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Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Der er ikke så meget at berette denne 
gang fra bestyrelsen, da vores årlige 

heldags bestyrelsesmøde blev flyttet til d. 
17. marts 2012, og derfor ikke har fundet 
sted i skrivende stund.
    Hovedtema for vores bestyrelsesmøde 
bliver behandling af de ideer om udvik-
ling af SWS, som kom frem under work-
shop på vores generalforsamling i 2011.
    Vi har i en del år oplevet en mindre 
medlemstilbagegang. Det er et meget 
vigtigt fokusområde for SWS besty-
relsen. Specielt i Norge oplever vi i å,r 
at det vanskeligt at fastholde Wayfarer 
sejlere i SWS, og vores bestyrelsesre-
præsentant for Norge savner initiativer 
og opbakning til fælles aktiviteter fra 
de Norske Wayfarersejlere. Vi har en 
hjemmeside med et FORUM, som vore 
Norske medlemmer er meget velkomne 
til at benytte til udveksling af ideer 
om hvorledes, vi får skabt mere værdi 
omkring medlemskabet af SWS med 
henblik på at få vendt udviklingen.
    2011 kan i år byde på en række aktivi-
teter indenfor tur og kapsejlads.
På tursiden er der i pinsen Wayfarer træf 
på Gamborg fjord ved Middelfart. Så 
kommer der en sejlads Tærø rundt, som 
er en distancekapsejlads, som udmærket 
kan sejles af tursejlere uden det store 
kendskab til kapsejlads. Rantzausminde 
er en sikker vinder hvert år, og i 2011 
arrangerer SWS Internationalt Wayfarer 
Rally i Blekinge skærgård.
    På kapsejladssiden er der først en træ-
ningslejer i Farum Sejlklub, Tærø rundt 
arrangeret af Bogø Sejlklub, efterfulgt af 
Sjællandsmesterskab i Præstø Sejlklub, 
DM i Farum Sejlklub og afslutning på 

sæsonen er Jysk mesterskab i Ho Bugt 
Sejlklub.
    Se datoer og program for aktiviteterne 
i kalenderen i bladet samt på vores hjem-
meside.
    Ser vi frem til 2013 så er der VM for 
Wayfarer i Canada. Hvis det er noget du 
godt kunne tænke dig at deltage i så giv 
vores kapsejladssekretær Søren Svarre et 
praj. Det er nu at der skal lægges planer 
for alt det praktiske.
    Nu er vinteren ved at slippe sit tag 
og isen er for længst forsvundet hvilket 
betyder at en herlig sejlsæson nærmer sig 
med hastige skridt. Det er på tide at finde 
ned på jollepladsen for give jollen den 
første overhaling.
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Kalender

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

Fleet W nr. Navn

Århusbugten W 10412 Christian Haagensen

Århusbugten W 1023 Kristian Kjær Andersen

Roskilde Fjord W Thomas Ryan Jensen

Vestsjælland W 1968 Lennart Munk-Hansen

Velkommen til nye medlemmer

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

12-13/5-12 Træningssamling Farum Sejlklub Kapsejlads

26-28/5-12 Træf Gamborg fjord Middelfart Tursejlads

9/6-12 Tærø Rundt Bogø Kapsejlads

16-17/6-12 Sjællandsmesterskab Præstø Kapsejlads

7-15/7-12 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge 7512 1646

12/7-12 Generalforsamling Svendborg

20-22/7-12 UK Nationals Kapsejlads

29/7-5/8-12 Int. Rally Järnavik Järnavi Tursejlads

25-26/8-12 DM Farum Farum Sejlklub Kapsejlads

15-16/8-12 Jysk Mesterskab Ho Bugt Kapsejlads
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W950 overdrages til Danmarks Museum 
for Lystsejlads.

Tale ved overdragelsen på Valdemar Slot d. 11 juli 2011 af Poul Ammentorp

Ideen til at få en Wayfarer jolle på mu-
seum blev fostret i forbindelse med en 

Wayfarer tur i 1999 fra Rantzausminde til 
Valdemar slot for besigtigelse af museum 
og magasiner med kyndig vejledning af 
Bent Aare.
    Der var stor velvillighed i SWS for 
at få dette realiseret, spørgsmålet var 
hvilken jolle?
    Helt naturligt blev der peget på K.H. 
Jensens W 1348 som alle troede var den 
første jolle i Skandinavien. Den skulle 
imidlertid ikke på museum, men forsat 
sejle.
    Det har siden vist sig at det ikke er den 
første jolle, idet W950 kom til Sverige 
nogle år før.
    En større efterforskning ved Jens 
Konge, Lars Vibskov og vore sekretær 
Thomas Raun-Petersen , gik i gang, og 
det lykkedes efter mange blindgyder at få 
sporet W950 som var ejet af Lars Kolind.
Den var imidlertid ikke til salg, men han 
ville da gerne bytte med en velholdt MK2 
jolle, og sådan blev det.
    W950 kom til Fyn hos Lars Vibskov, 
som havde påtaget sig den store opgave 
at restaurere jollen, så den i dag fremstår, 
som en af museets smukkeste både.
Vi kan godt være stolte af at have den på 
museet, hvor den er en rigtig god PR for 
Wayfarerklassen.
    I hele forløbet med køb og istandsæt-
telse har vi også haft sponsorer som har 
bidraget kontant eller med donationer af 
materiel til båden, bl.a. mast og bom i træ 
som oprindeligt, samt diverse beslag og 
udstyr.

Stor tak skal der igen lyde til alle som 
har bidraget eller ydet så vi i dag kan 
overdrage W950 til Dansk Museum 
for Lystsejlads og denne gang er det til 
ejendom.
    Det gør vi fordi museet til fulde har 
levet op til den aftale vi lavede i 2001 
hvor vi ville være sikre på at jollen blev 
udstillet og var til skue for de mange 
besøgende.
    W950 har i de 10 år haft en meget 
fremtrædende placering i samlingen og 
det vil vi gerne sige tak til museet for, og 
derfor kvittere med at denne overdragelse 
til ejendom.
    SWS ønsker hermed Danmarks Mu-
seum for Lystsejlads tillykke med det nye 
ejerskab.  
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Pinsetur på Gamborg fjord
Af Fie og John

SWS inviterer 26.-28. maj 2012 til 
tursejlads på Gamborg Fjord i Pinsen. 

Ligesom sidste år har vi lånt Middelfart 
sejlklubs klubhus med tilhørende plæne 
til teltslagning. Træffet er fra lørdag 
formiddag til mandag eftermiddag, men 
har du ikke mulighed for at være med fra 
start til slut, kan du deltage i det tidsrum, 
du har mulighed for.
    Sejlturene vil blive tilpasset vejrud-
sigten, men Gamborg fjord er et meget 
beskyttet farvand så det skal være slemt 
før vi ikke kan sejle. (Spørg bare dem, 
der var med sidste år). Har du ikke 
mulighed for at medbringe jolle, så kom 
alligevel, vi laver gastebørs så alle kom-
mer på vandet.

    Der vil blive arrangeret morgenmad, 
”smør-selv-madpakker” samt fællesspis-
ning om aftenen. Alt til favorable priser, 
man behøver blot at medbringe drikke-
varer. Alle former for service forefindes i 
klubhuset, så I skal kun tænke på, hvad I 
skal have med i jollen.
Skulle der være ægtefæller/kærester eller 
andre, der ikke har lyst til at tilbringe 
Pinsen på vandet, er der ingen grund til 
at blive hjemme. Middelfart og omegn 
byder på andet end sejlads. Middelfart 
sejlklub er nabo til en golfklub og Hind-
gavl dyrehave er bestemt et besøg værd. 
Kongebroskoven er med sine afmærkede 
vandreruter også en mulighed. Endelig er 
Trapholt kunstmuseum ikke langt væk. 
Program for træffet bliver lagt på hjem-
mesiden omkring 1.maj
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W-fest i Farum Sejlklub 2012
I dagene 24-26 august 2012 afholdes DM for Wayfarer i Farum Sejl-
klub. 

Vi vil, som flere gange tidligere, sørge 
for at det bliver en uforglemmelig 

oplevelse for både deltagere og tilskuere. 
Vi vil også have fornøjelsen af at kunne 
præsentere egnens bedste kulinariske 
frembringelser for jer.

Vi har til dette DM håb om, at der skal 
være ekstra mange deltagere, og derfor 
vil netop det kulturelle blive sat i fokus. 
Vi håber på denne måde at tiltrække et 
par ekstra sejlere, som godt nok er nødt 
til at sejle med, men som så til gengæld 
kan få ganen og nysgerrigheden  tilfreds-
stillet. 

Det bliver atter en fest med indlagte 
sejladser.

Furesøen, som danner rammen om det 
sejladsmæssige, er smuk som sædvanlig, 
og vore vinde vil sørge for, at der bliver 
mulighed for alle for at få en topplace-

ring. Det er nemlig meget ”spændende” 
at sejle på Furesøen - så spændende, at en 
del ” topelitesejlere” af og til hjemsøger 
os for at træne i vindspring og slige sager.

De praktiske detaljer vil der blive skrevet 
om senere, men det ligger fast, at der vil 
blive sat alt ind på at dette DM bliver det 
bedste nogensinde - og det siger ikke så 
lidt.

Der vil i løbet af de næste 6 måneder 
blive bragt flere detaljer om tilmeldingen. 
Priserne vil blive holdt nede med alle 
midler, mens kvaliteten vil ligge i top.

Nu ligger der godt et års forberedelser 
foran os, og så bliver det skønt at fyre 
det hele af til glæde for os, og alle jer der 
kommer. 

Vi ses !
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18th International Wayfarer Rally 
Järnavik, Sweden

Sunday 29th  July  to 
Sunday 5th August 2012

The Scandinavian Wayfarer Associa-
tion (SWS) is pleased to invite you 

to Sweden – to islands without summer-
houses in protected areas - into waters 
surrounded by fjords – to the blue sea of 
Blekinge and its thousands of islands, 
simply one of the best parts of Sweden.
    Take the E22 east and hop off at exit 
no 54 or no 55 and find your way south 
to the campsite of Järnavik nearby the 
harbour.  
    Järnavik’s Campsite has the following 
position:  56* 10’33.20” North and 15* 
04’43.92” East.E-post: Jarnaviks.cam-
ping@telia.com, www.jarnavikscamping.
se will give you all information about the 
campsite, prices, pictures and tells you 
that this camping site has 4 stars, and is 
beautifully situated near the fjord. Price 
per day for car and tent is SEK 160 per 
day (about 18 euro). The camping site 
has 12 very, very small cottages with 4 
beds (no toilets and no kitchen) at SEK 
500 (about 54 euro) per day and if you 
want to make a reservation of a cottage 
please contact the camping site through 
the above e-post now.
Private barbecues and fire are not allo-
wed at the campsite. 
    Some dinghies are to be rolled up on 
the beach, 3 or 4 dinghies may be in the 
water tied to a bridge, and the rest have 
to be pulled op on trailers at the harbour 
nearby. No extra cost for the boats.
   We plan to sail to many different 
islands and places – sometimes to islands 

with lunch restaurant or to Karlshamn to 
visit an extraordinary fish-restaurant etc. 
We plan to make a grill evening etc.
    If bad weather, we plan a guided tour 
to the historic Karlshamn and Karlskrona 
- and plan a guided tour to art galleries in 
the towns nearby.
   A nice t-shirt will be designed and will 
be sold separately at DKK 150 each. 
   We intend to collect a fee of DKK 500 
(about 65 euro) per person for the whole 
week arrangement.
(Furthermore you have to pay for the 
camping directly to the camping site for 
number of days). 
   If you are interested in joining us 
in Järnavik please send TO-DAY an 
“INTERESTING”-MAIL to one of 
the persons below – who will also be 
available for questions (by mail). Your 
“interesting”- mail should contain the 
following information: names of par-
ticipants, your e-mail, cottage? Tent? 
Campingcar? number of t-shirts? Size 
XL,L,M,S.  Your “interesting”-mail is 
NOT binding for you until you have paid 
the fee and t-shirts – latest on 1st of May 
2012. At that time the total amount is 
to be paid to Danske Bank, account no. 
3167 3167118666. 
   We look forward to seeing you
 Vibeke and Arne Stahlfest – 
mail to stahlfest@c.dk
Karen and Elof Andersen –  
mail to  elof.andersen@adr.dk
Inga and Jørgen Vekslund -  
mail to  jorgen@vekslund.dk
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Rantzausminde 2012
Af Bjarne Manstrup

Rantzausmindetræffet er ikke bare en 
årlig tilbagevendende begivenhed for 

wayfarer-sejlere med hang til tursejlads. 
Rantzausmindetræffet er årets begiven-
hed! Det er en uge vi ser frem til i tryg-
hed og spændt forventning. Tryghed fordi 
vi ved, vi igen i år vil møde en masse 
gode, hyggelige, sociale og hjælpsomme 
sejlervenner - og fordi en masse ting i 
løbet af ugen vil være som de plejer: En 
fanfare vil hver morgen kalde til skip-
permøde, hvor erfarne sejlere, der kender 
både farvandet og de mange muligheder 
for udflugter, vil komme med forslag til 
ture tilpasset vejret og dagsformen, og 
skippermøderne vil vil slutte med fælles-
sang og gastebørs. Dagene vil byde på en 
masse god sejlads til både velkendte og 
nye steder. Uanset hvor turene går hen er 
dagprogrammerne ret enkle: gode mu-
ligheder for en dukkert eller solbadning 
hvorefter madpakken, kaffen og måske 
en enkelt kryddersnaps kan indtages. 
Herefter en lille udflugt til fods. Mange 
af de sydfynske småøer har en meget 
spændende natur og kulturhistorie, der i 
den grad inviterer til små vandreture.
    På campingpladsen vil der blive gril-
let, skålet og sunget endnu flere sange i 
fællesteltet eller ved lejrbålet. Fællesteltet 
var en nyskabelse for et par år siden. Nu 
kan vi slet ikke undvære det. Teltet bliver 
brugt flittigt, når dagens sejlads skal 
evalueres over en kold fadøl. Og vi kan 
afholde generalforsamling og fællsspis-
ninger under teltdugen - eller vi kan blot 
tage termokanden under armen og nyde 
aftenkaffen med en fantastisk udsigt ud 
over Svendborg Sund.

   Den spændte forventning til ugen går 
mest på, om vejret nu vil arte sig. Tørt 
og solrigt, vind mellem 4 og 7 m/s – evt. 
suppleret med en enkelt dag hvor de, der 
vil race, kan blive passende forstyrrede. 
Måske bliver det i år, jeg får besøgt Ærøs-
købing eller Rudkøbing. Lidt spændende 
er det også, om nu det hele fungerer, som 
det skal, i den gamle jolle. Så er det jo 
trygt at vide, at der hele ugen igennem vil 
der være mulighed for råd og vejledning 
om trim og grej. Mange benytter derfor 
også dagene til at få opdateret jollen med 
et nyt fald hist og et hurtig-reb her. 
Lørdag den 7. juli om eftermiddagen 
– altså dagen før træffet begynder - vil 
Thomas igen i år medvirke i kontrolerede 
kæntringsøvelser.
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   Du kan se masser af fotos fra Rant-
zausminde på www.wayfarer.dk. Ønsker 
du yderligere oplysninger, så kontakt 
bestyrelsen eller en af kontaktpersonerne.

Faktaoplysninger:
Træffet afholdes i uge 28 med det første 
skippermøde søndag d. 08. juli og det 
sidste søndag d. 15. juli. Tilmelding sker 
via hjemmesiden. Her skal man også 
bestille bakskuld til fællesarrangementet.
Frivilligt bidragpå 100 kr. til fællesteltet 
kan indsættes på SWS konto reg.nr. 1551 
kontonr. 3171086. Angiv RM 2012 samt 
sejlnummer.

Campingpladsens adresse er: Rant-
zausminde Camping, Rantzausmindevej 
215, 5700 Svendborg.

Træningssamling – gentagelse af et 
godt arrangement fra 2011

Af Søren ”Krabask W10649” Svarre

Wayfarerklassen fik i 2011 en forårs-
samling, hvor man mødes for at 

banke vinterens rust af krop, sjæl og jolle 
i kapsejladsmæssig forstand. Efter god 
modtagelse sidste år gentages begiven-
heden i Farum Sejlklub 12. og 13. maj. 
Dette er en god tradition, som giver puls 
fra sæsonstart.
    Det er en stor glæde for SWS at Jesper 
Pilegaard fra Roskilde Sejlklub tager 
coach tjansen igen. Han besidder en dej-
lig jordnær og medrivende måde at give 
sin viden videre til sejlere, som gerne vil 
lære og prøve nye ting. Erfarende kapsej-
lere vil helt sikkert også blive udfordret 
til ikke ”kun” at gøre som de altid har 
gjort. Så ”læn dig tilbage” i jollen og flyd 
med strømmen, når der bliver delt ud af 

de gode pointer, og mærk energien og 
lysten til kapsejlads fylde din vinterbedø-
vede krop igen.
    Som i al anden Wayfareraktivitet 
spiller fornøjelsen og veloplagtheden 
til samvær en afgørende rolle – og et 
legende element er nøgleordet for denne 
samling. Du kan helt sikkert blive bedre, 
inspireret, taktisk klogere og i det hele 
taget lidt mere modig. Så kom glad til 
denne samling!
Prisen for at deltage er 250 kr. Deltagerne 
skal selv medbringe forplejning. Hvis du 
er helt ny i relation til kapsejlads og selve 
reglerne og procedurer, så giv mig besked 
i en mail på soeren.svarre[at]wayfarer.dk.
Tilmelding sker via Wayfarer.dk, hvor der 
inden længe findes en online registrering.
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Kig ohøj - ekstra vindue giver ro 
i båden!

Af Svarre W10649 Krabask

Den eneste ting der rigtigt stresser 
mig ved kapsejlads er, om vi har 

overset en båd til læ. Jeg hader fornem-
melsen af, at der kan ligge en båd, som 
vi ikke har set – eller som ikke har set os. 
Nogle rorsmænd siger, at det er gasten, 
som skal holde udkig, og måske er det 
korrekt. Det er bare ikke godt nok for 
mig, som ejer jollen. For hvem mon det 
er, som skal have alle øv-timerne med 
at få en skade bragt i stand? Selv når vi 
er båden med retten til vejen, kan jeg 
heller ikke slappe af, for jeg har sejlet 
længe nok til at vide, at ikke alle både får 
overholdt deres vigepligter. Alle kan lave 
en fejl. Det handler om at få nedbragt 
risikoen for kollision, og det mener jeg 
virkelig er muligt ved at øge vinduet i 
W-genuaen. I dag har vi begrænsning på 
vinduets dimensioner i klassereglerne, 
men stod det til mig havde vi et mindste-
mål som f.eks. 505-klassen. På den bag-

grund har W10649 derfor anmodet om og 
opnået dispensation fra klassereglerne, og 
tester nu en genua med et ekstra vindue. 
Se billede og vindue mærket ”B”. Det er 
pt. blevet til én testdag på Roskilde fjord, 
hvor slalom-sejlads igennem et opti-felt 
gik noget lettere end normalt – helt enkelt 
fordi udsynet gennem genuaen nu er 
markant forbedret. Vores kære chefmåler 
har udtalt, at han vil se positivt på andres 
anmodning om dispensation. Det koster 
meget lidt at få en sejlmager til at ”instal-
lere” en ekstra termorude i en W-genua 
– så hermed opfordrer W10649 alle 
kapsejlere til at overveje denne mulighed. 
Bedre udsyn øger muligheden for ro i 
båden – og med ro i båden er der jo ingen 
begrænsninger for, hvad man så kan opnå 
resultatmæssigt. PS. Husk i øvrigt at sejle 
båden uden krængning, for ved kræng-
ning kan gasten alligevel kun se bølgen 
blå igennem alle genuaens vinduer.
Kig Ohøj
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Wayfarer Sejlerskole – Rantzausminde – 
7 - 8. juli 2012

• Ønsker du at lære noget mere om at håndtere en Wayfarer? 
• Har du brug for at møde andre Wayfarersejlere og udveksle erfaringer? 
• Hvad med at flytte dine grænser med en kyndig om bord?
• Kan din jolle indrettes mere hensigtsmæssigt?

Vi tilbyder medlemmer af SWS en weekend med instruktion i praktisk sejlads. Det er 
beregnet for jer, som ikke har så meget erfaring. Fx for gaster som kun er trygge ved 
at styre, når der næsten ingen vind er, eller for dig som for en sikkerheds skyld altid 
sejler med små sejl.
Forudsætning
Du skal være medlem af SWS eller høre til familien/besætningen til et medlem. Des-
uden skal du have lyst til at lære noget mere.
Indholdet
Det er begrænset, hvad vi når på en weekend sammenlignet med en sæson i en sej-
lerskole, men vi arbejder med netop det, du har brug for. Og det foregår i Wayfarer, 
gerne din egen. Vi har praktiske øvelser og en smule teori på programmet. Der er flere 
billeder på Wayfarer-hjemmesiden, som viser eksempler på, hvad der kan foregå.
Det er bedst at møde op i egen båd og lære i den. Men det er ikke nogen betingelse, da 
nogle instruktører vil møde op med egen Wayfarer. To elever og en instruktør i hver 
jolle er målet. 
Stedet
Vi sejler i Svendborg Sund med Rantzausminde Camping som udgangspunkt.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig. Gerne så tidligt som muligt. Vi tager imod så mange, som 
der kan blive instruktører til. Tænk på, hvad du ønsker af en sådan en weekend og 
ring, eller send en mail med det samme. Program og deltagerliste sendes ud en uges 
tid før arrangementet.
Som ved alle SWS-arrangementer er deltagelse på eget ansvar.
Oplys navn, adresse, sejlnr og om du medbringer din jolle og send det til:

W 2042 Bo Christensen, tlf 3968 0330, mobil 2195 2042, bcr@wayfarer.dk
W 5890  Paul Leates, tlf 8692 6419, paul@leates.dk
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Sneek Week 2011
Poul Ammentorp W239

Ved Internationalt Wayfarer Rally i 
Holland i 2006, hvor vi for første 

gang sejlede rundt på kanaler og søer 
ledsaget af hotelskibet Indubio, havde 
vi en overnatning i byen Sneek, hvor vi 
besøgte byens berømte søfartsmuseum.
    På museet var der en stor glasmontre 
med omkring 40 forskellige modeller 
i samme skala af små åbne både. Jan 
Katgerman formand for den Holland-
ske Wayfarer forening fortalte, at det 
var hans store drøm, at der en dag også 
skulle være en Wayfarer i denne montre. 
For at dette kunne opfyldes skulle jol-
leklassen stille op i kapsejladsen Sneek 
Week med mindst 10 joller.
   I 2011 havde Den Hollandske Wayfarer 
forening 10 års jubilæum, og nu så det ud 
til at denne drøm skulle gå i opfyldelse. 

     Det var nu 76. gang, at der skulle 
afholdes Sneek Week, og for første gang 
var der tilmeldt 15 Wayfarerjoller.
Sneek Week er en kapsejlads af impo-
nerende dimensioner med 787 tilmeldte 
både i 2011.
    Kapsejladsen er kun for åbne både, og 
dem er der mange klasser af i Holland. 
Der sejles i alt 6 sejladser fordelt over 6 
dage, dvs. en sejlads hver dag, men med 
41 starter som skulle afvikles på én dag 
var det til at forstå.
   Kapsejladsen foregår på søen Sneeker-
meer, som er på størrelse med Furesøen, 
og så er der i øvrigt også en langstrakt ø 
i søen, der også skal tages hensyn til ved 
udlæggelse af kapsejladsbanen.
   Kapsejladsbanen er ikke en traditionel 
trekantbane, men en bane hvori der ind-

Der sejles rigtigt tæt
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går ikke mindre en 23 bøjer. Banen består 
af krydsejlads, og når man så havde 
rundet et mærke, skulle man sejle agten 
for tværs, ned til et nyt bundmærke og 
herefter gik det igen på kryds mod et nyt 
topmærke, så man zig-zaggede sig igen-
nem søen, se billede af banekortet.
Banen kunne også varieres i længde af-
hængig af vinden således, at en gennem-
sejling ville tage mellem to til tre timer. 
Målgang var altid det samme sted, hvor 
man havde en fin paradesejlads hen forbi 
publikum på Starteiland.
    Wayfarerfeltet startede i start nr. 19 
programsat til kl.11:50. Der blev signale-
ret fra et kolossalt velekviperet dommer-
skib i flere etager. En stor lystavle viste 
tallet 19, og så var det ellers en normal 5 
minutters procedure.
    Det var spændende første dag, at 
komme ud til startområdet hvor det myld-
rede med mange forskellige jolletyper. 
Der blev taget meget hensyn sejlerne 
imellem specielt ved startlinjen, således 
at de startende både ikke blev genereret 
af både, som ventede på at starte. Det var 
imponerende fint sømandskab der blev 
udvist.
    Vi havde specielt godt vejr den første 
dag med sol og vind omkring 6 m/s, men 
allerede næste dag blæste det betydeligt 
mere. Mandag var det oppe omkring 
10-13 m/s og Wayfaresejlerne misforstod 
situationen og fik ikke startet denne dag. 
En enkelt sejlads blev aflyst og resten 
af ugen var det stadig lavtryksvejr med 
noget der mindede om kuling, og det var 
en sej omgang at gennemføre dagens 
sejlads.
    Sidste dag om torsdagen aftalte alle 
Wayfarer at sætte reb i storsejlet. Det 
viste sig at være en rigtig god ide, idet 
det stadig blæste omkring 13m/s, og det 

var rigtigt komfortabelt at sejle med fuld 
kontrol over tingene. Det var måske noget 
vi skulle tage op i klassen herhjemme, 
for det er da sjovere at komme ud at sejle 
end, at gå og vente på at vinden lægger 
sig, hvad den sjældent gør!
   Det var sjovt at sejle kapsejladserne, for 
der var bare både over det hele. Der skul-
le holdes udkig i en grad, som vi aldrig 
før har prøvet. Der var masser af dueller 
og kampe også med andre bådklasser, for 
vi ville jo gerne vise hvilken dejlig jolle 
Wayfarerjollen er, og også at den sejler 
rigtigt godt.
Specielt den Hollandske jolle Schakel, 
som minder meget om Wayfarer jollen, 
dem havde vi det rigtigt sjovt med. 
    Efter dagens sejladser sejlede vi ind 
til Starteiland, for at spise og få en øl 
sammen med de andre Wayfarersejlere, 
og her var der liv og glade dage. Der var 
mange unge mennesker, som hyggede 
sig med masser af musik fest og farver. 
Far og mor til juniorerne var ofte med 
i en stor båd, som lå i havnen, men der 
var også mange, som overnattede i telte. 
Vores hollandske venner fortalte, at der 
plejede at være mange flere tilskuere på 
øen, og at det var det lidt blæsende og til 
tider våde vejr som holdt publikum inde i 
byen Sneek. Vi synes det var helt OK, for 
så var køen ved baren ikke så lang, og vi 
kunne nemt finde et bord og stole, hvor vi 
kunne sidde.
   Efter øl på Starteiland sejlede vi tilbage 
til vores base Boithuis, som lå ca. 45 
minutters sejlads fra øen. Her hyggede vi 
os om aftenen sammen med alle Wayfa-
rersejlerne.
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Samlet resultat for Wayfarer:

1.  W10614 Brian Lamb og Tony Hunt 
England
2.   W239 Poul og Steen Ammentorp 
Danmark
3.   W10003 Lous og Hans De Bruijne 
Holland

   Alle Wayfarer resultater kan findes på :
 http://www.wayfarer.nl/en/races/results-
reports/170-uitslagen-sneekweek-2011.
html
   Den sidste aften var der kæmpe 
præmieoverrækkelse på Startiland med 
2-3000 mennesker i et stort telt, hvor der 
skulle overrækkes præmier til vindere 
i hver klasse. Da det var første gang at 
Wayfarerjolle deltog, blev der gjort spe-

cielt meget ud af det, da vore nr. 1. skulle 
på podiet. Formanden Jan Katgerman fik 
ordet og han fortalte forsamlingen om 
Wayfarerjollen og dens fortræffeligheder, 
mens der blev vist filmklip fra dagenes 
W-sejladser på storskærmen. Forsamlin-
gen jublede, så man skulle tro, at det var 
Orange scene på Roskildefestivalen.
   Alt i alt blev Sneek Week en uforglem-
melig oplevelse. Stor tak skal lyde til den 
Hollandske Wayfarer forening for deres 
gæstfrihed i forbindelse med deres 10 års 
jubilæum, samt en særlig tak til Lous og 
Hans De Bruijne for deres store indsats 
med at organisere alt, så det var utroligt 
nemt for os at deltage i Sneek Week 
2011.
   Nu bliver det endnu mere spændende at 
besøge Søfartsmuseet i Sneek, for frem-
over vil der også være en Wayfarejolle i 
glasmontren.

Falken feltet er altid stort
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Wayfarer Cruise/Turseilas
Af Ken d.e.,W1348”Maitken”

Wayfarer Cruise/Turseilas gjøres oftest 
av en W. alene, som f.eks. de som kom-
mer sjøfarende til Rantzausminde.
    Langs Sørlandet i Norge har vi hatt 
flere ”Sørlands Cruise”er med W-grup-
pe-seilas med start fra Ytre Oslofjord, 
Engelsvik, Skjæløy, Vallø og Larvik S.F. 
i Viksfjord(i året 2000 da med største 
antall deltakere med W-folk fra DAN, 
NOR og UK). Se evt. fotoserier på 
følgende: www.wayfarerjoller.dk/7556  
www.wayfarerjoller.dk/1348  klikk fram 
fra venstre margin. 
    Desverre er mange turer ikke do-
kumentert med fotos, bl.a. den turen 
der en antatt, kyndig, trenet W-erfaren 
seiler(iflg. innsats på regattabanen) 
kom til kort i liten kuling(12 m/sek) på 
vei over Ytre Oslofjord med utsikt til 
Færder Fyr og åpne Skagerack.  En del 
W-sjømannskap kreves for å håndtere en 
Wayfarer i friske forhold. Det å bringe 
W. stabilt underdreiet/ligge på været, 
reve og greie seg under små seil, kanskje 
W-trysail alene, og ikke minst å få uøn-
sket vann ut av skuta, enten ved å øse, 
pumpe eller ved bruk av selvlens, dèt 
anser jeg å være et minimums krav !
    Mellom RM(8/7 - 15/7 12)  og  
Int.W.Rally Blekinge(28/7 - 5/8 12) 
finnes en ’luke’ der jeg lett kan drømme 
meg på en *Sørlands-Cruise 2012* 
så om noen er interessert da hører 
jeg gjerne nærmere. Noen vet ikke at 
Sørlandskysten er en del av del ’gyldne 
triangelen’ i Indre Skagerack med Skan-
dinavia’s fleste solskinstimer, men bare 
spør meteorologene!
 

Til august i år er det 44 år siden SWS ble 
til på Tycho Brahes Øy, VEN i Øresund, 
d. 18 AUG 1968.  Den verdenskjente 
W48 ”Wanderer”(evt. www.wayfarerjol-
ler.dk/48 ) med Frank og Margaret Dye 
kom da fra Esbjerg via Jyllands Vestkyst 
og Kattegat til Ven. Etterpå fortsatte 
de via Dragør mot Bornholm, men løp 
tom for tid p.g.a. H-trykk, svak vind og 
ingen motor, så jeg plukket dem opp med 
henger et sted øst for Kurt Wallander’s 
by, Ystad. Det er desverre det eneste jeg 
kjenner til den kysten! W48 ”Wanderer” 
er nå på sitt endelige hjemsted på The 
National Maritime Museum i Falmouth.
    Nå finnes sjansen for å lære mer om 
sydkysten av Sverige! Med tanke på 
Int.W.Rally i Blekinge er det selvsagt 
mulig å W-seile dit, og kanskje da som en 
W-gruppe fra KBH-området. Muligheten 
for å seile èn vei(kanskje østover i med-
vind!) og så traile den andre veien/tilbake 
finnes jo også. 
    W-trysail har bevist sin store sik-
kerhets-verdi under meget barske og 
krevende forhold(www.wayfarerjoller.
dk/4935  langs Polarkysten) og er jo sær-
deles enkel å bringe i anvendelse. Skissen 
her er fra W.I.T./Wayfarer Institute of 
Technology på CWA’s hjemmeside  
http://www.wayfarer-canada.org/ <http://
www.wayfarer-canada.org/>   MEN prøv 
det, øv det, tilligemed reving, helst i 
minst frisk bris!
 <http://www.wayfarer-international.org/
WIT/useful_skills_of_all_kinds/Reefing/
trysail.no_gooseneck.jpg> 
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 An ordinary W-class spinnaker boom is 
used on W1348.  Now having two such 
spinn-booms I leave my W-trysail furled 
on one of them, being the one (Medium 
Genoa/W-trysail) made to slide into 
the mast-groove.  However two narrow 
loops, one in the tack eye and one in the 
sheet eye, will hook onto the ends of the 
spinn.pole so an ordinary W-genoa with 
the short foot-length  OR  a medium 
W-genoa can very quickly be fitted to the 
pole - if this is wanted!  
My older W-trysails were used for many 
years without a boom !  The gooseneck 
on W1348 is NOT used with the W-try-
sail-boom!  If the ordinary Genoa-foot is 
too long, and many are, for the spinn.pole 
it should be fairly easy to add  a piece 
of plastic-, alu- or glassfibre tube to the 
spinnaker pole, in order to get it right !
 

Mine W-dagdrømmer for denne sesong 
startet for lenge siden, og vil du ikke bli 
med i SWS som medlem av W-Region 
NORGE lenger, så vær snill å meld fra til 
vårt styremedlem HD W10390 Lützen-
kirchen, så unødig besvær unngås med 
kontingent-purring, og adresseliste-styr !
 
Det våres i Skandinavia og åpent vann er 
seilbart - ha en fin W-sesong ! 

El-påhængsmotor sælges for kr. 500.
Thruster T24,   12 volt,   vægt 5,4 kg,   længde 107 cm.,    farve sort.
5 gear fremad  -  2 gear bak.
El-motoren kan fastmonteret vippes  op af vandet og justeres i længden efter bundfor-
hold. 
Incl. kabelsko, monteringsbeslag, beskyttelses træplader og sikkerhedsline.
Sælges uden batteri.
Brugt meget lidt og fremstår som ny - uden skrammer,ridser  o.a.  
kr. 500
Arne Stahlfest,  Dybedalsvej 25, 3520 Farum
44952584  
stahlfest@c.dk
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Diverse nyttige manøvrer
skrevet af Al Schonborn i 2011, og oversat efter bedste evne af Jesper Achton Friis

Tænke positionen!! (eller ”nød-
situationtrim”)
I nødsituationer, såsom tab af ror eller 
havari på riggen, skal man gøre to ting 
med det samme:
    1. Slække sejlene helt ud og krænge 
lidt til læ
    2. Hæve sværdet helt 
Dette bevirker, at båden naturligt mister 
fart og indtager en stabiliseret kurs med 
siden til vinden. Hvis du for eksempel, 
mister roret på en løber, så kræng båden 
lidt til læ og båden vil skære op og grad-
vist stoppe med at bevæge sig fremad. 
Når fremdriften er ophørt, bliver båden 
ganske stabil, forudsat at sværdet er 
helt oppe, og sejlene er slække. På dette 
tidspunkt, kan du åbne en øl og overveje, 
hvordan man bedst klarer situationen. 
Derfor kalder jeg det for ”Tænke positio-
nen”!

Sejlads uden ror:
Her er en færdighed, det er sjovt at øve, 
og det kan virkelig redde din båd en dag, 
især hvis du sejler i et område, hvor der 
ikke umiddelbart kan forventes hjælp.
 Husk, at du kan stoppe fremdrift, og 
slappe af selv, uden et ror, ved at slække 
dine sejl, krænge til læ og hæve dit 
sværd. Du skal vælge en dag med let til 
middel luft og god plads, hvor du kan 
udføre din øvelse som følger:
Start med ”nødsituation trim”, som angi-
vet ovenfor. Når fremdriften er stoppet, 
fjerner du dit ror og sænker sværdet halvt 
ned. Hal så langsomt både storsejl og 
forsejl ind, samtidig med at båden holdes 
vandret. (Jeg gør dette ved at stå i båden, 
mens jeg holder begge skøder - jeg har 

begge hænder fri, da der nu ikke er behov 
for en til rorpinden!)
 Især på en Wayfarer, kommer den største 
drejeeffekt fra krængningen:
    Hvis du ønsker at sejle ligeud, sejl 
fladt.
    Hvis du ønsker at luffe op, kræng lidt 
til læ.
    Hvis du ønsker at falde af, kræng lidt 
til luv - meget lidt, medmindre du er ivrig 
efter at bomme.
    Hvis du føler, at du er ved at miste 
kontrollen, være klar til at krænge til 
læ og trække sværdet helt op, så du kan 
starte på en frisk.

Sejlene også kan hjælpe med til at styre 
båden. Ved at bruge det ene sejl mere 
”effektivt” end det andet, kan man få 
båden til at dreje sig om sværdet (egentlig 
lateral centret). Træk forsejlet ind og slæk 
storsejlet, så vil båden falde af (relativt 
langsomt sammenlignet med effekten af 
luv krængning!) Ved slække forsejlet og 
trække ind i storsejlet, vil båden skære 
op.
Husk, at især når båden bevæger sig med 
aktuelle max fart, vil krængning have en 
øjeblikkelig og alvorlig effekt på styrin-
gen, mens sejlene skal bruges til finjuste-
ring.
NB: Hvis tingene begynder at blive 
uoverskuelige: slæk sejlene ud, hiv svær-
det op, og kræng til læ – så bremser du. 
Saml dine tanker og start forfra igen!
P.S. Du kan styre med en pagaj, men selv 
da, vil de ovenstående manøvrer gøre dit 
arbejde meget lettere!
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Ligge underdrejet
er en meget nyttig procedure, der giver 
dig mulighed for at slappe af, selv i 
ret vild vind og bølger. Så du kan have 
hænderne fri til at spise frokost, åbne 
vin, pudse briller, uanset hvad. At ligge 
underdrejet, er et skridt op fra ”nødsi-
tuationtrim””. Det er mere skånsomt for 
både nerver og dine sejl (som ikke pisker 
nær så meget, som de gør i ”nødsituati-
ontrim””.
Hvordan?
1. begynd i ”nødsituationtrim”) (sejl 
blafrer, sværd er oppe, lidt eller ingen 
fremdrift)
2. Træk storsejlet  omkring halvvejs ind, 
fikser forsejlet til luv. Fastgør rorpinden 
i læ for at være på den sikre side. Sæt 
”kicken” så meget, at storsejlet ikke 
blafrer.
3. Da båden stabiliserer sig selv i denne 
stilling, er du i stand til at løsgøre roret, 
som vil blive i læ på grund af den side-
værts bevægelse af båden, som ikke har 
sværdet nede. For at være på den sikre 
side, skal båden desuden krænges lidt til 
læ for at undgå tendens til at skære op.
4. For at undgå for meget afdrift til læ 
kan man sænke sværdet halvt ned, men 
så skal rorpinden sikres i læ. Især i meget 
blæsende vejrforhold, føler jeg mig mere 
sikker med sværdet helt oppe.
B: I meget skiftende vind (fek.s på 
små søer, floder), sikrer jeg mig altid at 
storskødet og rorpinden er indenfor ræk-
kevidde, og at gasten også har forsejls-
skødet tæt på sig – ”just in case”!
 
Anduvning-
Til en bådebro eller en anden båd med øl 
f.eks. gøres bedst med reduceret hastig-
hed, og på bidevind (hvor hastigheden 
kontrolleres nemt, og du effektivt kan 

bremse ved at skubbe bommen ud og 
bakke storsejlet).
P.S. Det er min erfaring, at en ”båd-til-
båd pick-up” manøvre i blæsevejr bedst 
gøres ved, at bådene nærmer sig hinan-
den på bidevind på modsatte halser, og 
derefter skærer op til vindøjet ved siden 
af hinanden næsten samtidig. Dette har 
mange fordele, ikke mindst af den grund 
at begge både bremser!

Triks i hårdt vejr, der kan være 
gavnlige, er:
1. Ud over at sidde godt agter på en løber, 
kan du også reducere kraftig rullen ved at 
sejle med sværdet halvt nede.
2. Kontrollere din bomning: Mange 
sejlere betragter bomning som den mest 
skræmmende manøvre, men det behøver 
det ikke at være. Kæntring opstår ofte, 
fordi bomningen sker for hurtigt, og 
båden får lov at dreje for skarpt. I så fald, 
flyver bommen over, rammer vandet ved 
fuld fart, båden skærer op og ruller over. 
En succesfuld bomning udføres sæd-
vanligvis på en forholdsvis langsom og 
kontrolleret måde, fortrinsvis som følger:
• Besætningen placerer sig nær centerli-
nien af båden.
• Rorgængeren trækker ind i storsejlet og 
fæstner det således at bommen er et par 
centimeter for kort til at ramme læ vant, 
og forsigtigt begynder at falde af.
• Gasten har en meget vigtig opgave: Han 
vender mod ”kicken”, griber den med sin 
luv hånd og forbereder at trække bom-
men over.
• Rorgængeren fortsætter med at falde 
af, indtil vinden begynder at give bagluft 
i storsejlet. På dette tidspunkt, vil det 
meste af presset på storsejlet forsvinde. 
Dette fortæller gasten (som stadig har fat 
om ”kicken”!), at bomningen er mulig. 
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Lige før bommen hales over, bør han 
advare rorgængeren ved at sige ”Vi bom-
mer!” eller ord i den retning, for at minde 
skipper om at dukke hovedet. Kun gasten 
ved, når øjeblikket er inde.
• Nu kommer den del, der kan gøre din 
bomning meget sikrere: 
Mens bommen krydser centerlinien, 
holder gasten stadig fast i ”kicken” for 
at bremse bommen ved at holde igen og 
undgå at bommen rammer læ vant med 
stor kraft (noget, den ikke burde have lov 
til at gøre i alle tilfælde, da det kunne 
brække bommen). Denne manøvre bidra-
ger meget til den vellykkede bomning.
• I mellemtiden sørger rorgængeren for 
at styre kontra idet bommen passerer 
centerlinien, for på denne måde at holde 
kursen. Dette lader båden kommer ud af 
bomningen på en platlæns kurs i stedet 
for at fortsætter med at dreje, hvilket ville 
forårsage krængning, bommen i vandet 
og kæntring.
• Sværd possition: På vores båd, lader vi 
sværdet blive hvor det var, før vi be-
gyndte vores bomning, fx helt oppe, hvis 
vindforholdene ikke har gjort mig alt for 
nervøs på platlænseren; ellers halvt ned, 
hvis voldsomme rulninger forekommer.
• Når båden har stabiliseret sig på sin 
platlænsekurs, kan man langsomt skære 
op til den ønskede kurs.

At udføre bomningen på denne måde, 
vil give dig mulighed for at overleve de 
fleste forhold. Selvfølgelig vil øvelser 
i mellemluft give god rutine. Under 
denne manøvre, har båden beskrevet en 
svag S-kurve, og er derfor kendt som 
S-bomning. Hvis båden nogensinde 
skulle bomme ved et uheld, prøv så i det 
mindste at gøre det til en S-bomning, som 
beskrevet ovenfor.

3. En anden manøvre, der er bedst at 
praktisere under ikke-livstruende forhold 
er, hvad mine Junior Sejlere plejede at 
kalde ”chicken bomning”: Hvis du helle-
re vil stagvende end at lave en vild bom-
ning, så sørg for, at du ikke skærer op for 
hurtigt, men trimmer dit storsejl for at 
holde fart i båden under hele vendingen. 
Hvis du føler dig sikker i blæsevejr, så 
prøv at krænge lidt til læ, slip din rorpind, 
og træk storskødet hurtigt ind. Dette vil 
få båden til at skære op uden irriterende 
og til tider farligt tab af hastighed, som 
det resulterer i når man laver stagvending 
uden at trimme storsejlet. Selvfølgelig 
skal du sørge for hurtigt at få fat i rorpin-
den igen, når du passerer vindøjet.

God fornøjelse.
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 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 ,  Bank:4260  4001  166549

Mast, 
Proctor,grå 7.250
Mastespor 270
Mastebolt, stål Ø  8mm 240
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 120/60

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 2.600
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 440
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
Fok med wire i forlig 3.180
Rulleforstag - tromle/svirvel 640/240
Sejlpinde pr. stk 150
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.300/1.000

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 1.500
Presenning 
Heldækkende mkI/mk II 3.320
Cockpitpresenning 2.630
Heldækkende,  blå 2.600

Luge

Agterluge 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, 20 mm, 4,5 kg 2.410
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 50
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 160
Bremse/stopklods 230/150

Ror

Rorblad, 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 485/550
Bailer metal/plastic 720/800
Hængestrop 220
Håndtag, plywood/mahogni 195/340
Kølbånd, aluminium, pr. meter 160
 

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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Indkaldelse til generalforsamling i SWS

Torsdag den 12 juli 2012 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
Vi ses på Rantzausminde! 
Bestyrelsen

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2011

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2011

Sidste år
2011 2010

I N D T Æ G T E R:

 KONTINGENT 2011 (250 KR/MEDLEM) 82.500              84.500              
 MÅLEBREVE 800                    1.300                
 SALG DIVERSE ARTIKLER 4.536                11.740              
 SALG AF SEJLKNAPPER 650                    400                    
 RENTEINDTÆGTER 20                      -                     
 RM 2011 - TELTBIDRAG                                                 1) 3.603                4.650                
 SPONSORATER 5.000                
 ANNONCEINDTÆGTER 2.550                3.550                
 INDTÆGTER I ALT 94.658              111.140           

U D G I F T E R:

 FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER 1.607                18.693              
 FORBRUG AF SEJLKNAPPER 750                    400                    
 BROCHURER OG P.R. 8.315                9.501                
 OMK. VEDR. MÅLINGER 5.251                2.706                
 MATERIALEFORBRUG I ALT 15.922              31.301              

 KONTORUDGIFTER 434                    1.078                
 FORSENDELSE/PORTO 4.459                5.796                
 BANK- & GIROGEBYRER 344                    419                    
 INTERNET & PC UDGIFTER 1.936                780                    
 ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT 7.173                8.073                

 STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 3.332                11.706              
 STÆVNEUDGIFTER,  DIVERSE 600                    3.290                
 TRANSPORTTILSKUD D.M./V.M. 1.500                14.000              
 TRANSPORTTILSKUD, ØVRIGE 3.000                2.000                
 RANTZAUSMINDETRÆFFET                                        1) 7.658                6.278                
 MEDLEMSARRANGEMENTER, ØVRIGE 445                    830                    
 REGION NORGE -                     870                    
 STÆVNE- & TRÆFUDGIFTER I ALT 16.535              38.973              

 BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. -                     3.973                
 WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 977                    940                    
 REPRÆSENTATION/GAVER 720                    490                    
 KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 294                    729                    
 ØVRIGE UDGIFTER I ALT 1.990                6.132                

 REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT -                     -                     
 TRYKNING AF W-NYT 15.606              14.987              
 FORSENDELSE AF W-NYT 12.351              12.943              
 UDGIFTER W-NYT I ALT 27.956              27.930              

 SAMTLIGE UDGIFTER I ALT 69.577              112.409           

 Å R E T S   O V E R S K U D 25.081              -1.269               

Poul Ammentorp                 John Goltermann Søren Svarre
formand                                 næstformand kapsejladsudv.

Thomas Raun-Petersen     Jesper Nothlev                 Hanne Voss
sekretær                                 webmaster turudvalg

16. feb. 2012, 
Bjarne Manstrup                 Heinz Dieter Lützenkrichen Fie Goltermann
turudvalg                               region Norge kasserer
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Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2011

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2011

Sidste år
2011 2010

I N D T Æ G T E R:

 KONTINGENT 2011 (250 KR/MEDLEM) 82.500              84.500              
 MÅLEBREVE 800                    1.300                
 SALG DIVERSE ARTIKLER 4.536                11.740              
 SALG AF SEJLKNAPPER 650                    400                    
 RENTEINDTÆGTER 20                      -                     
 RM 2011 - TELTBIDRAG                                                 1) 3.603                4.650                
 SPONSORATER 5.000                
 ANNONCEINDTÆGTER 2.550                3.550                
 INDTÆGTER I ALT 94.658              111.140           

U D G I F T E R:

 FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER 1.607                18.693              
 FORBRUG AF SEJLKNAPPER 750                    400                    
 BROCHURER OG P.R. 8.315                9.501                
 OMK. VEDR. MÅLINGER 5.251                2.706                
 MATERIALEFORBRUG I ALT 15.922              31.301              

 KONTORUDGIFTER 434                    1.078                
 FORSENDELSE/PORTO 4.459                5.796                
 BANK- & GIROGEBYRER 344                    419                    
 INTERNET & PC UDGIFTER 1.936                780                    
 ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT 7.173                8.073                

 STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 3.332                11.706              
 STÆVNEUDGIFTER,  DIVERSE 600                    3.290                
 TRANSPORTTILSKUD D.M./V.M. 1.500                14.000              
 TRANSPORTTILSKUD, ØVRIGE 3.000                2.000                
 RANTZAUSMINDETRÆFFET                                        1) 7.658                6.278                
 MEDLEMSARRANGEMENTER, ØVRIGE 445                    830                    
 REGION NORGE -                     870                    
 STÆVNE- & TRÆFUDGIFTER I ALT 16.535              38.973              

 BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. -                     3.973                
 WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 977                    940                    
 REPRÆSENTATION/GAVER 720                    490                    
 KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 294                    729                    
 ØVRIGE UDGIFTER I ALT 1.990                6.132                

 REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT -                     -                     
 TRYKNING AF W-NYT 15.606              14.987              
 FORSENDELSE AF W-NYT 12.351              12.943              
 UDGIFTER W-NYT I ALT 27.956              27.930              

 SAMTLIGE UDGIFTER I ALT 69.577              112.409           

 Å R E T S   O V E R S K U D 25.081              -1.269               

Poul Ammentorp                 John Goltermann Søren Svarre
formand                                 næstformand kapsejladsudv.

Thomas Raun-Petersen     Jesper Nothlev                 Hanne Voss
sekretær                                 webmaster turudvalg

16. feb. 2012, 
Bjarne Manstrup                 Heinz Dieter Lützenkrichen Fie Goltermann
turudvalg                               region Norge kasserer
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Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2011

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2011

Sidste år
2011 2010

AKTIVER/TILGODEHAVENDER:

 KASSEBEHOLDNING -                     -                     
 GIROKONTO  1551/3171086 131.590           116.656           
 TRØGSTAD SPARBANK 1140-68-21201 2.712                1.560                
 SPARBANKEN NORD, SVERIGE 1                         1                         
 TILGODEHAVENDER M.M. -                     2.604                
 LAGER AF DIVERSE ARTIKLER 2.550                2.300                
 AKTIVER I ALT 136.852           123.121           

PASSIVER/GÆLD:
 
 EGENKAPITAL PRIMO ÅRET 110.871           112.140           
 ÅRETS OVERSKUD/UNDERSKUD 25.081              -1.269               

EGENKAPITAO, 31/12-2011 135.952           110.871           

FORUDBETALT KONTINGENT 900                    12.250              
 PASSIVER & EGENKAPITAL I ALT 136.852           123.121           

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET

1) Rantzausminde 2011
Teltbidrag (a 100kr) 3.603                
Leje af telt, borde og stole -6.000               
Strøm, festtelt -123                  

-2.520               -2.520               

Solgt øl fra teltet 4.513                -2.922                 
Indkøb af øl, leje af rullebar m.m. -4.915               

-402                  -402                  

Solgt bakskuld (10kr/stk) 1.834                
Købt 25 kg bakskuld -1.967               

-133                  

Helle - underholdning v/festaftenen -1.000               
-4.055               -2.922               

Rantzausmindetræffet har i år kostet 4.055 netto i alt,
hvoraf de 2.922 er underskud vedr. teltet og ølsalget
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Foreslåede ændringer til vore klasseregler. 
 
Vore klasseregler er under konstant overvågning, og der kommer hele tiden nye forslag til 
ændringer. 
 
I 2012 er der indtil videre kommet 5 forslag, som i øjeblikket er til debat i de forskellige landes 
klasseorganisationer. 
 
Forslagene skal ligge klar i deres endelige udformning til afstemning i efteråret 2012, og derfor er 
debatten allerede i gang. 
 
De stillede forslag er: 
 
1) Eksisterende regel: 

4. MÅLEBREV.  

4.1 Ingen båd må deltage i kapsejlads som Wayfarer, medmindre den er registreret hos en NCA i dens ejers navn og 
har et gyldigt opdrifts- og målebrev (herefter benævnt målebrevet). Det første måle-brev udstedes af den 
pågældende NCA, efter at den fra ejeren eller hans repræsentant har modtaget to eksemplarer af det officielle 
måleskema korrekt udfyldt i overensstemmelse med regel 5. Et eksemplar returneres til ejeren med hans 
målebrev. Ved ejerskifte betales en afgift til NCA for udstedelse af nyt målebrev. (Denne procedure er i DK ændret til 
at SWS har originalen, som så kan rekvireres i kopi af ejeren)☺ 

4.2 For at være gyldigt skal et målebrev omfatte brev på en opdriftsprøve, der er gennemført indenfor de seneste 12 
måneder, og være ”up to date” i alle henseender.  

Forslag til ny regel: 

4. MÅLEBREV.  

4.1 Ingen båd må deltage i kapsejlads som Wayfarer, medmindre den er registreret hos en NCA i dens ejers navn og 
har et gyldigt målebrev (herefter benævnt målebrevet). Det første måle-brev udstedes af den pågældende NCA, 
efter at den fra ejeren eller hans repræsentant har modtaget to eksemplarer af det officielle måleskema korrekt 
udfyldt i overensstemmelse med regel 5. Et eksemplar returneres til ejeren med hans målebrev. Ved ejerskifte 
betales en afgift til NCA for udstedelse af nyt målebrev. (Denne procedure er i DK ændret til at SWS har originalen, som 
så kan rekvireres i kopi af ejeren)☺ 

(4.2 Udgår og der henvises til  34 

Teksten skrevet med kursiv og understreget skal udelades i forslaget. 
 
I samme forbindelse ændres §34 fra: 

34 OPDRIFT.  

34.1 Opdriftsrum skal være vandtætte. 

Til: 

34 OPDRIFT. 
 For at bevare målebrevet gyldigt skal ejeren drage omsorg for, at båden til enhver tid og i alle henseender er i 
overensstemmelse med nærværende regler. 

34.1 Opdriftsrum skal være vandtætte. 

Hensigten er at undgå de evindelige frustrationer før et stævne om hvorvidt opdrift prøven er for 
gammel eller ej. 
 
Men husk at § 5.11: Enhver båd med målebrev kan forlanges ommålt af den på gældende NCA eller 

kapsejladskomite, men kun af en godkendt måler.   gælder stadig, så sørg for at båden til enhver tid kan 
klare opdriftprøven. 
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2) Eksisterende regel: 

 

G.6 SPILER 
 

G.6.1 IDENTIFIKATION 
 

(A) Det er valgfrit at placere sejlnummer i sejlet. Hvis sejlnummer bruges skal det overholde specifikation og 

placering som angivet i RRS. 
 

 

Det bliver foreslået at genindføre tvungen brug af sejlnummer i spileren på grund af problemer med 
måltagningen i visse tilfælde. Der er imidlertid ingen positive reaktioner på dette forslag, og det vil 
sandsynligvis blive nedstemt.  
 
 
3) Eksisterende regel: 
 

13. ESSINGUDFORMNING. 

13.1 Samlingen ved essingen, og fenderliste hvis den er monteret, skal være i overensstemmelse med officiel tegning, ark 
no. 33. Tværsnittet skal have i alt væsentligt samme form fra stævn til spejl, bortset fra at der må foretages udfladning 
ved enderne over en strækning af max. 102 mm. 

13.1(a) (Kun Mk III , WW og Mk IV). Samlingen ved essingen må ikke afvige fra de officielle forme og tegninger. Fenderliste, 
hvis den er monteret, skal være af ensartet profil i den fulde længde af båden, undtaget 102 mm ved stævn og 
agterende, og må ikke gå mere end 22 mm udenfor GRP overfladen på essingen fremstillet i de officielle forme. 
 
SWS dispensation 
 
13. ESSING SAMLINGEN 
 (Alle Marks). Essing samlingen må ikke afvige fra den officielle form og tegning Sheet nr. 33 a. 
Fenderlisten, hvis monteret, skal følge konturen af essingen. Mellem 800 mm fra agterspejlet og 2800mm fra 
agterspejlet, målt langs fenderlisten, kan fenderlisten øges, således at den stadig følger konturen af essingen og har et 
ensartet tværsnit, der ikke overstiger det areal som markeret på vedlagte tegning nr. 4-Way-0035, og resulterer i en total 
bredde på højst 1935mm. Denne øgede fenderliste, skal have en gradvis overgang, i hver ende, på min. 200mm + / - 
20mm og falde i et med resten af fenderlisten. Det øverste hjørne af fenderlisten, må have en radius på maksimalt 
20mm. 
 

 
 
 

Den indførte dispensation i Skandinavien har været diskuteret i de øvrige lande med henblik på at 
gøre den gældende som ny regel overalt. Det ser imidlertid ud til, at man i England har store 
betænkeligheder, så indtil videre fortsætter den som dispensation i Skandinavien. 
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4) Eksisterende regel: 
 

23. BUNDBRÆDDER. (Ikke for SD, WW typer og MK IV).  

23.1 Position. Skal være monteret under kapsejlads, men til at tage ud.  

23.2 Materiale. Krydsfiner eller GRP af mindst 8 mm tykkelse. Afstivning eller rammeopbygning er tilladt.  

23.3 Antal. Ikke over tre på hver side af midterlinien.  

23.4 Åbninger tilladt for adgang til fastgørelser og fittings. Fingerhuller på hensigtsmæssige steder tilladt. 

Forslag til ny regel: 

23.2 Materiale. Skal have tilstrækkelig styrke til at kunne bære besætningen forsvarligt. 

Dette forslag kommer fra Canada med henblik på at kunne reducere vægten af de mange 
”overvægtige” både. Der er indtil nu kommet negative kommentarer fra England. 
 
 
5) Eksisterende regel: 
 

35.3 Elektrisk drevne instrumenter eller mekanismer. Alle elektriske eller elektroniske udstyr eller instrumenter er 
forbudt. Undtaget herfor er digitale ure, kompasser og udstyr til optagelse af lyd eller billeder, medmindre andet er 
tilladt eller krævet i sejlads bestemmelserne. 

Forslag til ny regel: 

35.3 Elektrisk drevne instrumenter eller mekanismer. Medmindre andet er tilladt eller af sikkerhedsmæssige årsager er 
krævet i sejlads bestemmelserne, er anvendelsen af elektriske eller elektroniske genstande forbudt, bortset fra 
følgende funktioner: tidtagning, kompas funktioner, eller optagelse af lyd eller foto. 
 

Hensigten er at opbløde teksten lidt for ikke at skræmme de unge digitalt afhængige sejlere væk. 
Ændringen bliver måske vandet lidt ud ved at blive oversat fra engelsk til dansk, men holdningen i 
Canada og England er at man skal beholde den eksisterende tekst. ”Der er ikke nogen grund til at 
gøre Wayfarersejlads til et videospil” skriver Al Schonborn et sted. 
 
Personligt mener jeg, at jo mere opmærksomhed man henlægger til det interne i jollen med kulørte 
skærme etc. jo mindre opmærksomhed bliver der til at se vindspring, strøm og pust ude på banen, 
og det er da ikke nogen fordel?  
 
Hvis nogen har behov for at få de originale engelske tekster kan I blot kontakte mig på min e-mail. 
 
Jesper Achton Friis 
SWS Chefmåler 
Mail: jesper@achtonfriis.dk 
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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
Wayfarer DM 2009 Farum ...............................................................00.55 2009 035 036

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
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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,  30304314 
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,  30304314 
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
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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
Furesøen Jesper Friis
  30304314
  jesper@achtonfriis.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
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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