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Beboer på 
Knudsvej 
har lavet sin  
egen optælling af 
overtrædelserne  
på vejen 

Af Jens Hvass 
og Torben Jakobsen

RY: 182 overtrædelser af for-
buddet mod at køre ind ad 
Knudsvej fra Strungesvej. 

Det var resultatet, da 
musiker Karl Bernhard 
Nielsen forleden fra morgen 
til aften besluttede at tælle, 
hvor mange der blæser på 
forbuddet lige uden for hans 
hus.

- Alle beboere omkring 
forbudsskiltene har talt 
om overtrædelserne, og så 
besluttede jeg at finde ud af, 
hvor omfattende det er, siger 
Karl Bernhard Nielsen.

Derfor placerede han sig 
forrige uge ved spisebordet 
kl. otte om morgenen og med 
en blyant i hånden slog han 
en streg hver gang, en bilist 
kørte forbi forbudsskiltene.

Han holdt dog et par pau-
ser i løbet af dagen, mens 
han var ude og handle, men 
da han sluttede kl. 20, stod 
der 182 blyantstreger ved 
siden af en kryds og tværs, 
som han havde hygget sig 
med ind imellem.

- Jeg vil tro, at jeg var 
væk et par timer, så tallet 
ville nok have været endnu 
større, hvis jeg havde note-
ret uden pauser, siger  Karl 
Bernhard Nielsen, som i 
byen er kendt som Kalle.

Stor stigning
Indkørselsforbuddet er per-
manent og bliver overtrådt 
med mellemrum, men under 
opgravningerne på Skan-
derborgvej er antallet af 
overtrædelser eksploderet.

- Jeg synes, at det er gro-
tesk, at folk ikke respekterer 
skiltene, og jeg er bange for, 
at der en dag sker en ulykke 
uden for mit hus, siger Karl 
Bernhard Nielsen.

Bilister irriteret
Naboerne har samtidig be-
mærket, at bilisterne bliver 
irriterede, hvis de bliver 
gjort opmærksom på forbud-
det.

- Skal du lege politi, lød 
beskeden til en beboer, som 
forsøgte at gøre en bilist 
opmærksom på reglerne.

Fra sit vindue har Karl 
Bernhard Nielsen et klart 
billede af, hvem der overtræ-
der forbuddet.

- Det er først og frem-
mest lokale folk, som ikke 
respekterer skiltene, og det 
sker især om eftermiddagen, 
når folk kommer fra arbejde 
og morgenen, når børnene 
skal køres i skole, siger 
Karl Bernhard Nielsen, 

som blandt synderne har 
noteret, taxaer, kørelærere 
og lastbiler.

Politiet har været ude og 
lave kontrol et par gange, og 

13 bilister er indtil nu blevet 
noteret.

- Men jeg er klar over, at 
vi kunne notere hele tiden, 
hvis vi stod på stedet, siger 

lokalbetjent Vagn Stensig 
Kristensen.

Foreløbig har bødeudde-
lingen ikke virket. Da Midt-
jyllands Avis i går morges 
var i området ved otte-tiden, 
kørte fem bilister i den for-
budte retning på godt ti mi-
nutter. En af bilisterne kørte 
ud fra parkeringspladsen 
ved Revisionskontoret, selv 
om et skilt klart fortæller, 
at det er forbudt at køre til 
højre ad Knudsvej.

500 kr. i bøde
Indkørselsforbuddet gælder 
alle motoriserede køretøjer, 
men under opgravningsar-
bejdet er busser undtaget.

En overtrædelse giver 500 
kr. i bøde. 

Når opgravningerne er 
færdige, vil der stadig være 
indkørsel forbudt, men 
strækningen vil også være 
ensrettet. Det betyder, at en 
overtrædelse udover en bøde 
vil give et klip i kørekortet.

182 overtrådte indkørsels-forbud

Indkørselsforbuddet med motorkøretøjer på Knudsvej fra 
Strungesvej er klart markeret med skilte på stedet, men det 
overtrædes uafbrudt.

Ry                   galten
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 Ude  bli  ver Midt  jyl  lands Avis, så ring 86 82 13 00 
man  dag-fre  dag 17-18, lør  dag 8.30-10

Brunhøjvej 10, 8680 Ry
Tlf.87702070•email: skanderborg@mja.dk

Egns  re  dak  tør: 
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Email: torjak@mja.dk
Telefon: 87 70 20 72
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Email: sinn@mja.dk
Telefon: 87 70 20 75
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Lange løbeture er 
livets salt for Poul 
Ganer fra Ry 

Tekst og foto: 
Kenneth Lynghøj

RY: Når Poul Ganer fra Ry i 
morgen stiller op til Natur-
sti maraton stiller han sam-
tidig op til sit maratonløb 
nummer 200.

Hvis han lægger alle sine 
maratonløb i forlængelse 
af hinanden svaret det til 
at han har løbet til Rom og 
hjem igen - to gange.

Løb er ganske enkelt 
livets salt for den pas-
sionerede motionist. Mange 
deltagere i midtjyske moti-
onsløb har nok set ham før 
- for han er stort set med til 
alle motionsløb i området. I 
gennemsnit deltager han 
i et motionsløb om ugen i 
hele sæsonen - i Midtjylland 
og i resten af Danmark - og 
for den sags skyld også i 
udlandet. Det bliver cirka 
til 12 maratonløb om året, 
og et par gange har han også 
løbet 100 kilometer.

Og indimellem motions-
løbene? ja så tager han sig 
såmænd gerne en løbetur 
- alene eller sammen med 
træningsfællerne i Ry Lø-

berne, SMT Silkeborg eller 
Herning Atletik og Motion. 

Der går stort set ikke en 
dag, uden at løbeskoene 
bliver luftet, og en morgen-
tur på 10 eller 20 kilometer 
regner han ikke for noget. 

- Jeg arbejder på at 
komme op på at løbe 200 
kilometer om ugen, fortæller 
den yderst rutinerede løber, 
som for 25 år siden var gan-
ske tæt på aldrig at komme 
ud at løbe igen.

Efter en alvorlig trafik-
ulykke lå han i koma i to 
måneder, og i lang tid var 
han lam i hele venstre side 
af kroppen. Men han ville ud 
og løbe - og det kom han.

Siden 1988 har han gen-
nemført 199 maratonløb i 
Danmark og syv forskellige 
andre landre - blandt andre 
Italien, Tyskland og Fin-
land.

I lørdags løb han Kold-
skålsmaraton på Fyn og i 

morgen gælder det så ma-
rathon nummer 200 langs 
naturstien mellem Silkeborg 
og Brædstrup - et løb som 
han i øvrigt selv har været 
medinitiativtager til.

Der venter en smukt 
oplevelse langs den natur-
skønne rute, forklarer Poul 
Ganer, som dog frasiger sig 
muligheden for at udpege et 
favoritløb blandt de mange 
maraton-ruter han har af-
prøvet gennem tiden.

- De er alle forskellige 
og har forskellige styrker. 
Men jeg kan generelt godt 
lide de mindre løb. Jeg løber 
også for at opleve naturen, 
og det kan være svært, når 
der er alt for mange delta-
gere, siger Poul Ganer, der 
henter energi til resten af 
sin tilværelse i de store mo-
tionsløb, men også i de mere 
ensomme morgenture rundt 
om for eksempel Knudsø.

- Løbeturene giver mig 
energi. Jeg slapper på en 
eller anden måde af, når jeg 
løber. Mange føler, de bliver 
trætte, men jo mere jeg 
løber, jo mere energi får jeg 
bagefter, fortæller han.

Bortset fra det er Poul 
Ganer ikke selv vildt dupe-
ret over sin bedrift. Han vil 
hellere fortælle om den fan-
tastiske natur han møder på 
turene. 

- Jeg får set en hel masse 
af Danmark i al slags vejr 
og på alle årstider, fortæller 
han.

Blandt løbe-kollegerne 
har han mødt folk, der har 
gennemført 650 maraton, 
og endda en tysker, som 
har rundet de tusind. Poul 
Ganer har da heller ingen 
planer om at stoppe ved de 
200 maratonløb. Han har 
stadig mange kilometer i 
benene.

Klar til maraton nummer 200
Poul Ganer nyder at løbe i naturen - og en morgentur omkring den smukke Knudsø giver energi til resten af dagen.

Når lejligheden byder sig, smider Poul Ganer gerne skoene og løber i vandkanten. Mod-
standen i vandet er god træning for benmusklerne, og så er det forberedelse til det årlige 
Strandmaraton ved Vesterhavet, som Poul Ganer gerne gennemfører i bare tæer.

Konfirmation i Gl. Rye Kirke 
21. maj klokken 9.30: 

Anja Svendsen, 
Anna Nordtorp Frost

Cecilie Rørbæk Jensen
Christian Hartvig Storm-

skær Sørensen
Joakim Holst Hvarre-

gaard
Kristoffer Berwald Hvil-

sted Jensen
Nicolai Flø Jepsen

Nicolai Zederkof
Pernille Hull
Sofie Søgaard Nielsen
Villads Hammershøj

Konfirmation i Gl. Rye Kirke 

21. maj klokken 11:

 Amanda Truelsen
Anders Breth Pedersen
Anette Dahl Knudsen
Bjørk Jeremias Kampp 

Christensen
Caroline Gabrielle Sch-

lappi
Kristian Holst
Laura Lyng Østergaard 

Jensen
Lea Sander Berg 
Linnea Thorseth
Martin Kjær Jensen
Metteline Madsen
Nichlas Bækgaard Niel-

sen
Sofie Andersen

Konfirmation i Gl. Rye

Politiet advarer 
mod et hold en-
gelsktalende asfalt-
arbejdere, som i går 
forsøgte at sælge 
asfalt i Skanderborg

SKANDERBORG: Politiet i 

Skanderborg advarer på det 
kraftigste folk mod, at tage 
i mod ydelser fra et hold 
engelsktalende asfaltarbej-
dere, som for tiden huserer 
i området.

I går forsøgte asfaltar-
bejderne at sælge en ny 
indkørsel til beboere på 
Vibevej i Skanderborg. De 
afviste dog asfaltarbejderne 
og anmeldte efterfølgende 

episoden til politiet.
Det er ifølge politiet 

det eneste rigtige at gøre. 
Asfaltarbejdene dukker 
som regel op om foråret, og 
typisk foregår det på den 
måde, at de tilbyder at asfal-
tere folks indkørsler til ublu 
priser for rent makværk. 
De kan også finde på at gå 
i gang, selv om de bliver 
afvist. Hvis ejerne bagefter 

protesterer, kan de ifølge 
politiet blive meget truende.

- Det eneste man kan 
gøre er at afvise dem. Deres 
arbejde er værdiløst, og der 
er også tale om sort arbejde, 
pointerer Max Burhøi fra 
politiet i Skanderborg.

Der er efter al sandsynlig-
hed tale om det samme hold 
asfaltarbejdere, som i sidste 
uge opsøgte Avisens redak-

tion i Ry. De kørte i en bil 
med irske nummerplader. 

Den ene lignede en as-
faltarbejder med en orange 
vest uden på arbejdstøjet og 
optrådte som om, at der var 
bestilt asfaltarbejde. 

De kørte i en hvid kas-
sevogn med rattet i højre 
side, og ovenpå var der en 
mørkorange lysbjælke.

Britiske asfaltarbejdere stadig i området

RY: Det viser sig nu, at de 
tyve, som natten til søndag 
aften eller natten til man-
dag stjal flere bådmotorer 
ved Birkhede Camping, også 
gik efter de gashåndtag og 
gearskifterbokse, som sid-
der inde i mange af de større 
både.

Ejerne af i alt fem både 
har efterfølgende konstate-
ret, at boksene, der har en 
værdi af cirka 5.000 kroner 

stykket, var fjernet i forbin-
delse med tyveriet.

Det er sandsynligvis de 
samme tyve, som også stod 
bag tyverier af bådmotorer 
i Knudsø og Rye Møllesø i 
løbet af weekenden. En rød 
folkevogn med registre-
ringsnummer EHN 221 og 
lithauiske nummerplader, 
som er sat i forbindelse med 
tyverierne, er desuden set 
ved Ry Marina.

Bådtyve tog også 
gashåndtag og 
gearskifterbokse 

Service

Affald
Ry: Genbrugspladsen, 

Bakkelyvej 3, Ry: Åben 
mandag-fredag kl. 12-18 
og lørdag 9-16. Søn - og 
helligdage: Lukket

Skanderborg: Genbrugs-
pladsen, Norgesvej 11: 
Åbningstider: Mandag-
fredag kl. 12-18, lør. 9-16 
og søn. 9-16, helligdage 
lukket

Forbrændingsanlægget, 
Norgesvej 13, Skan-
derborg. Åbningstider 
ma.-tors. 7-16, fre. 7-15 
lør. lukket (kun erhverv)

Affaldscenter Skårup, Od-
dervej 75,Skanderborg: 
Åbningstider: ma.-tors. 
7-16, fre. 7-15, lør. lukket. 
(kun erhverv)

Galten: Genbrugssta-
tionen Hjaltevej, Skovby: 
Mandag 12-18, tirsdag 
12-18, onsdag 12-18, 
torsdag 12-18, fredag 
12-18, lørdag 9-16

Faste vagter
Lægevagt: 70 11 31 31
Politiet i Skanderborg: 114
Museer
Museet på Gl. Rye Mølle:
Maj og september: Tirsdag-

søndag kl. 10-16

ry onSdag

Ry Biograf
18.45: 17 Again
21: Vilde hjerter
Diverse
9.30: Petanquebanerne 

ved Ry Hallerne: Rffi 
Petanque

galten onSdag

Bio Huset
19: Blekingegadebanden
Diverse
14: P-pladsen ved Galten-

hallen: Start på børnekarne-
valet, der går gennem byen 
og slutter på Bytoften

14: Bytoften: Galten 
Byfest 2009: Byfestteltet åb-
ner. 14-20: Tivoliet er åbent. 
15.30: GFS’ gymnastikpiger 
»Girlicious« giver opvisning. 
20: Torben Kaarup spil-
ler. 21: Borgmester Jens 
Grønlund åbner byfesten. 
21.35-02: Bal med Rocazino 
og Torben Kaarup

Skanderborg onSdag

Park Bio
18.30: Nat på museet 2
20.30: Engle & Dæmoner
Diverse

Ingen arrangementer

ry torSdag

Ry Biograf
21: De vilde hjerter
Diverse
Ingen arrangementer
Gudstjenester:
Ry: 11
Gl. Rye: 11.30
Alling: 9.30
Tulstrup: Ingen
Dover: Ingen
Låsby: Ingen

galten torSdag

Gudstjenester
Galten: 10.30: Hjorth 
Præstegaard
Skovby: 10.30: Nilsson Ravn  
Skivholme: 9: Frøkjær
Sjelle: Ingen
Skjørring: 10.30. Frøkjær
Storring: 9.30: Marvig
Stjær: 10.30: Marvig
Harlev: 10.30: Norup
Framlev: 9: Norup
Bio Huset

19: Blekingegadebanden
Diverse
11: Bytoften: Galten Byfest 

2009: Byfestteltet åbner. 
12: Byfestgryde. Musik 
v. Henrik Bolding. 12-16: 
Miniput 3-mandsfodbold. 
20-01:  Tørfisk og Henrik 
Bolding i teltet 

Skanderborg torSdag

Park Bio
20.30: Engle og dæmoner
18.30: Nat på museet
 Diverse
 Ingen arrangementer
Gudstjenester
Slotskirken: 11
Skanderup:  9.30
Højvangen: Ingen
Stilling: 9.30
Hylke: Ingen
Voerladegård: 
Veng: 9.30
Mesing: Ingen
Hørning: 11

galten Fredag

Bio Huset
19: Blekingegadebanden
Diverse
14: Tjørnehaven: Fredags-

hygge med film (Harry og 
kammertjeneren)

14-17 Bytoften. Galten 
Byfest 2009:  Pensionist-
eftermiddag med Gjern 
Spillemændene. 19-20.30: 
Børnediskotek. 22-02: Di-
skotek med Den Gule Mand 
og Co. (Hampenberg) og DJ 
Christian 4gaard

Frit lejden-aktionen 
har allerede 
givet bonus i Ry
RY: To borgere i Ry har 
allerede taget imod tilbud-
det om frit lejde for våben. 
Siden straffritagelsen blev 
indført for en uge siden, har 
lokalbetjent Vagn Stensig 
Kristensen fået indleveret 
en Colt-pistol .44 Magnum 
og en tromlerevolver. 

Russisk revolver
Mærket på revolveren 
er ukendt, men den har 
ifølge oplysningerne til 
politiet tilhørt en russisk 
officer.  Begge våben er fuldt 
funktionsdygtige.

Frit lejde-tilbuddet er 
blevet indført som et led i 
bestræbelserne på at komme 
ulovlige våben til livs. 

Det betyder, at skydevå-
ben, ammunition, stikvåben, 
slagvåben, ulovlige knive, 
tåregas eller peberspray, 
sprængstof og granater samt 
dele heraf, frit kan afleveres 
til politiet. 

Personlig aflevering
Afleveringen kan ske ano-
nymt og der vil ikke blive 
afkrævet navn og evt. for-
klaring. 

Der kan udleveres en 
kvittering for afleveringen, 
og det kan kun ske ved 
personlig henvendelse og 
efter aftale.  Våbnene skal 
afleveres  på servicecentret 
på Knudsvej. 

Tilbuddet kører frem til 
den 14. juni.

torjak

Colt-
pistol og 
revolver 
afleveret

RY: Den unge lokale 
speedway-kører Morten 
Risager har kvalificeret 
sig til finalen om dan-
marksmesterskabet.

Første afdeling køres 
fredag aften på Vojens 
Speedwaycenter, og for 
at hjælpe ham frem til 
en fremskudt placering 
arrangerer hans mange 
støtter i Ry bustur til 
Vojens.

Morten Risager 
sikrede sig deltagelse 
i finalen ved et stævne 
i Randers st. bededag. 
Her vandt han simpelt-
hen semifinalen, men 
der venter anderledes 
hård modstand i fina-
len.

46 kan komme med 
på busturen til Vojens, 
og der bliver opsamling 
både i Silkeborg og Ry. 
Interesserede kan hen-
vende sig på 42962765 
eller 86891231.
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Bustur 
skal 
hjælpe 
Ry-kører 
ved DM


