
1



2 3

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for 
Wayfarersejlere i Skandinavien.
Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920 Charlottenlund
Layout: Jørgen F. Hansen
Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk eller pr. post til redaktøren på 
ovenstående adresse.

Tryk: Vester Kopi A/S, Odense
Oplag: 450 eksemplarer.

Deadline for næste W-Nyt 15. maj 2011

PR pakker 
Du kan bestille en PR-pakke, som bl.a. indeholder et par numre af W-nyt.
Send en mail med navn og adresse til: trp@wayfarer.dk

Medlemskab af SWS  opnås ved at indbetale kontingentet til: 
Bankkonto reg.nr.  1551 konto nr. 3171086 
Kontingentet for 2011 udgør 250,00 kr

Indhold Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Forsidefoto: Når man bliver for ivrig - brækket mast se side 14    Foto: Per Heegaard

Vores heldagsbestyrelsesmøde blev 
afholdt hos Fie og John Goltermann 

i Fredericia.
     Referat fra mødet finder du på vores 
hjemmeside. Klik på ”Foreningen” i me-
nuen til venstre, klik på ”Mødereferater”!

Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger:
Formand:                    Poul Ammentorp
Næstformand:        John Goltermann
Kasserer:        Fie Goltermann
Sekretær: Thomas Raun-Petersen
Kapsejladssekretær:    Søren Svarre
Tursejladssekretær:     Hanne Voss 
suppleret af Bjarne Manstrup fra Samsø.
Webmaster:        Jesper Nothlev
Region Norge:        HD Lützenkirchen
 
Wayfarer på Både i Bella og på 
bådudstilling i Fredericia.
    I år sætter vi alle sejl til og deltager på 
udstilling i Bella Centeret og i Fredericia.
Søren Svarre er initiativtager til udstil-
lingen i Bella centeret hvor Jesper Friis 
velvilligt har sagt ja til at være tovholder 
når det går løs.
    I Fredericia er det Fie og John Golter-
mann som har stafetten.
    Det er dejligt, at SWS’s medlemmer 
bakker op omkrig udstillingerne ved at 
melde sig til at tage en tjans med på stan-
den. Der er ikke nogen der er bedre til at 
fortælle om Wayfarerjollens fortræffelig-
heder end entusiastiske Wayfarer sejlere. 
Det er PR helt i top for vores jolle og 
SWS og det skal I have mange tak for.

 Aktiviteter for 2011
    På Kapsejladsfronten starter vi i år 
med en weekend med kapsejladstræ-
ning, hvor Farum Sejlklub velvilligt har 
stillet lokaler og faciliteter til rådighed. 
Udgangspunktet vil være grundlæggende 
øvelser i kapsejlads, så alle der har lyst til 
at sejle kapsejlads, begynder såvel som 
øvet er meget velkomne.
Læs andetsteds i bladet og på hjemmesi-
den om tidspunkt, tilmelding, program, 
m.m. 
    På vores hjemmeside finder du en flot 
kalender med ”Stævner og Store begi-
venheder”. Den er lavet af vores ihærdige 
kapsejladssekretær Søren Svarre. Du kan 
rekvirere et eksemplar lige til at hænge 
op i din sejlklub ved at kontakte Søren.
    Du finder mere detaljerede beskrivelser 
af hvad ”Stævner og Store begivenheder” 
dækker over her i bladet. Der er rigtig 
noget at glæde sig til i sejlsæson 2011!
    Allerede i dette blad finder du indkal-
delse til generalforsamling med dagsor-
den. Dato for generalforsamlingen bliver 
torsdag 14. juli kl. 9:30 i eller ved fælles-
teltet på Rantzausminde Camping. 
    Husk vi har et medlemsblad W-nyt og 
en hjemmeside www.wayfarer.dk , hvor 
redaktøren og webmasteren meget gerne 
modtager stof fra dig.
    Vi har sandelig fået vinter igen i år, og 
der er godt med is i Furesøen. Det giver 
mulighed for at pusle med båd og grej 
hvis man kan få den inden døre. Mens du 
venter så glæd dig, lyset er på vej og det 
varer ikke længe før det igen er forår, og 
når isen er væk, så skal der sejles!
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Kalender

Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdaterede 
oplysninger samt for nye arrangementer

Sæson 2011 står for døren, og du må 
snart se at få krydset klargøringstid 

af i kalenderen, så jollen kan være klar i 
april. Sidste år var mange vist lidt længe 
om at komme ud fra vinterhiet pga. den 
lange vinter.
    Hvad er der så på programmet i år? 
I dette nummer af W-Nyt finder du en 
oversigt over stævner og store begiven-
heder. På hjemmesiden kan du desuden 
hente kalenderen i plakatform til hjem-
meprint. Til de som har bedt om plakaten 
tilsendt med henblik på opsætning i deres 
sejlklub, kan jeg sige, at dette er på trap-
perne i løbet af få uger. Et par bemærk-
ninger knyttes her til årets program.

7. &  8. Maj
    1). Her forsøger vi at starte en ny W-
tradition gående ud på, at kapsejladsinte-
resserede mødes for en omgang tune-up 
under ledelse af en kompetent coach. Vi 
er ovenud glade for, at Jesper Pilegaard 
fra Roskilde i år stiller op som coach. 
Med baggrund i 470-jollen og bl.a. 
OL kan han helt sikkert give os en god 
omgang træning. Lad dig ikke afskrække 
af hans flotte baggrund, for fokus denne 
weekenden er at lære og nyde fællesska-
bet med andre både. Jeg tror ikke, at man 
kan finde mange med samme venlige 
personlighed og villighed til at lære fra 
sig end Jesper.
    Sidste år var vi et par både, som fik 
stor gavn af hans input på en meget 
blæsende søndag i Roskilde. Spørg bare 
Thomas Krogsgaard fra Ho Bugt, som 
gastede i min jolle. Vi fik ”posen” op un-
der nogle forhold, som jeg bestemt ikke 
tidligere ville have luftet spiler under. På 
et tidspunkt fik vi et pust, der i den grad 

satte skub i sagerne. Der kom et udbrud 
fra Thomas, mens vi hang igennem: 
”oooaarhhhh den er helt ude af vandet!” 
Det var ikke helt ved siden af… Fanta-
stisk træningsdag, hvor vi lige præcis fik 
det skub, der skulle til for at komme lidt 
videre.
    Denne begivenhed er tiltænkt alle, som 
vil sejle kapsejlads i 2011 uanset niveau. 
De skrappe både vil få skrappe øvelser 
og de mindre skrappe, vil der også blive 
tænkt på. Det er meningen, at det sociale 
element skal dyrkes i denne weekend. 
I øvrigt er inspirationen til en tune-up 
weekend tyvstjålet fra andre klasser, og 
mon ikke også Wayfarer-klassen kan få 
gavn af denne idé. Mere om dette arran-
gement på Wayfarer.dk i løbet af kort tid, 
hvor du også kan tilmelde dig.
    2). Samme weekend er der kapsejlads i 
Harwich Royal Yacht Club, hvor redak-
tionen har kendskab til en dansk båds 
deltagelse (Tumult fra Roskilde). Stævnet 
ligger ikke langt fra DFDS færgens havn 
i England, så du behøver ikke medbringe 
bil, for der er helt sikkert en UKWA 
sejler, som vil tilbyde at trække din jolle 
de sidste hundrede meter til stævnehav-
nen. Tilmelding via UKWA hjemmesiden 
(wayfarer.org.uk).

28. & 29. Maj
Her blændes der op for endnu en nyhed 
i år i form af Turtræf på Gamborg Fjord. 
Det er Fie og John, som er ankerkvinde 
og -mand på arrangementet. Kig på 
Googlemaps eller Google earth, og du vil 
være solgt på forhånd, og blive fyldt af 
lysten til at sejle i dette smukke farvand. 
Tilmelding finder sted via Wayfarer.dk, 
og åbner snart.

Stævner & store begivenheder i 2011
Af SWS’s kapsejladssekretær Søren Svarre

Spilersejlads fra Hellerup Afdansningsbal 2010    Foto: FischerPhoto.com

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

7-8/5-11 Tune up med coach Farum Kapsejlads Soeren.Svarre@yr.com
28-29/5-11 Yachtklubben Furesøen Kapsejlads Stephan Nandrup 60819899
28-29/5-11 Turtræf på Gamborg Fjord Tursejlads John Goltermann 26233910

04-06-11 Tærø Rundt Bogø Sejlklub Kapsejlads www.bogoe-sejlklub.dk
18-19/6-11 Faxe Kondi Cup og SM Præstø Sejlklub Kapsejlads www.wayfarer.dk
10-17/7-11 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge 7512 1646

14-07-11 Generalforsamling Svendborg
6-11/8-11 Sneek Week Holland Kapsejlads

13-14/8-11 Ven træf Norreborg Tursejlads
26-28/8-11 DM i Roskilde Roskilde Kapsejlads
24-25/9-11 Afdansningsbal Ho Bugt Kapsejlads
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Stævne på Furesøen: Yachtklubben Fu-
resøen holder stævne for Ynglinge denne 
weekend og de har tilbudt SWS at de 
kunne lave kapsejlads for Wayfarerjoller 
på den samme bane.
Det et rigtigt godt initiativ, og vi satser på 
pæn deltagelse fra Wayfarerklassen. Da 
der er trængsel i Yachtklubben Fure-
søen vil Wayfarerne søsætte fra Farum 
sejlklub.
Stephan Nandrup-Buus fra YF som er 
initiativtager til dette fællestævne, vil ved 
skippermøde hver morgen sørge for at 
Wayfarersejlerne får alle informationer 
om banen og dagens sejladser.
Invitation med program finder du på 
www.wayfarer.dk, hvor der også er link 
til sejladsbestemmelserne

4. Juni
En gammel traver står på programmet 
denne dato, når Bogø Sejlklub for 22. 
gang afholder Tærø Rundt. Der går rygter 
om, at flere joller vil prioritere denne sej-
lads i år. Det er ganske enkelt fordi, der 
er tale om endnu et skønt jollefarvand og 
en rigtig sjov distancekapsejlads hvor alle 
kan være med både tur- og kapsejler. Re-
daktionen forventer 5-10 joller ved denne 
begivenhed. Husk, at sejlklubben sørger 
for herlige sociale rammer med en stor 
sejlerfest og jazz orkester i et fællestelt på 
havnen efter sejladsen om lørdagen.    
    Tilmelding og yderligere info på www.
Bogoe-sejlklub.dk. På via fotosiden på 
vores hjemmeside under Tærø rundt 2009 
kan du også se stemningsbilleder fra 
sejladsen fra www.sejlfoto.dk

18. & 19. Juni
Glæden er stor over, at Præstø Sejlklub 
igen i år byder Wayfarerfeltet velkom-
men til kombineret Faxe Kondi Cup og 
Sjælandsmesterskab på Præstø Fjord.   
    De seneste to år har de været mere end 

gavmilde med vinden, men i år forlyder 
det, at vindmaskinerne kun er indstillet 
på 6-8 m/s og ikke som sidste år på 14-16 
m/s. Tilmelding sker via Wayfarer.dk.   
    Husk, at der er mulighed for overnat-
ning på havnen med telt. 

7. – 10. Juli
UK and Irish National Championships 
afholdes som en del af the Volvo Dun 
Laoghaire Regatta. Citat fra Monica 
Schaefer: “The VDLR is a really fanta-
stic event, expertly run in the beautiful 
surroundings of Dublin Bay. The VDLR 
combines the regattas of the four Dun 
Laoghaire waterfront clubs and it is a hu-
gely popular event that attracts over 3500 
sailors from home and abroad to race on 
seven separate open sea race courses. To 
ensure quality racing for the Champions-
hips our fleet will have its own desig-
nated race area within an easy sail from 
our base at the National YC”. Det er en 
lidt længere transport tur – ja. Men tager 
man DFDS fra Esbjerg, så er der ”kun” 
600 km at køre på tværs af England til en 
færge, som sejler lige ind til VDLR stæv-
net. Det er naturligvis en længere køretur, 
hvis man banker ned gennem Europa til 
en billigere færge. Tilmelding sker via 
wayfarer.org.uk.

10. – 17. Juli
Rantzausmindetræf. Årets ubestridte 
højdepunkt for tur-generne og afslapning. 
Denne begivenhed behøver vist ikke 
megen introduktion. Hvis du aldrig har 
hørt om dette fænomen, så læs lidt på 
Wayfarer.dk, og du vil hurtigt få færden 
af en unik jolleferieform.

29. Juli – 5. August
Det internationale Wayfarer Rally afhol-
des i Holland. Wayfarer Rallyet ledsages 
af to “Hotelskibe”, som vil yde fuld ser-
vice med forplejning og overnatning, når 

jollerne har sejlet rundt på de charmeren-
de søer og kanaler i Friesland. Der følges 
samme opskrift som ved det formidable 
Rally i Holland 2006. Alle pladser er på 
nuværende tidspunkt booket. Der deltager 
20 joller i alt, heraf 6 fra SWS. 

 6.-11. August
Kapsejlads Sneek Week afholdes i Fri-
esland i Holland ved byen Sneek. 2011 
bliver Sneekweek nr. 76, hvor omkring 
30-40 overvejende traditionelle hol-
landske bådklasser deltager. Det er første 
gang at Wayfarjollerne stiller op til denne 
kapsejlads, som samtidig er åbent Hol-
lands Mesterskab. Der bliver en sejlads pr 
dag af 2 til 3 timers varighed, efterfulgt 
af hyggelig samvær med øl og musik i 
sejlklubben. Se nærmere beskrivelse på 
Wayfarer.dk, herunder om indkvartering 
/camping og hvorledes du tilmelder dig. 
Se også dette link for mere information: 
http://www.sneekweek.nl/

13. & 14. August
Ven-træf. Vi mødes på Vens nordkyst vest 
for Norreborgs havn, hvor jollerne træk-
kes op på stranden hvor der kan overnat-
tes i telt eller under bomtelt. Ofte finder 
joller sammen og står ud fra samme havn 
for at følges ad. Ven spiller en særlig rolle 
i SWS’s historie, idet foreningen blev 
stiftet netop på denne ø i august 1968. 
Det er en unik oplevelse at trække jollen 
på land netop på dette sted, hvor badning 
frister, og hvor man fornemmer essensen 
af, hvorfor SWS blev stiftet. Ingen tilmel-
ding – kom bare med.

26. – 28. August
Her er der lagt i kakkelovnen til et DM 
stævne i Roskilde, som både på vandet og 
ved spisningen når de højder, som forven-
tes af årets stævnemæssige højdepunkt. 
Som noget nyt er fredagen den 26. afsat 
til tune-up sejlads om eftermiddagen. 

Det er en lille idé, som kom med hjem 
fra World i England 2010. Her bliver det 
muligt at deltage i prøvestarter og andet, 
som gerne skulle give en god fornem-
melse inden det går løs lørdag og søndag. 
Stævnet er annonceret i UKWA og Hol-
land som The Europeans, så vi håber, at 
der bliver pæn international deltagelse. 
Tilmelding sker via Wayfarer.dk.

24. & 25. September
Det er med stor glæde, at vi nu endelig 
kan annoncere et Jysk Mesterskab/af-
dansningsbal med afholdelse i Ho Bugt. 
Det nye klubhus har fra første dag skreget 
på W-gæster fra nær og fjern. Så drenge 
og piger på øerne se nu at få pumpet lan-
devejstraileren i god tid, så der virkelig 
kan blive et ordentligt rykind. Lad os vise 
de hårde hunde fra Esbjerg, at de ikke har 
patent på at kunne sejle i rigtig saltvand. 
Stævnet er placeret efter nærlæsning af 
tidevandstabellen, så der er ikke noget at 
frygte mht. vanddybder. Der vil sandsyn-
ligvis også blive indlagt lidt guidet tursej-
lads, så vi får en ekstra naturoplevelse.
Ta´springet ud i at sejle kapsejlads – 
Wayfarerklassen er venlig og imødekom-
mende også over for nye kapsejlere
Fra kapsejladssekretæren skal der også 
lyde en opfordring til sejlere, som måtte 
have lyst til at påbegynde kapsejlads i 
2011. I er meget velkomne til at kontakte 
mig for gode råd om, hvordan man kom-
mer i gang med denne festlighed. Med få 
år på bagen som kapsejler, kan jeg nemt 
relatere til de udfordringer, som man 
normalt lader sig bremse lidt af. Så kom 
endelig ud af busken. Du finder ikke en 
mere imødekommende jolleklasse også 
med hensyn til at komme lidt i gang med 
kapsejlads. 
Jeg kan kontaktes på 
soeren.svarre@wayfarer.dk.
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Traditionen tro er der også i 2011 W-
træf i Rantzausminde. Træffet finder 

sted i uge 27 med det første skippermøde 
søndag d. 10. juli og det sidste søndag d. 
17. juli.
   Rantzausmindetræffet er en årlig tilba-
gevendende begivenhed, hvor hver dag 
starter med skippermøde kl. 09.00. Dér 
aftales målet for dagens fællestur, som 
det er frivilligt at deltage i. Træffet er i 
det hele taget bygget op om, at man kun 
deltager i det, man har lyst til.
I forbindelse med skippermødet er der 
også en gastebørs, hvor jolleløse sejlere 
kan mødes med gasteløse skippere og 
på den måde har alle en mulighed for at 
komme på vandet.

Rantzausminde 2011
……nu med bestilling af bakskuld!

Af Hanne Voss

   Ud over en masse dejlig sejlads i det 
Sydfynske Ø-hav byder træffet også på 
en festaften, hvor der grilles og vi spiser i 
fællesskab, senere kommer sangbøgerne 
frem, ligesom der også spilles op til den 
traditionelle W-kædedans.
   Derudover byder ugen på aftenhygge 
omkring bålet, hvis vejret tillader det. En 
enkelt kapsejlads kan det også blive til. 
   Lørdag den 9. juli kl. 13.-16.00  - altså 
inden træffet begynder - vil der være 
mulighed for at deltage i en kontrolleret 
kæntringsøvelse. Medbring din jolle og få 
en lærerig oplevelse under trygge forhold. 
Tilmelding skal ske til trp@wayfarer.dk 
senest 1. juli.

Træffet holdes på Rantzausminde 
Camping, Rantzausmindevej 215, 5700 
Svendborg.
   Der vil også i år blive opstillet et fæl-
lestelt med panoramaudsigt over Svend-
borgsund og tilhørende fadølsanlæg med 
både pilsnere og classic!
   Hvis man ønsker at bidrage til øko-
nomien til teltet, kan man overføre kr. 
100 til SWS konto reg.nr. 1551 kontonr. 
3171086. Angiv venligst RM 2011 samt 
sejlnummer.
   Det er muligt at forhåndstilmelde sig 
– ganske uforpligtende – på hjemmesi-
den. MEN vil du deltage i festaftenens 
traditionsrige bakskuld-spisning (vestjysk 
specialitet – saltet og tørret ising, som 
grilles) og være sikker på, at du ikke går 
glip af denne specielle oplevelse, skal 
du samtidig med forhåndstilmeldingen 

bestille det antal bakskuld, du ønsker 
at nyde. De koster 10 kr. pr. stk. Der vil 
selvfølgelig være mulighed for også at 
få bakskuld, selvom man ikke har bestilt, 
men kun i den udstrækning ”lager haves”. 
   Er du ny Wayfarersejler eller har du 
blot aldrig været til Rantzausmindetræf, 
er der kun ét at sige: ”Prøv det! Du vil 
ikke fortryde det.
   Træffet er for hele familien. Fra de al-
leryngste til deres bedsteforældre byder 
ugen i Rantzausminde på alt, hvad en god 
ferie skal indeholde.
   Du kan se fotos fra Rantzausminde på 
hjemmesiden under fotos.
   Ønsker du yderligere oplysninger, så 
kontakt bestyrelsen eller en af kontakt-
personerne.

Skippermøde på Rantzausminde  Foto: Bjarne Manstrup

Stemning fra fællesteltet  Foto:  Bjarne Manstrup
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Hvad kan man egentlig bruge SWS 
til……? Det vil jeg gerne fortælle 

en lille historie om, som den første stafet-
beretning. For uden SWS var jeg aldrig 
blevet Wayfarer-sejler!
    Faktisk begyndte det jo nok en dag i 
Kerteminde Havn, hvor jeg så en kvinde 
på min egen alder – en kvindes bedste 
(!) - komme sejlende ind i havnen i sin 
jolle. Det så flot ud og jeg kunne mærke 
helt ned i maven, at det der med at være 
så tæt på vandet og hænge ud over jollen, 
det kunne jeg rigtig godt tænkte mig at 
prøve….  men nu sejlede jeg jo kølbåd, 
havde gjort det i mange år og aldrig 
prøvet andet, så det blev umiddelbart ved 
den gode fornemmelse.
    Noget tid senere afmønstrede jeg både 
skipper og kølbåd og nu var gode råd 
dyre. For uden mand går det jo nok et 
stykke tid, men tanken om ikke at kunne 
komme på vandet, når sommeren nær-
mede sig var ikke til at holde ud, for jeg 
elsker at sejle. Jeg klagede min nød til et 
vennepar, som foreslog at jeg anskaffede 
en Wayfarer-jolle. Wayfarer – tænkte jeg, 
er det ikke den dér model af Ray-Ban 
solbriller, som vi førte os frem med i 
begyndelsen af 80’erne. At der også var 
en jolle, som hed sådan, havde jeg aldrig 
hørt om, men det skulle blive begyndel-
sen på nogle rigtig gode udfordringer og 
dejlige oplevelser.
    Jeg googlede straks Wayfarer – og ud 
over en masse solbriller kom også www.
wayfarer.dk frem. Sikke en hjemmeside! 
Den var tjekket, for der var jo alt, hvad 
jeg havde brug for at vide. Billeder og 
beskrivelser af jollen.  Jeg blev mere og 

Om at blive Wayfarer-sejler… 
Stafet-beretning nr. 1

Af Hanne Voss

mere begejstret jo mere jeg læste, for der 
var jo kontaktpersoner – også en på Fyn, 
som jeg åbenbart var velkommen til at 
ringe til for at få hjælp og gode råd og der 
var praktisk sejlads-weekend, hvor jeg 
kunne lære at sejle en Wayfarer-jolle og 
træf i Rantzausminde – lige lidt længere 
ned ad kysten  - og joller til salg. Her var 
simpelthen alt, hvad jeg havde brug for 
for at turde kaste mig ud i at købe en jolle 
og blive jolle-sejler. Og jeg meldte mig 
selvfølgelig straks ind i SWS.
    Kort tid efter fik jeg min  jolle. Den var 
rigtig fin og velholdt og med flot lakerede 
tofter og gult dæk. Min nye ”veninde” 
valgte jeg at kalde ”Tusindfryd” for jeg 
kan nævne mindst 1000 skønne grunde til 
at sejle.  
    En dag blev jeg , takket være Lars, 
som var kontaktmand på Fyn, ringet 
op af Charlotte, daværende tursejlads-
sekretær, som foreslog, at vi mødtes i 
Svendborgsund Sejlklub, hvor hun også 
havde sin jolle liggende. Så kunne jeg 
lige se, hvordan hendes var rigget. Da jeg 
så Charlotte, genkendte jeg hende straks 
som den kvinde, der var kommet sejlende 
ind i Kerteminde Havn i sin jolle. 
Det lovede godt…….
    Jeg havde mest gået og puslet lidt om 
jollen og ikke rigtig turde sejle ud i den, 
indtil jeg havde været på sejlerskole i  
Rantzausminde. Så jeg blev helt lettet, da 
Charlotte foreslog, at vi sejlede sammen 
til Rantzausminde-træf. 
    Det var en farefuld færd vi begav os 
ud på – sådan følte jeg det i hvert fald. 
Ca ½ sømils kryds ned langs kysten i 3 
s/m i en båd hvor kølen sad oppe i båden, 
forsejlet bare blafrede uden at være gjort 

Så skyder vi stafet-beretningerne i gang….

Kære W-nyt læsere

Når vores W-nyt skal udkomme mangler vores stakkels redacteur Jørgen altid historier 
til bladet.

Man kunne få den opfattelse – hvis man altså ikke vidste bedre – at det dér med at sejle 
Wayfarer-jolle, det er der ikke meget ved. Jollen ligger bare i baghaven og støver til og 
der er bestemt ikke noget at ”skrive hjem om”.

Men heldigvis ved vi bedre. Vi har jo alle sammen mange gode oplevelser med vores 
Wayfarer  sammen med familien, alene eller sammen med andre Wayfarer-sejlere.  

Og for at få gang i historierne så W-nyt fortsat kan være et levende blad med Wayfarer-
underholdning til de lange vinteraftner, til inspiration til nye ture og oplevelser, erfa-
ringsdelinger og meget mere, vil vi i bestyrelsen foreslå at starte en stafet-beretning. 

Vi lægger ud med første beretning og giver depechen videre til én, som vi tror har en 
god historie og som derefter giver depechen videre –  på den måde skulle vi gerne få 
rigtig mange spændende historier frem - også fra sejlere som ikke plejer at skrive til 
bladet. 

Vi håber, I alle sammen er med på ideen og vil skrive jeres gode Wayfarer-historie, hvis/
når I får depechen – og at det vil give mange gode læseoplevelser til glæde for os alle 
sammen. Og husk nu billederne! Det betyder selvfølgelig ikke, at andre skal holde sig 
tilbage med gode historier. Vi glæder os til at læse dem alle.

Bestyrelsen



12 13

alt den venlighed og hjælpsomhed, som 
jeg skulle opleve på træffet.
    I løbet af de 2 dage som sejlerskolen 
varede, lærte jeg nogle grundlæggende 
regler om jolle-sejlads  og blev meget 
mere fortrolig med min jolle. Det var 
også rigtig lærerigt at prøve en kontrol-
leret kæntring – den havde jeg glæde af, 
da jeg senere prøvede en af de ukontrol-
lerede – men det er en anden historie! 
Der var mange erfarne SWS-ere, som 
frivilligt havde meldt sig til at bruge et 
par dage af deres sommerferie som in-
struktører – imponerende, når man tager 
arbejdslivets krav i betragtning.
    Under hele træffet fik jeg utrolig meget 
hjælp og mange gode råd og anvisninger. 
Ken senior var selvfølgelig utrættelig 
med gode råd og små praktiske fines-
ser. Andre sørgede for ”lige” at skrue 
salingshornene ordentligt fast, så jeg ikke 
tabte masten,  sætte en snor i splitten, 
så jeg ikke tabte roret, sætte noget helt 
fantastisk aluminium-tape på min bom, så 
jeg ikke blev kvalt i storskødet i vendin-
gen, lave en tackling i fokke-faldet, så jeg 
kunne bruge min muskelboks, komme 
med tørt tøj, da jeg kom ind fra en meget 

våd og kold sejltur for blot at nævne 
lidt af det, jeg fik hjæp til.  Det var helt 
rørende så meget tid og energi der blev 
brugt for at hjælpe mig i gang. Jeg er 
meget taknemmelig for al den hjælp jeg 
fik, og havde det ikke været for jer, var 
jeg aldrig blevet så glad for min jolle og 
for at være Wayfarer-sejler.
    I det hele taget var Rantzausminde-
træffet en rigtig dejlig oplevelse på alle 
måder. Udover alle de hyggelige, imøde-
kommende og hjælpsomme SWS-ere jeg 
lærte at kende, var der en fantastisk rar og 
afslappet stemning. Jeg følte mig meget 
velkommen, også som ny på træffet.  Og 
så var det dejligt trygt at sejle sammen ud 
på nye oplevelser i det Sydfynske Ø-hav. 
    Nu har jeg været til Rantzausminde-
træf i 3 år og har for længst sat kryds i 
kalenderen til næste træf d. 10.-17. juli 
2011. For jeg er blevet en rigtig Wayfa-
rer-sejler takket være SWS.
    Depechen giver jeg videre til Carsten 
Jensen fra Nordjylland, W- 10295, som 
jeg sejlede sammen med på turen til 
Drejø ved sidste Ranzausminde-træf. 
Jeg er sikker på, der er en god Wayfarer-
beretning fra det nordjyske.

Hjem fra drejø uden vind

fast i forstaget og så det værste af det 
hele: Bevidstheden om, at en jolle kan 
kæntre! Jeg følte mig som Bambi på 
isen. Men heldigvis var Charlotte med. 
Og jamen, det gik jo fint og sejlerglæden 
boblede pludselig op, trods den korte tur. 
Vi nærmede os campingpladsen og faldt 
af og trillede fint ind mod land – men 
hvad nu, der var jo ingen havn!! Char-
lotte sagde, at hun nok skulle hoppe i 
vandet – det havde jeg aldrig oplevet før 
i min mangeårige kølbåds-sejlertid. Men 
hun trak jollen ind til den lille bro og vi 
gjorde fast. Jeg skulle senere erfare, at det 
der med at springe i vandet og vade rundt 
i vand til knæene med sin båd, er helt 
almindelig jolle-adfærd. 
    Vi blev budt velkommen af Jens Konge 
og  Inge. Her fik vi så at vide at ”pæ-
lene lå oppe ved gåsen og jomfruen lå 
på stranden”. Det gav mig nogle meget 
besynderlige associationer og lidt kolde 
fødder for det dér jolle-sejleri. Men det 

var rigtigt nok. Der lå pæle oppe ved en 
meget gal gås og senere forstod jeg også, 
hvorfor den der forfærdelig tunge jernting 
til at slå pælen i med blev kaldt jomfru!
    Da min jolle lå fint fortøjet ved sin 
pæl blev vi budt på kaffe og småkager 
af ”Kongerne”. Småkagerne smagte 
pragtfuld og egentlig ville jeg gerne have 
opskriften. Ikke kun på kagerne, men 
også på hvordan man i deres alder lige får 
overskud til også at bage småkager, når 
man skal pakke campingudstyr ud til flere 
ugers ferie og også have jolle med og i 
det hele taget bare at tage på camping i 
den alder. Det var imponerende, men blev 
ikke ved det. For da jeg spurgte til, hvor-
dan man kan lave et hurtig-reb, sprang 
Jens Konge straks op og firede sin jolle 
ned af jolle-vognen og viste mig, hvordan 
det kunne laves.  Og han havde da også 
boremaskine med og alt hvad dertil hører, 
så kort tid efter havde jeg også et hurtig-
reb. Det var kun en del af begyndelsen på 

Hanne i færd med klargøring
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Den korte lektion
Hvis båden efter en kæntring ligger med 
masten i vandet, så svømmer mandskabet 
rundt til sværdet. To mand, som sætter 
af på jollen for at komme om på sværdet 
samtidig, vil med stor sandsynlighed 
resultere i, at masten går i havbunden – 
med risiko for knækket mast. Muligvis 
kan én person nå rundt på sværdet uden 
en svømmetur, men vær hurtig til at læse 
situationen, og beslut omgående om én 
eller begge skal i vandet og svømme 
rundt til sværdet. 

Den lange version
En brækket mast som følge af en kæn-
tring vil nogle måske karakterisere som 
resultatet af dårligt sømandskab, mens 
andre ville sige ”no pain no gain” og op 
på hesten igen. Jeg tror, at svaret skal 
afhænge af under hvilke omstændigheder 
uheldet indtræffer. Sker det når man sej-
ler alene, så er det ikke godt. Sker det un-
der en kapsejlads, hvor man lægger pres 
på båd og mandskab for at gøre det godt, 
så er problemet mindre, fordi assistancen 
er tæt på. Under en kapsejlads må man 
godt presse sig selv lidt, for derigennem 
bliver man bedre. Presset skal naturligvis 
ikke være større end, at man kan følge 
med og bevare overblikket.
    W10629 Krabask havde glædet sig 
til den afsluttende kapsejlads for sæson 
2010 i Hellerup, hvor gast nr. to skulle 
have sin Wayfarer kapsejladsdebut.      
    Lørdagen bød på døende vind, hvilket 
skipper ofte ikke magter at stå igennem, 
og det huede heller ikke gasten. Derfor 

Hvad kan man lære af at kæntre
og brække masten?

Af Søren Svarre Krabask W10629

gik vi i land, og glædede os til søndagens 
vejrudsigt, som talte om 8-10 m/s fra NØ, 
så der var bølger i vente på Øresund.
Vejret adlød vejrudsigten, så om søn-
dagen havde vi drømmeforhold, og var 
tændte. Ikke mindst fordi Womanizer fra 
Ho Bugt havde taget turen til Sjælland. 
Netop den båd vil Krabask særlig gerne 
holde bag sig (og det gik rigtig godt til 
World i Weymouth… og mindre godt til 
DM).
    På vej ud til start fik vi trimmet jollen 
ind til pæn vind, og var ganske godt til-
freds med udfordringerne, som ventede. 
Da vi ikke havde mange timer sammen i 
jollen, mente jeg lidt sidste oplysninger 
om kæntring var passende. Jeg orientere-
de gasten om, at hvis vi væltede, så ville 
det nok være i en spilerbomning – men 
jeg regnede bestemt ikke med, at det ville 
blive aktuelt. Vi fik også varmet op før 
start, og diverse manøvre kørte fornuftigt.
    Første opkryds gav os et varsel, som 
jeg ikke lærte nok af. I en vending fiskede 
læ fokke skøde, og slog sig tilbage i det 
nye luv frølår. Resultatet blev, at vi nåede 
ned og drikke nogle hundrede liter af 
Øresund, inden jeg fik flået skødet fri, så 
fokken kunne falde ud til læ. Vandet i jol-
len betød nedsat fart, men det blev hurtigt 
bailet ud, og ved topmærket havde vi 
kontakt med en anden båd i feltets bund.     
    Spilerbenet blev friskt, med fuld knald 
på, men vi fik ikke helt den effekt som 
først håbet pga. mindre skarp styring ved 
slagmærket. Ved bundmærket var vi med 
i feltet og fulde af kampgejst mht. næste 
opkryds.                     Fortsættes side 16 

Priser incl. moms.
Der tages forbehold for kurs ændring.

Reservedele f.eks.
Komplet mast med løbende og stående    6.695,-

Combi trailer  med jollevogn Typegodkent    8.398,-

Standpresenning  fra         2.089,-
Underpresenning         1.943,-

Wayfarer Mark IV - Cruiser komplet med sejl  64.990,-
Wayfarer Mark IV – Racing komlple med sejl  83.930,-
Transport til Hundige havn        9.900,-

Ny Wayfarer Mark IV fra Hartly Laminates

ayfarer ayfarer
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Stor var forventningen, og stor blev 
skuffelsen. Halvvejs op ad krydsbenet 
dukkede Womanizer op på styrbord 
halse 40 meter fremme. Fræk som en 
slagterhund slog Thomas på os, og lå nu 
også på bagbord halse med det resultat, 
at vi fik møgluft. Jeg så ivrigheden lyse 
ud af øjnene på Thomas, i det øjeblik de 
vendte, så mit instinkt meldte uden videre 
omtanke ”VENDER” til min gast. Ikke 
noget med at være koordineret og sikre 
lidt reaktionstid for gasten – der blev sagt 
VENDER, og så vendte jeg…
    I vendingen skete det en gang til, at 
fokkeskødet fiskede og slog sig tilbage 
i det nye luv frølår. En gang til drak vi 
en nu større tår af Øresund. Denne gang 
nåede jollen at lægge sig med masten 
fladt i vandoverfladen. Morfar 1 og 2 
(skipper og gast) var for langsomme, og 
vi forsøgte at kravle inde fra båden over 
kanten til sværdet. Det blev skæbnesvan-
gert for masten. Vægten af morfar gange 
to betød selvfølgelig, at båden begyndte 
at gå rigtig rundt med bunden i vejret. Da 
vi var nået om på jollens bund, og havde 
fat i sværdet kunne jeg bekendtgøre for 
gasten, at denne situation var ny for mig.    
   Jeg kunne 30 sekunder senere tilføje, 
at det også var nyt, at se en brækket mast 
komme op fra vandet. Det ændrede situa-
tionen en del.
    Det er heldigvis ikke første gang, at jeg 
er væltet i dårligt vejr, så regel nr. 1 ”be-
var roen” blev efterlevet. Gasten kunne 
nu skrive ”drivanker” på sit CV, idet han 
blev betroet at holde fast i stævnen for, 
at holde jollen i vinden, mens skipper 
kunne se nærmere på bjærgning af mast 
og sejl. At ligge i vinden var afgørende 
af hensyn til bølger, og muligheden for at 
arbejde med mast og sejl. Sejlene kunne 
ikke bjærges, fordi de var låst i masten 

ved knækket. Derfor var der ingen anden 
udvej end at skære sejlene ned og få dem 
surret. Uden rigspænding var masten gået 
30 grader bagover i jollen, og truede nu 
med at lave skade på mastestolen, og po-
tentielt brække fordækket op. Derfor var 
tiden knap mht. at få bjærget sejlene.   
    Med sejlene ude af ligningen, var det 
muligt at skubbe masten tilbage på plads 
ved at surre bommen til løjgangen. Det 
skabte det nødvendige pres fremad, som 
kunne holde masten på plads. Det var 
en udfordring at få styr på masten, fordi 
den ca. 2 meter afbrækkede stump slog 
hidsigt fra side til side i den friske vind.     
    Missionen med gasten som drivanker 
i stævnen lykkedes, og det skabte den ro, 
som var nødvendig for at jollen kunne 
sikres. Havde vi begge været i båden, er 
jeg sikker på, at den ville være kæntret 
igen med en endnu sværere situation til 
følge. Da der var styr på stumperne i bå-
den, tog vi slæb fra en Hellerup RIB, som 
tog gasten ombord. Alt i alt en begiven-
hedsrig dag, hvor vi lærte følgende:
- Gå i vandet:
    Hvis jollen vælter, og masten ligger 
langs vandoverfladen, så går besætningen 
i vandet og svømmer rundt til sværdet. 
Det er muligt, at det vil lykkes for én 
mand at kravle rundt til sværdet, uden at 
båden får masten i havbunden. Skipper 
giver kommando omgående, når dette 
valg skal træffes
- Op med en masteflyder – ikke mindst 
som voksenlærling:
    I hårdt vejr, hvor I vil gå til stålet for 
at blive bedre, så overvej at sætte en 
masteflyder i toppen af storsejlet. Det har 
reddet W10649 under årets kapsejlads 
i Præstø (kan jeg se i bakspejlet, hvor 
vi var på vej til at gå i havbunden efter 
en spilerkæntring. Billederne ligger på 
fotoside af Wayfarer.dk)

- Jolletøj der kan klare en tur i vandet:
    Påklædningen skal være i orden til at 
kunne ligge i vandet – ikke mindst hvis 
du skal være drivanker. Rigtigt tøj er 
ikke en luksus, det er et ”must”. Vores 
oplevelse var i slutningen af september, 
og vandet var ikke badevarmt længere. 
Gasten var i våddragt, og var ikke presset 
af kulde på noget tidspunkt. Skipper var i 
tørdragt. Samme dragt, som for nogle år 
siden beviste sin funktion under 30 mi-
nutters svømmetur i Roskilde Fjord d. 20. 
december (ja, efter en spilerkæntring). 
Med god isolering under dragten, var det 
ikke noget problem at arbejde i det kolde 
decembervand.
- Redskaber til at klare en situation:
    Husk de nødvendige redskaber til 
at kunne klare udfordringer. Der skal 
være noget ekstra tovværk i jollen til at 
surre o.lign., og en let tilgængelig kniv 
er vigtig (må gerne kunne flyde). Uden 
den, havde vi ikke fået bjærget sejlene, 
og forhindret yderligere skader. Som 
den sikkerhedsrepræsentant jeg er, vil 
jeg sikkert også liste en lille wiresaks 
med i tasken en dag. Et multitool er også 
klogt. Jeg begynder ikke at remse andre 
sikkerhedssager op her, fordi der udeluk-
kende tænkes på kapsejladssituationen, 
hvor hjælpen allerede er på banen i form 
af RIB både
-Lav ændringer i jollen, når du opda-
ger svage punkter i opsætningen:
    Kæntring sker ikke kun, hvor du kan 
forudsige det… Jeg havde underholdt 
gasten om, at vi måske kunne vælte i en 
spilerbomning – men vi væltede på kryds. 
Det skete to gange fordi et fokkeskøde 
slog sig tilbage i frølår – efter, at gasten 
havde frigjort det én gang. En nærmere 
vurdering af hvorfor dette sker, har fået 
mig til at afmontere de styrebøjler, som 

sørger for, at skødet altid er tæt på frølå-
ret. De skal i vores tilfælde afmonteres 
fordi, de på uhensigtsmæssigt vis fisker 
skødet tilbage i frølåret under vendinger i 
friskt vejr. Det giver paniksituationer.    
    Gasten har ingen problemer med selv 
at styre skødet ned i frølåret uden bøj-
lerne, så væk med dem. Det understreger 
i øvrigt, at der altid er muligheder for at 
finde bedre løsninger i en jolle. Du kan 
sikkert også gå din jolle kritisk efter og 
ændre indretning, der er mindre effektiv/
sikker
- En ordentlig forsikring er guld værd 
– husforsikring med haveskur og jollefor-
sikring er ikke nok:
    Spar ikke på forsikringen. Ankommet 
i havn med ramponeret rig og sejl, var 
der mange som kom med det velmenende 
råd, at vi bestemt ikke skulle fortælle for-
sikringen, at vi selv havde skåret sejlene 
ned. Mange mente, at de ikke ville blive 
dækket – så der var også gode forslag til, 
hvad vi skulle skrive, at der var sket. Jeg 
havde ingen erfaring med dette, men har 
det sådan, at jeg skriver hvad der er sket 
på en forsikringsformular. Så må tiden 
vise, om det er en ordentlig forsikring, 
eller om den forsøger at smyge sig uden 
om. Pantaenius skuffede ikke, og jeg må 
sige, at det var en forbilledlig speed hvor-
med de tog stilling til skaden. Naturligvis 
skulle sagerne beskrives detaljeret, men 
der var ikke et løfte øjenbryn til hændel-
sesforløbet, og refundering af udgifter til 
ny mast og sejl faldt omgående.
    Således blev W10649 en erfaring rige-
re. Vi har ikke et langt jolleliv af erfaring 
at trække på, men har siden 2006 gradvist 
bevæget os op ad den berømte indlæ-
ringskurve. Betalingsmidlet for hvert trin 
er ”timer på tønden” (citat fra vores guru 
og forbillede i Tumult), og ikke mindst at 
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man en gang imellem får stukket stævnen 
frem, også når det blæser. Kapsejlads er 
velegnet til at presse sig selv og jollen 
(mandskabet føler sig sikkert presset før 
jollen) – af den simple årsag, at der er 
opsyn med sejlerne. 

Forfatteren gør honnør for fotografen Per Heegaard

Denne søndags morgen i tyk ”ærte-
suppe” (der skulle lette men ikke 

gjorde det) med ca. 5 W-længders sigt 
og kun med storsejl hørte jeg KBH-
Lufthavn mod V. og tågehorns musik fra 
skibstrafik ude i NS-renden mod Ø. 
    Efter en stund med forsøg på at fiske 
opgav jeg det, da jeg ikke turde gå helt 
ud i renden, hvor fisken vanligvis er.  Vel, 
derfor kurs Ø-over, ind- og hjemover på 
læns. Strøm og vind er meget vanske-
lig at bedømme i de forhold, hvor man 
nærmest er indhyldet i vat og knapt kan 
se mastetoppen. 
    Pludseligt kom bommen - uobser-
veret - og fejede mig udenbords. Men 
jollen kæntrede ikke helt, for da min 
vægt forsvandt fra det ’ny’ læ sidedæk og 
bommen ramte vandet, så rettede jollen 
sig op.  Jeg kunne da sprælle lidt med 
vand i skoene og få fat i læ hængestrop 
og hale mig ombord igen i det gode skib 
W1348”Maitken”, som jo havde taget en 
del vand ind. Så senere i avisen at vandet 
nu er 10 gr. C.  
    Jeg var blevet våd til ca. brysthøjde, 
hvor mob.en heldigvis var i en lille 
vandtæt boks - af tidligere fugtig erfaring 
med ’fald-i-vandet’!  Det føltes ikke 
koldt, og jeg havde ski-superundertøj, 
altså ’vinterdress’ af uld og vindtæt tøj 
samt krabbefisker-olietøj fra Ålesund, 
som effektivt stopper vindaf-kølingen, og 
er ’knald’ orange-farvet.  FINN-jollesej-
lerne har advaret mig mod tørdragt(bliver 
let klam og ret svedig under); de anbe-
faler en våddragt under ydertøjet. Der 
var vind nok til at sejle vandet ud med 
bailerne på en rask foran-for-tværs kurs, 
og derpå hjemover. Og så pludseligt stod 

10.10.10 wet ww-wedding Sunday - og 
ikke p.g.a. våde bryllupskys!

Af K. H. Jensen
der en ’mur’ i vejen, nemlig Nordre Mole 
til Dragør Havn.  Ingen der bemærkede at 
der sivede vand ud af mine sko.
    Min fejl denne gang var at jeg ikke 
havde løftet bommen op med Cunning-
ham-hal og mini- ell. ’flatrev’ som jeg 
vanligvis gør til fiskeri, for da havde 
bommen gået over ’skyggelua’.  Nu fik 
jeg atter slået fast at vind- og kursret-
ning i en sådan *ærtesuppe* er særdeles 
’tricky’!  Så bidevind, 1/2-vind og kryds 
på læns ell. ”broad-reaching” i medvind 
er måden at sejle på. Endvidere også 
bogstaveligt fastslået at kimingen er 
særdeles vigtig for balance og op/ned-
fornemmmelse. 
    En velmenende svoger har skældt mig 
ud over tågesejladsen, som jo ikke er 
noget nyt for mig. Derfor er jeg ganske 
misfornøjet med at nautrofonerne er taget 
væk fra fyrene i Oslofjorden. Vi havde 
nogen *Færder-seilaser* i tåge der med 
W1348 som gav os bra navigering via 
dem. At sejle i tåge er både interessant, 
spændende og udfordrende synes jeg. Det 
minder lidt om såkaldt ’blindflyvning’ 
eller endnu mere spændende i formation 
på fire fly, hvor de tre ’hænger på vingen’ 
af leder-flyet; nogen gange gennem nok 
så tætte, mørke og urolige regnskyer med 
bare 1-1,5m afstand mellem maskinerne.     
    Fornemmelsen kaldes vist ’adrenalin-
kick’, men jeg har ikke tænkt at blive 
’base-hopper’! Og så skriver avisen at 
livsstil er vigtigere end generne!  Udfor-
dring er vigtig tror jeg, men ved jo også 
at vandet er lunere i Siam-Gulfen - også 
fordi W1348’Chief Officer’ La-iad venter 
der !
Bedste W-ønsker og hilsner  Ken

Velkommen til nye medlemmer

Læs ikke dette som en skødesløshed mht. 
omtanke, men se alligevel mulighederne i 
at vove lidt mere end ved tursejlads.  God 
og sikker 2011 sæson, hvor du kan bruge 
kapsejladserne til at blive presset lidt.

Fleet   Wnr. Navn  
Århusbugten  W9807 Thomas Vangkilde-Pedersen  
Århusbugten  W9294 Uffe Lomholt  
Århusbugten  W Svein Syversen  
Århusbugten  W Christian Hansen  
Esbjerg   W3228 Jens Melsen Larsen  
Furesøen   Ulla M.Riber  
Fyn   W5440 Allan Rasmussen  
Fyn   W10742 Erling Davidsen  
Køge Bugt  W5675 Ole Larsen  
Limfjorden   Jens Ladegaard  
Norge    Håkon Otterlei  
Østjylland  W10332 Torben Jespersen  
Roskilde Fjord  W10594 Hans W Hansen  
Roskilde Fjord  W Palle Christoffersen  
Roskilde Fjord  W8281 Morten Sillesen  
     



20 21

 
 

I dagene fredag og lørdag den 7. og 8. 
august 2010 blev der sejlet race ud for 

Svendborg i en såkaldt Classic regatta.     
    Der blev sejlet på to forskellige baner. 
En bane for kølbådene og en anden bane 
for jollesejlerne, der nærmere bestemt lå i 
Lunkebugten. Der deltog mange kølbåde, 
men desværre kun 6 jollesejlere. 
    I jollefeltet deltog 3 Wayfarer, 1 OK-
jolle, 1 Kielzugvogel og 1 International 
Moth.
    Jeg blev headhuntet til dette gastejob 
af skipper Poul Ammentorp i Woodie, 
nr. 239, og vi mødtes på Vindebyøre 
Camping, hvor vi boede i telt mellem sej-
ladserne. Der var headquarter i Mari-timt 
Centers pakhus på havnen i Svendborg.   
    Det betød, at vi blev hentet kl. 07.30 
fredag morgen af den tidligere postbåd, 
der i sin tid sejlede på Hjortø. Så var der 
arrangeret morgenmad, der blev afholdt 
skippermøde, og vi fik udleveret de forud 

bestilte madpakker. Derefter blev vi 
sejlet tilbage til campingpladsen. Hvilken 
udstrakt service. Båden blev rigget til, og 
vi var på vej ud til Lunkebugten sammen 
med Per Christoffersen og Helle Hvorslev 
i Wip, nr. 222. 
    Denne dag var der ca. 1 times sejlads 
ud til dommerbåden i en vind på 4-5 m/
sekund med blå himmel iblandet hvide 
cumulus skyer.
    Der var udlagt en traditionel op og ned 
bane med topmærket i vindøjet, og vi 
skulle sejle banen i gennem 4 gange, hvor 
der lå 2 gule meget synlige bøjer ca. 20 m 
foran startlinjen.

Dag 1 af 2
Ved starten af 1. sejlads kom alle både 
godt af sted, men efter ca. 50 m sejlads, 
så lød der pludselig 2 skud fra dommer-
båden, hvilket betyder, at der skal være 
omstart. 

Svendborg Classic Regatta 2010
Af gast Jesper Graves Petersen uden egen båd

Gasten i Woodie, inden kapsejladserne går i gang

Wayfarer Trading
T h o m a s  R a u n - P e t e r s e n ,  S k o v g å r d s v e j  1 5 ,  2 9 2 0  C h a r l o t t e n l u n d
E-mai l :  t rp@wt.dk,  Te l :  +45  6130  6617 ,  Giro:858 -5261 ,  Bank:4260  4001  166549

Mast, 
Proctor,grå 6.950
Mastespor 270
Mastebolt, stål Ø  8mm 240
Svanehals smal/fast 1.040/400
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230

- endestykke, justerbart, pr. stk. 185
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30
Windex 340
Vimpel/ fastgørelse
Fald

Wirefald m. sjækel til storsejl 375
Faldstrammer til storsejl 220
Storsejlsfald, 5 mm tov 300
Wirefald m. sjækel til forsejl 355
Faldstrammer til forsejl 390
Forfang til wirefald, storsejl/forsejl 80/70
Bom

Proctor, grå 2.540
Lang slæde til montering af bomnedhal 390
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140
Endestykke til bom 175 - 330
Spiler

Spiler 4.650
Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/1.090
Endestykke til stage 210
Kile til ophal 65
Fald 120
Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 370
Wireløkke til parkering af stage 260
Storsejl & forsejl

Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer 6.750
Genua med rude, wire i forlig 3.580
Genue med rude, snor + løjerter i forlig 2.900
Fok med wire i forlig 2.880
Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 660
Sejlpinde pr. stk 150
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900
Tov til hurtigreb 80
Skødning

Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280
Centerskødningsblok 900
Centerskødningsblok, kuglelejer, 10 mm skøde 1.540

- træklods til montering 260
Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn 1.370

Pressenning 
Heldækkende mkI/mk II 3.320
                     - cockpit 2.220
Luge

Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.400
Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410

- mk I, gummi/silicone 100/250
Siliconelim 240
Rund forluge med gevind og O-ring 270
Jollevogn

Varmgalvaniseret, meget lav 5.950
Hjul til jollevogn, pr. stk. 360
Sværd 
Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 2.410
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 50
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 150
Bremse/stopklods 230/150
Ror

Rorblad, 15/18/20mm plywood 950
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 2.930
Rorpind aluminium 1.180
Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385
Diverse

Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 1.950
Bundprop med gevind 45
Overtræk til bådruller 200/350 kg 460/550
Bailer metal/plastic 720/800
Hængestrop 220
Håndtag, plywood/mahogni 195/340
Kølbånd, aluminium, pr. meter 160

 

Tilbud på Storsejl & Genua                             7.009,00

Storsejl med reb og sejlmærke
Genua med wire i forlig.
Sejldug i normal tursejl-kvalitet
(Begrænset udbud)

Tilbud på rulleforsejl                                          790,00

• tromle
• topsvirvel
• afstandstykke
• line og sort øje til styring

Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet 
i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer  m.m. på

www.wt.dk
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Dommerbåden mente, at alle sejlerne 
var startet 1 min. for tidligt. Alle sejlerne 
mente ikke, at det var tilfældet, men da 
banedommeren på det nærmeste er at 
sidestille med Gud eller derover, så blev 
der omstart.
    Det blev en meget spændende sejlads 
mellem Wip og Woodie, hvor Wip blev 
nr. 1 og Woodie nr. 2. Den 3. Wayfarer lå 
noget tilbage, hvilket skyldes, at det var 
et forholdsvis urutineret mand-skab, og 
derfor sejlede de heller ikke med spiler. 
    Ved starten af 2. sejlads piskede Wip 
derudaf, som Woodie ikke kunne matche, 
hvilket fik skipper til at tænke på Sar-
gassohavet. Det hjalp at blive fri for en 
del ålegræs på sværdet og roret, hvilket 
der blev arbejdet meget med i alle de 
følgende sejladser. 
    Det blev igen en meget spændende 
sejlads mellem Wip og Woodie, hvor Wip 
blev nr. 1 og Woodie nr. 2.
    I 3. sejlads fik jeg fortsat venlige, men 
bestemte og høje instrukser af skipper. 
Det drejede sig i særlig grad om opsæt-
ning og nedtagning af spiler, hvilket også 
var strengt nødvendigt, da jeg aldrig før 
havde prøvet disse operationer. Efter 
mange af disse øvelser mente skipper, 
at jeg var blevet bedre til dette arbejde, 
og jeg var næsten holdt op med at lave 
diverse fumlenumre. 
    Woodie kom ind på en klar 1. - plads 
1,5 m foran Wip. Dommerbåden mente 
nu, at vi godt kunne sejle hjem til cam-
pingpladsen – heldigvis.
   Båden op på jollevognen og ind på land 
– naturligvis.
    Bad med afvaskning af saltvand. Jeg 
havde vanskeligheder med at vaske mit 
hår, da jeg ikke kunne løfte mine arme op 
til hovedet. En lille bitte smule aftersa-
iling, og så afhentning af post-båden til 
spisning i pakhuset.

Ved 20.15 – tiden begyndte jeg at 
drømme om min luftmadras. Det gjorde 
skipper også i forhold til hans luftmadras.     
    Vi blev ikke sejlet hjem af postbåden, 
da det var umuligt at finde et ædru nr. 2 
besætningsmedlem til postbåden, så vi 
blev kørt hjem af et bestyrelsesmedlem, 
der var ædru på dette forholdsvise tidlige 
tidspunkt af aftenen. Det gjaldt jo om at 
være nogenlunde udhvilede til den næste 
dags strabadser. Regnen trommede på 
teltdugen i ret lang tid i løbet af natten.

Dag 2 af 2
Med hensyn til morgenmaden, så var det 
samme procedure, som dagen før med 
postbåden til og fra pakhuset.
    Vejrudsigten for denne dag var 5 – 8 
m/sekund med stigende styrke op ad 
dagen samt regn med senere opklaring.
    På vej ud til banen mente skipper, at 
det på alle måder blev en våd dag, hvilket 
skulle vise sig at være særdeles rigtigt.    
    Vand ovenfra og bovvand ind over 
båden. Denne situation kræver også, at 
der fod på det med at tømme båden for 
vand via spjældene i bunden af båden, 
men kun når det glider derudaf med en 
tilpas fart.
    I alle dagens 3 sejladser blev Woodie 
nr. 1 og Wip nr. 2. De øvrige deltagende 
joller sejlede ikke så hurtigt, og Interna-
tional Moth lå på siden i vandet i ca. 1/6 
– del af den effektive sejltid.
    I den sidste sejlads, hvor vinden var 
tiltaget meget, da kom spileren ned lidt 
før tid for ikke at risikere at kæntre, og 
vi piskede i mål på en halvvind, så man 
skulle tro, at Woodi var lavet om til en 
speedbåd.
    Som I nok kan regne ud, så blev 
Woodie den samlede vinder af jollesej-
ladserne.

Her er et godt eksempel på, at en fremra-
gende skipper og en amatørgast kan drive 
det vidt.
    På hjemturen sejlede vi via havnen ved 
Valdemars Slot og indtog den medbragte 
frokost. Det flotte højt belagte smørre-
brød var særdeles vanskeligt at indtage i 
en jolle i frisk vind. Her mødte vi Interna-
tional Mothjolle sejleren Jan Drost, som 
med stor begejstring fortalte om jollens 
for-træffeligheder.
    Besætningen på Wip kører os om 
aftenen til pakhuset, hvor vi indtager 
festmiddagen og er med til en festlig 
præmieoverrækkelse. På trods af det lave 
jolledeltagerantal så havde underhold-
ningsvædien på jollebanen været helt i 
top, og banelederen berettede med stort 

humoristisk talent om Moth-jollernes 
meritter med flere knækkede master og 
stager samt en stædighed og badeiver 
som overgår enhver forstand. 
    Senere på aftenen blev der skabt stem-
ning ved fynske musikere. Det blev dog 
ikke sent inden vores chauffør fra Wip 
kørte os tilbage til Vindebyøre camping.
    Den næste morgen skulle båden rigges 
af, og det blev den så i dejligt solskins-
vejr.
    Poul kørte hjem til Furesøen, men 
jeg skulle blive der en dag mere. Jeg 
kørte til Brugsen i Rant-zausminde og 
købte en ½ l kold dåseøl. Satte mig på en 
bænk ved bålpladsen i middagspausen 
på Rantsausminde Camping. Da var det 
ligesom om, at tiden stod stille.

Højt service niveau: Afhentning til morgenmad i Svendborg foregår med Postbåden fra 
Hjortø 
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SWS  DVD oversigt
Titel Tid År DVD nr
DVD type   -   +
DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg .................................... 01:00 1992 001 002
Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 ...................... 01:00 1985 003 004
W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg ...................................... 01:00 1988 003 004
Wayfarer DM 1990, Egå ................................................................ 00:40 1990 003 004
Wayfarer DM 1994 Egå ................................................................. 00:30 1994 003 004
Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling ...........  1983 005 006
Wayfarer Worlds 1998, Egå ........................................................... 02:37 1998 005 006
Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 ................................................ 03:25 1988 007 008
Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97 ........................................ 02:20 1993 009 010
lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 ....................... 00:50 1999 009 010
Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen ........................... 00:40 1996 017 018
Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry 1994 ........ 00:30 1994 011 012
Wayfarer the Movie ........................................................................ 01:23 1995 013 014
W-trim - McNamara Canada 1990 ................................................. 04:00 1990 015 016
Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol .......................... 02:00 1988 019 020
Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ............................................ 02:00 1988 021 022 
Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ............ 01:30 1988 023 024 
Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ............................ 01:30 1988 025 026
Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge ................ 00:30 1964 027 028
Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter ................................. 01:00 2004 029 030
Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara .............................. 00:33 2000 031 032
Wayfarer - Jubi 2008 ...................................................................... 00:50 2008 033 034

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

Bemærk:
Kvaliteten er ikke bedre, end den er på videobåndene, der ligger til grund for DVD'erne.

Prisen incl. forsendelse er 40,- kr/DVD for SWS medlemmer, 80,- kr/DVD for ikke medlemmer.
Bestilling sker på én af følgende måder:
Send et brev med en check og angivelse af de ønskede DVD skiver til:
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK 6715 Esbjerg N eller,
Send en mail til jenskonge@wayfarer.dk med din bestilling og overfør pengene til:
Frøs Herreds Sparekasse, reg. nr. 9736 konto 0001194399
Er du i tvivl, kan du ringe eller maile til mig, tlf. +45 7512 1646 Jens Konge

Der er nu kommet en film mere i biblioteket, nederst på listen.
Palle Sennels fra Ho Bugt Sejlklub har lavet en spændende film fra det tredobbelte jubilæum i
2008.

Indkaldelse til generalforsamling i SWS
Dato: Torsdag 14. juli 2011 kl. 9:30

Sted: Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, DK-5700 Svendborg

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse
 
4. Indkomne forslag 

5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules se: www.wayfarer.dk

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt
Bestyrelsen

Fra generalforsamlingen 2010  måske   Foto: Bjarne Manstrup
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SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Hanne Voss Skovbostrand 4 E   5700 
Svendborg   5130 2575
e-mail h.voss@youmail.dk

Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby
DK-5260 Odense S, 6595 9553
anne@vibskov.dk

Ebbe Kildsgaard, 
Alsædtægten 21, st. Darum
DK-6740 Bramming, 7517 9199
ebbe@kildsgaard.dk

Kapsejladsudvalg:
Formand:Søren Svarre 40 25 11 22
Soeren.Svarre@yr.com
Per Christoffersen 4448 1276 per_c@
mail.dk 
Bjarne T. Clausen 3966 4418 bl@
nykurs.dk

Teknisk udvalg, målere
Jesper A. Friis , chefmåler 
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495 
4314 jesper@achtonfriis.dk 
Poul Meldgård, Skovbrinken 30,      DK-
3450  Allerød,   4826 7890 
poul@meldgaard.dk
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646
jenskonge@wayfarer.dk
Jesper Nothlev, se under webmaster
Lars Rich   Boserupvej 229, 
3050 Humlebæk,   4919 0170 
larsrich@larsrich.dk 
Per Bigum,  Egernvænget 27 
4733 Brøderup, 5556 1032
em pvb@ihk.dk
Gunnar Kondrup, Jens Kusks Vej 3
6731 Tjæreborg  7517 5582
guk@esenet.dk

Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B
N-1344 Haslum, +47-6753 8237
e-norrud@online.no

WIC -repræsentant
Poul Ammentorp, 
se bestyrelse
Jesper A. Friis
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495 
4314 jesper@achtonfriis.dk 

Teknisk samling
Jens Konge Rasmussen, 
7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk

Webmaster
Jesper Nothlev
Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten,
 tlf.:4089 6609
jesper.nothlev@wayfarer.dk
 

Lån af bomtelt
Bo Christensen
Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 3968 0330
bcr@wayfarer.dk

SWS-Service, salg, PR
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 
15
DK-2920 Charlottenlund, 3964 20 07
trp@wayfarer.dk

PR udvalg
John Goltermann
se bestyrelse.

W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk

Kontaktpersoner
Aså  Rolf Hartvig-Hansen
  9885 1432
  rolf@wayfarer.dk
Egå  Jørgen Hededal
  8616  3310,
  jorgenhededal@webspeed.dk
Esbjerg   Jens Konge Rasmussen
  7512  16 46
  jenskonge@wayfarer.dk
Esrum Sø Søren Kragh Jespersen 
   4848 8483 / 3075 9646 
  soren@kraghjespersen.dk
Furesøen Jesper Friis
  4495 4314
  jesper@achtonfriis.dk
Hellerup Tom Damgaard
  4449 0807
  wayfarer@webspeed.dk
Sydsjælland Hugo Nøddelund   
  2635 0010
  hugo@hnagro.dk
Fyn  Jørgen Gammelgård Nielsen
  5118 1611
  uej@sa-net.dk

Sletten  Lars Rich
  4919  0170
  larsrich@larsrich.dk
Skåne  Göran Skoog
  +46(0)4226 3360
  goran.skoog@wayfarer.dk
Norge  Heinz Dieter  Lützenkirchen
  +47 (6388) 1511
  heinzl@powertech.no
  K-H Jensen
  +45 2063 4660
  w1348@hotmail.com

Bestyrelse
Formand: Poul Ammentorp, 
Munkevej 29A, DK-3500 Værløse,
tlf.: 4448 5905
poul.ammentorp@wayfarer.dk
Næstformand: John Goltermann, 
Lange-Müllersvej 5
7000 Frederecia 7593 3370 
jgo@wayfarer.dk
Kasserer:  Fie Goltermann
Lange-Müllersvej 5   7000 Frederecia 
tlf: 2623 3910     Giro: 3 17 10 86
fie.goltermann@wayfarer.dk
Sekretær, medlemskartotek: 
Thomas Raun-Petersen
Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund,  3964 2007
trp@wayfarer.dk
Kapsejlads
Søren Svarre 
Klostervej 10 4000 Roskilde  
4025 1122
Soeren.Svarre@yr.com
Tursejlads:  
Hanne Voss 
Skovbostrand 4 E   5700 Svendborg 
 5130 2575
 e-mail h.voss@youmail.dk
Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014
Øvrige medlemmer:
Jesper Nothlev se webmaster
Norge: 
Heinz Dieter  Lützenkirchen
Løkenåsen 34  N1900  Fetsund 
+47 (6388) 1511
heinzl@powertech.no
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SWS
co. Thomas Raun-Petersen,
Skovgårdsvej 15,
2920 Charlottenlund.
Danmark


