 
Det var højsommer den 12. juli og 
Ry Marina summede af aktivite-
ter. Trailerbåde blev sat i og taget 
op. Klokken var 16.30 og på bro-
erne havde bådejerne travlt med 
deres fartøjer. Der blev vasket og 
rengjort, og turister gik tur langs 
stien med en is fra kiosken. Folk 
sad og hyggede sig ved planke-
bordene og verdenssituationen 
var ordnet under halvtaget. Det 
var den rene idyl, der pludselig 
blev afbrudt. 

Gummibåd med blå blink
Et udrykningshorn blev højere og 
højere. Nu var det i rundkørslen 
ved Kvickly – og nu kom en rød 
VW Caravel fra Ry Brandvæsen 
med en gummibåd på trailer til 
syne bag klubhuset. Udryknings-
hornet varslede alvor og blev først 
slukket, da traileren var bakket 
på plads ved slæbestedet, klar til 
isætning af den store gummibåd 
med det blå blinkende lys. De 
rutinerede brandfolk gjorde klar. 
Bommen blev åbnet, traileren 
bakken ned. En større vandpumpe 
blev læsset om bord og efter flere 

hurtige forberedelser forsvandt 
redningsbåden med redningsfol-
kene ud af hullet ved Kaninøen 
med en hastighed, som kunne 
gøre enhver ejer af en speedbåd 
misundelig.

Flere udrykningskøretøjer kom 
til. En vandvogn, en slangevogn, 
en indsatsleder og en patrulje-
vogn fra det lokale Politi. Der 
opstod total forvirring. Hvor var 
branden. Anmeldelsen havde lydt 
på en brændende båd på Birksø, 
men hvordan kunne køretøjerne 
komme frem til stedet. Efter for-
virringen kunne det konstateres, 
at den brændende båd lå syd 
for Mariemunde-broen, hvorfor 
tilkørsel var nemmest langs Sim-
toften og kano-campingpladsen 
og frem til søbredden. Men inden 
da havde udrykningskøretøjerne 
forsøgt sig ad Silkeborgvej mod 
Knudsø, inden de returnerede. 
Alt med udrykningssignalerne 
aktiveret. 

Redningsbåden havde hurtigt fun-
det den brændende båd og slukket 
ilden. De kunne konstatere, at 

båden ikke var bemandet – der 
var udelukkende materiel skade. 

Brandårsag ukendt
Ifølge en artikel i Århus Stiftsti-
dende var brandårsagen ukendt, 
og det var næppe et lynnedslag, 
der havde forårsaget branden. 
Ligeledes fremgik det af artiklen, 
at bådet havde ligget fortøjet i 
Birksø et par år, og at ejeren for 
længst havde fået påbud om at 
fjerne den. 

Har du styr på sagerne?
Det lokale Politi undersøger nu 
sagen. Tilbage står erindringen 
om de mange udrykningskø-
retøjer for de tilstedeværende 
bådejere i Ry. Brand i båden kan 
forekomme. Derfor kommer sik-
kerhedsudvalget rundt og checker, 
hvorvidt bådene i Ry Marina er i 
forskriftsmæssig stand. Hvordan 
er gaskomfuret tilsluttet? Findes 
de påkrævede ildslukkere, og er 
de efterset? Først når disse krav 
er opfyldt, kan vi atter nyde sejl-
sæsonen i Ry - også en mandag 
eftermiddag, når solen står højt 
på himlen.

Brand
på Birksø

Chr. Medom
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”Det er uden tvivl en mink,” 
skrev han.

Kan godt lave ravage
”Hvad værre er”, så fortsatte han 
med at fortælle, ”hvad sådan en 
mink kan finde på”.

”De kan godt finde på at lave ra-
vage. Jeg var nede i Ry sidse år, 
hvor vi skulle fange en hel familie 
på 5 mink, der var flyttet ind i båd. 
Da vi kom ind, lå der afføring og 
ådsler over det hele. Minkene var 
kravlet under inddækningen, og vi 
måtte skille alt inventaret ad. Da 
vi kom ind, kunne vi se, at de hav-
de ødelagt isoleringen og elkabler 
m.m. Båden var så imprægneret 
af minkenes efterladenskaber, at 
det eneste ejeren kunne gøre var, 
at tømme den helt, så der kun 
var glasfiberskallen tilbage. Så 
bestemt en ubehagelig fætter at få 
ombord”, skrev chefdyrepasseren.

Lån en fælde, find en jæger
Se, det er bestemt ikke en god 
nyhed. Fy for pokker. Morten 
Vissing anbefaler, at man kan låne 
en minkfælde ved Skov- og natur-

styrelsen. Eller at man får en jæ-
ger til at skyde ”det lille utyske”. 
Aqua kan desværre ikke rykke ud 
og fange minken, men de vil gerne 
levere lokkemad til fælden.

Så blev vi så kloge. Og tak for det 
til Per. Hvis du har haft besøg af 
mink i din båd, så hører vi meget 
gerne fra dig. Men forhåbentlig 
lader de bådene i Ry Marina være. 
til Per. Hvis du har haft besøg af 
mink i din båd, så hører vi meget 
gerne fra dig. Men forhåbentlig 
lader de bådene i Ry Marina være. 

              

Et ødelæggende bæst set i flere både

Politiet på 
søen
Og så var politiet iøvrigt på søen 
igen. Denne gang kom de den 
16 juli, som ifølge Midtjyllands 
Avis, var en dag med begrænset 
aktivitet. Alligevel blev der uddelt 
fire bøder på mellem 500 og 3000 
kroner for at sejle for hurtigt, for 
manglende redningsveste ombord 
og for ikke at have registreret sin 
båd.

Trille

”Hvad f… er det?” har Per Peder-
sen nok tænkt i første omgang, da 
han så noget ude på bro D. Det var 
mandag den 9. august, og Per så et 
kræ, kryb, bæst eller andet, der gik 
og besøgte bådene. To af bådene 
havde den helt sikkert været inde 
i. Hvor mange andre den havde 
besøgt, og hvad den ville, vidste 
Per ikke. Men heldigvis tog han 
et billede. Og heldigvis var han 
kløgtig nok til at spørge eksperti-
sen til råds; Hvad er det her?

Svaret fra chefdyrepasser på 
Aqua, Morten Vissing, var sole-
klart, efter han havde set billedet.

På dette billede, som Per Peder-
sen har taget, ses minken spanku-
lerende rundt på bro D. 

Gir´du en redningsvest....?

Trille Skøt-Jensen

13



Musik på Havnen og på Søen

Den 21. august i år dannede 
søerne igen rammen om det tra-
ditionelle Harmonikatræf. Og på 
trods af, at vejret ikke var noget 
at skrive hjem om, hyggede folk 
sig, som det kan ses af disse 
stemningsfyldte billeder. 

Blot fordi det er lidt overskyet, 
er der jo ingen grund til at sløjfe 
svømmeturen. 

Festen fortsatte om aftenen i 
klubhuset med god mad og mere 
harmonika musik.

Ry Bådlaugs Badenymfe
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Arangement 
kalender

OKTOBER
Lørdag den 2. kl. 19.00
Mandemad
Et stærkt hold af virkelige 
gastronomer vil fremtrylle 
helt specielle kulinariske 
oplevelser. En aften man 
absolut ikke må gå glip af. 
Hold øje med opslagstavlen 
i klubhuset og skriv dig på. 
Begrænset deltagerantal.

Søndag den 24. kl. 10.00
Standerstrygning.
Sejlsæsonen er slut, og det er 
tid  at stryge klubstanderen, og 
officielt vinterklargøre havnen.
Der bliver som sædvanligt 
serveret kaffe og rundstykker 
i vores hyggelige klubhus.

NOVEMBER
Tirsdag den 9.  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.

DECEMBER
Søndag den  5. kl. 14.00
Juletræ for børn og voksne.
Juletræ for børn og voksne. 
Den traditionelle julehyg-
gedag med underholdning og 
slikposer til børnene og jule-
gløgg med æbleskiver til de 
lidt ældre.

Buster for fuld musik



Suppetid
Nu er det ved at være suppetid 
igen, og en af de sjældnere fore-
teelser er mærkværdigvis fiske-
suppe. Om det skyldes skrækken 
for fiskeben eller tanken om at det 
kan være bøvlet og tidskrævende 
ved jeg ikke, men man bør ikke 
snyde sig selv for at smage denne 
let tilberedte suppe, der egner sig 
fint både som forret og hovedret.

Til retten skal bruges: Fisk uden 
ben, gerne flere slags og skaldyr 
efter smag og pengepung, fint-
hakkede løg, helst skalotte, små 
modne tomater, rød piment (også 
kaldet snackpeber), lidt estragon, 
friske forårsløg, fiske- og ell. 
grøntsagsfond, piskefløde, tomat-
puré, olie, salt og peber og persille 
eller kørvel til drys. 

Sautér løg, fintstrimlet piment og 
den hakkede hvide del af forårslø-
gene i lidt god olivenolie til lø-
gene er klare, læg groft udskårne 
fiskestykker i og hæld vand og 

fond på, til det hele er godt og vel 
dækket. Tilsæt koncentreret to-
matpuré og lad suppen koge op og
 skru så ned for varmen og lad det 

Tomatiseret suppe med 
fisk og skaldyr

 småsimre 8-10 minutter.  Lad 
skaldyrene simre med de sidste 
3-4 minutter. Tilsæt piskefløde, 
strimlede tomater, estragon samt 
fint hakkede løgtoppe. Smag til 
med salt og peber og varm suppen 
igennem uden at koge op. Server 
suppen med persilledrys og godt 
lunt brød og drik eksempelvis et 
glas kold, tør og let hvidvin til. 

Kjærligst!
Kanalkursist og vindbøjtel
Frank

Frank Jacobsen

Glemte vi ikke noget i sidste 
blad!
Jo for pokker! Navi-Kaj er da 
blevet en erfaring rigere, og kan 
nu fortælle eleverne på næste 
navigationskursus - at man ikke 
bare skal lade ankertov ligge og 
flyde bagefter båden der henne 
omkring skruen!!!

Så ka´ de lære det. 
HP der fører senorita´en MAGA-
RETHA er på helt sin egen måde 
gået i gang med at bekæmpe ulov-
ligt fiskeri! Joe´ - simpelt hen ved 
bare at sejle hen over rusen og så 
lige nappe den med skruen! Men 
han er ikke øvet nok endnu, for 
sidst han snuppede sådan en satan, 
der lå uden afmærkning, røg den 
med op, og 

stoppede skruen, da stål ringene 
blev viklet godt rundt omkring 
akslen! Jae´, så var den tur del-
vis spoleret, og han og Kandja 
luskede hjem til havnen igen på 
den anden skrue (for man har da 
heldigvis “tow”, som HP nu ka´ 
sige det) for at få “afviklet” pro-
blemet - det kan vi vist godt sige 
i det her tilfælde! 

 - tyvstart på SLADREBÆNKEN... se fortsættelse næste side
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Afs.
Ry Bådlaug
Siimtoften 13
8680 Ry

6. Juli - og det er´ ganske vist.
Riiittttzzzzz sagde det i bildøren, 
og så var den formørkede måne 
på et sekund afløst af en næsten 
helt rund lysende fuldmåne! Ja´e, 
- jeg så det selv, men af hensyn til 
ærbarheden og historien har jeg 
lovet Maren ikke at fortælle hvem 
den uheldige var!!! 

Sådan i månedens løb.
Der er´ da noget Alcoholdet 
fuldstændig har misforstået. Det 
var ikke om dagen, men om ugen 
den der nye begrænsning på max 
14 gælder!!! Men ellers er jeg da 
helt enig med prædikanterne om, 
at afholdenhed forlænger livet! - 
Joe, for i søndags havde jeg slet 
ingen alkohol i huset, og det er 
den længste søndag jeg nogen 
sinde har oplevet!

Gammel kending.
Kender du kaptajnen på BIMA? 
Ja da - er det ikke ham Martin? 
Jov! Har han mange venner? Det 
tror vi ikke - vistnok kun med-
skyldige!!! 
Meeen han bliver da alligevel 
hevet hjem til havnen hver gang 
han har klumper i diesel olien - det 
har vi set!

„Det er da helt unødvendigt at 
tjekke redningsveste, alle skip-
perne er jo nogle helvedes karle 
der tror de kan gå på vandet, og så 
redde sig i land med en gammel 
redningsvest - der for længst har 
mistet pusten!“

„Tror du nu, at alle vore søde 
skippere har´ husket at tjekke 
alderen på gaspatronerne i deres 
redningsveste - så de kan redde 
sig sikkert i land hvis de forliser?“

Og så vil jeg lige nævne, - at det 
sikreste middel mod søsyge er at 
sidde under et træ!   
            


