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Nyt fra SWS bestyrelsen 

Af Poul Ammentorp

Forsidefoto: Fra DM 2010        Foto: FischerPhoto.com

Sejlsæson 2011 er i fuld gang. Vi 
startede med en forrygende kapsej-

ladstræningslejr i Farum Sejlklub med 13 
joller (heraf 3 fra det jyske) og med den 
tidligere OL 470 sejler Jesper Pilegaard 
som coach.
    Det blev til to lærerige og spændende 
dage på Furesøen, hvor der var gode råd 
og vejledning til alle.
    Vores kapsejladssekretær Søren Svarre 
har planer om, at det skal være en tilba-
gevendende begivenhed, at vi starter den 
ny sæson med en træningslejr. Han vil 
helt sikkert få opbakning hertil fra alle 
som deltog i træningslejren. Ved evalu-
eringen var der stor applaus til Jesper 
for en rigtig flot indsats. Der er også lagt 
links til lærerige Videos herfra ud på 
vores hjemmeside.

Kommende aktiviteter.
I år skal vi alle både tur  kapsejlere til 
Bogø Sejlklub for at være med i distan-
cekapsejladsen Tærø rund d. 4. juni. 
Alle kan være med, og det er en rigtig 
hygge sejlads, hvor det det handler om 
er at holde fart i båden. Vi kan campere 
ved sejlklubben, og bruge klubhuset som 
base. Efter sejladsen lørdag bliver der 
rigget griller til, hvor du kan grille dit 
medbragte kød. Der vil være et stort fæl-
lestelt på havnen, hvor alle sejlere samles 
til en gigantisk sejlerfest med levende 
jazz musik og dans, så længe man lyster. 
Her kan du opleve samme stemning, som 
der før i tiden var på Helsingør havn ved 
Sjælland Rundt. Meld dig til og få en stor 
oplevelse hvad enten du er til tur eller 
kap eller begge dele,-  det er garanteret 
noget for dig.

Igen i år er der d. 18. og 19. juni Faxe 
Kondi Cup og Sjællandsmesterskab for 
Wayfarerjoller i Præstø, hvor vi igen får 
følge af Trapez klassen. (De har længe 
følt sig presset af Wayfarernes fyldige 
sangbog, så de har flere gange truet med 
at skrive en sang, og ifølge pålidelig kilde 
bliver den vist uropført i år!) 
    Præstø Sejlklub er kendt for deres store 
gæstfrihed og formidable forplejning, 
så vi regner med stor opbakning fra alle 
kapsejlede Wayfarer.
    Nu er vi nået frem til Rantzausminde 
træf, hvor vi opfordrer dig til, på vores 
hjemmeside, at indikere at du deltager. 
Ved samme lejlighed kan du booke hvor 
mange Baksskuld du ønsker til vores 
festaften. Igen i år sørger SWS for fæl-
lestelt med indlagt fadølsanlæg med både 
Classic og Pilsner!
   Vi holder generalforsamling torsdag d. 
14. juli kl. 9:30 i fællesteltet.
   1. august er der Internationalt Way-
farer Rally i Holland, hvor der deltager 
20 Wayfarerjoller fra mange forskellige 
lande og heraf er de 6 fra SWS.
    7. august starter ”Sneek Week” som er 
en gigantisk kapsejlads med deltagelse af 
over 2000 både. Det er den største sejler 
begivenhed i Holland, og det er første 
gang at Wayfarerjollen deltager. Det er 
samtidig åbent Hollandsk mesterskab, 
hvor der traditionelt deltager mange joller 
fra England. Det kunne være rigtigt sjovt 
hvis der bliver pæn deltagelse af kapsej-
lere fra SWS. Hvis du er interesseret så 
kan du finde mere information på vores 
hjemmeside.
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Kalender

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

27 – 28. august er der DM i Roskilde 
Sejlklub, med tune op fredag d. 26. DM 
er samtidig annonceret som et internatio-
nalt stævne. Det bliver spændende at se, 
om vi kan hvor mange joller fra Holland 
og England der kommer for at være med 
i løjerne på Roskilde fjord. Vi ved at Ros-
kilde sejlklub virkelig har lagt sig i selen 
for at det skal blive et uforglemmeligt 
DM. Læs mere herom i dette W-nyt!
    Sæsonen slutter med ”afdansningsbal” 
i Ho bugt Sejlklub. Det bliver spændende, 
at se og prøve de nye faciliteter de har 
fået med det nye klubhus. Det forlyder 
også, at der er ved at være rigtig god 
gang i Wayfarerklassen i Esbjerg igen. 
Vi glæder os til igen at komme over i 

det jyske og få lidt frisk vind i sejlet og 
nogle skønne planeture på Ho bugt! Det 
forlyder i øvrigt, at man forsøger at finde 
et sted, hvor alle de udenbys sejlere kan 
hyre værelser, og dermed kan sove inden 
døre her sidst på sæsonen. (Det ve bar’ 
vær’ dæjligt!)
   Redaktøren er altid stofhungrende! Så 
hermed en opfordring til dig om, at bidra-
ge med et lille skriv om dine sejladsople-
velser, med billeder, med teknik eller trim 
til jollen samt gode råd og vejledning til 
andre Wayfarersejlere. Hermed kan du 
være med til at skabe liv, inspiration og 
glæde for Wayfarerfolket og SWS.

God sommer med masser af fed sejlads!

W- stafetten:

Om at blive og være Wayfarersejler
Af Carsten Jensen

Jeg har fået depechen fra Hanne Voss, 
det er vel endnu et resultat af gaste-

børsen på Rantzausminde sidste som-
mer, hvor vi også fik aftalt en god tur til 
Drejø.
    Jeg har benyttet lejligheden til at tænke 
lidt tilbage på, hvordan jeg overhovedet 
kom i gang med at sejle og på noget af 
det, der sikrer, at jeg fortsætter.
    Da jeg voksede op i Tårs, centralt i 
Vendsyssel (nogen vil sige ”lige langt 
væk fra alting”) var der intet, der sti-
mulerede en fremtid som sejler. Og dog 
– på biblioteket i Hjørring havde de  et 
abonnement på et bådetidsskrift, og da 
der ikke var så mange andre muligheder, 
kiggede jeg i det indimellem. Her knap 
40 år efter husker jeg stadig noget af 
indholdet i en af artiklerne: den handlede 
om at sejle lange, barske ture i en ret lille 
kantet træjolle og bemærkede også navn 
og sejlmærke.
     I 1992 flyttede vi til Frederikshavn. 
Der hører et lille værksted til huset og 
på bordet dér var tegnet et W med et 
par små streger på. Var det ikke? – det 
lignede grangiveligt noget, jeg havde set 
før. Senere kom en sejljolle til salg på 
den nærliggende havn, det var jo nemt at 
finde ud af, at det var en Wayfarer – og så 
det lå jo lige for at købe W4866. Senere 
fik jeg så mulighed for at opgradere til W 
10295, som jeg har endnu.
   Så havde jeg en Wayfarer – og hvad 
skulle jeg med den? 
    Det oplagte var – og er- tursejlads med 
familie og venner. Kapsejlads kræver jo 
flere joller og det har der ikke været i 
nærheden.
    Tursejlads forbinder vi vel ofte med 

lidt naive forestillinger om dejlig solskin 
og passende vind, der giver god fart ,så 
man hurtigt kommer frem til en øde 
strand, der ligger i læ, så man kan nyde 
en lun aften med lejrbål med hvad dertil 
hører. Alle  sover godt inden næste dag 
toner frem på samme måde.
    Der har været mange af disse dage, 
men der har da heldigvis også været 
andre, hvor strabadserne har stået i kø og 
hvor fingrene har været stive og kolde. 
Og det er vel de sidstnævnte dage, der 
gør de første så dejlige.
    I Wayfarermiljøet møder vi jo selvføl-
gelig mange forskellige  ligesindede– den 
fælles interesse gør, at vi straks er på bøl-
gelængde, så der er mange dejlige stunder 
på ture her og der fx  på Rantzausminde. 
Hjælpsomheden er stor så alle har en god 
chance for at blive bedre til at sejle.
    Men det, der nok imponerer mig al-
lermest er, hvor god jollen er til at få kon-
takt med en masse rare og hjælpsomme 
mennesker udenfor det umiddelbare Way-
farermiljø, og hvor mange, der kender 
til jollen. Utroligt mange danskere har 
sejlet W-farer engang og har gode minder 
herom -  selvom de  ikke sejler mere eller 
har valgt en meget større model.
    Gennem årene har der været masser  
af lejligheder, hvor hjælp og opmuntring 
er kommet hurtigt, men især 3 episoder 
tænker jeg tit tilbage på, tilfældigvis skete 
de 3 dage i træk.
    Vi skulle på Rantzausminde for første 
gang og Kristoffer på  dengang 15 år 
blev overtalt til at gaste ugen inden, så 
vi kunne sejle derned fra Århus. Der var 
høje forventninger til en frisk tur.
    Først skulle den nye trailer dog synes 

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

18-19/6-11 Faxe Kondi Cup og SM Præstø Sejlklub Kapsejlads
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 Jysk Mesterskab Ho Bugt Kapsejlads
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– det burde være ret enkelt, men Syns-
hallen bidrog ikke til gode minder om 
hjælpsomhed etc., men af sted kom vi da 
– endda med plader på traileren.
     En kuling passerede inden vi lagde ud 
fra Marselisborg i let vind, og da vinden 
løjede helt af om aftenen lå vi tæt på 
Øverste Ende, nordspidsen  på Endelave. 
Jollen lå trygt for anker indtil kl 03, hvor 
vinden vendte 180 grader i forbindelse 
med et  voldsomt tordenvejr. Vi fik den 
trukket op på stranden i nattens mulm og 
mørke med kun enkelte lysglimt, men 
kunne dog  efterhånden slappe af igen. Vi 
nød det faktisk indtil næste dag , hvor vi  
opdagede , at der var sten i sværdkisten.     
    Der var kun en ting at gøre i den situa-
tion: på land igen for at få jollen trukket 
over på siden, så stenene kunne pilles 
ud. Mens vi gør klar til det kom 2 mænd 
forbi, den ene havde sejlet Wayfarer i sin 
ungdom og fortalte gerne om det, mens 
den anden passende kunne holde masten 
nede. Om Mogens Lykketoft kan huske, 

hvem han snakkede med i mobilen, mens 
han stod med mastespidsen i sin højre 
armhule ved jeg ikke, men snart kunne 
sværdet drejes ned igen og  vi kunne sejle 
videre.
    Vi nåede Bogense om aftenen, hvor 
medlemmer i sejlklubben bød på teltplads 
ved klubhuset og kunne fortælle flere 
historier om at sejle W-farer førhen.
    Dagen efter bød på frisk sejlads i by-
gevejr over Båring Vig, men efterhånden 
klarede det op, så det var den rene idyl, 
lige indtil vi var ud for Fænø. Så var der 
pludselig ingen reaktion på roret – og 
det var let at se hvorfor: det nederste 
rorbeslag var brækket over og roret hang 
derfor i det øverste. Vi bjærgede resterne 
og drev ind på Fænø. Ved hjælp af den 
medbragte cykelege og nogle skruer blev 
der lavet en nødreparation, så vi kunne gå 
med vinden tilbage til Frederecia.
    Så skete det igen: en lokal sejler kom-
mer til (er det ikke en Wayfarer I sejler 
i?), og han kender én, der vistnok kan 

svejse sådan et beslag. 10 min og et par 
telefonopringninger senere er vi på vej i 
en anden sejlers bil op til Tuborg Brygge-
riet, hvor smeden kommer til porten. Det 
ville han gerne fixe, han havde jo selv 
haft en W-farer engang! Kort efter var 
beslaget svejset stærkere end nogensinde 
og forsynet med nye huller, så vi kunne 
fæstne udenom de gamle rådne. 
    Nu var vinden imidlertid helt forsvun-
det, så vi drev kun kort, inden vi gik i 
land og fik lov til at sove på en grund 
tilhørende Indre Mission, der havde 
lejrskole der. De var vist ingen W-sejlere 
bland dem, men lejren var fuld af glade 
børn, der startede kl. 7 i en kæmpe tov-
bane, der passere over teltet. Vi blev jo så 
tidligt klar til afgang og efterhånden kom 
der da også vind, så vi kunne sejle mere 
end drive.
    Da vi kom ud i mere åbent farvand 
i Bredningen tiltog vinden betydeligt 
sammen med regnen. Det piskede ned 
og vinden var ganske frisk, så vi beslut-
tede at søge ind mod Jylland for at få lidt 
mere læ for vind og sø. Kysten så lidt 
privat ud med en masse bådebroer, der 
stak ud, men på en af dem  stod en mand 
og vinkede. Der gik vi ind og vi måtte 
gerne hvile lidt der, og da han så hvor 
våde vi var, blev vi inviteret indenfor. De 
kendte ikke noget til Wayfarerjoller, men 
gættede instinktivt, at sodavand til gasten 
og kaffe og kirsebærvin til skipper fulgt 
at småkager i mængder var et passende 
traktement, mens vi sad i den lun udestue 
og kiggede på Lillebælt. Uvejret drev 
væk mens vi blev tørre og ganske varme 
igen, så vi kunne sejle videre i let vind og 
solskin – mætte og med nye kræfter.
    Vi kom til Bågø sent om aftenen og 
selvom vi sov tungt hele natten, var vi 
modne til at tage imod tilbud om trai-

lerlift fra Jette (mor og hustru), der var 
på vej til Rantzausminde, hvor vi havde 
aftalt at mødes, men vi var ikke kommet 
helt så langt som tænkt, og så var det jo 
dejligt at kunne mødes ved slæbestedet i 
Assens i stedet.
    Gennem årene har jeg lært rigtig 
mange sejlere at kende og jeg vil give 
depechen videre til én af disse. Bekendt-
skabet startede med en lidt barsk ople-
velse – 7 timer over Læsø Rende i frisk 
modvind glemmer man ikke lige med det 
samme. Vi har heldigvis haft mange mere 
fredelige ture siden og jeg er sikker på, at 
hans mange år med  Wayfarersejlads har 
givet anledning til historier, der er værd 
at lytte til.

Så Jørgen Seidelin fra Odense får depe-
chen og bringer den videre.

Wayfarerhjælp

Solnedgang over Lillebælt
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Vind: Vestlig 9-11 m/sek
Vejr: Klart og solskin.

Lufttemperatur: ca. 10’C
Vandtemperatur: 6-7’C
Beklædning: 5 mm neopren våddragt, 
neopren hængestøvler, vinterhandsker, 
spraytop, hue og  sejlervest. 
    Gasten og undertegnede var ude og 
træne til sæsonens begivenheder.  Vi 
havde fra vores hjemhavn i Roskilde, 
været nede ved Gershøj Havn og havde 
en meget fantastisk sejltur i god vind.
På yderbredningen afprøvede vi vores 
nye skødeskinnesystem på lænseren, 
hvor vi kunne konstaterer at det virkede 
perfekt.
    På lænseren hjem ved Elleore satte vi 
spiler og sejlede fint ned mod Roskilde 
Havn. Da vi kom frem til Musen (et 
nordmærke nord/vest for Roskilde Havn) 
bommede vi til bagbord halse, for at gå 
klar af Musen. Herefter bommede vi 
tilbage til styrbord halse og efter nogle 
minutters sejlads blev vi ramt at et meget 
skraldt vindpust så storsejlet slog over, til 
bagbord halse. I denne ufrivllige bom-
ning blev gasten smidt i vandet og båden 
gik i en spilerkæntring til luv. 
    Vi fik efter nogle få minutter, da gasten 
var tilbage ved båden, fik vi rejst den op, 
men den gik ned igen, og da vi nu begge 
var på læsiden af båden, gik mastetoppen 
desværre ned i bunden. Idet skroget nu 
var på luvsiden blev mastetoppen presset 
mere og mere ned i mudderet på bunden.
    Vi prøvede på alle måder at få rejst 
båden op igen, men desværre forgæves.    
Efter ca. 30 min. var der ikke var tegn på 
at der var nogen hjælp på vej. Derefter 

Kæntringsbegivenhed i Roskilde 
9. april  2011

Af Bjarne Clausen W 10594  Tumult.
besluttede vi at én af os (gasten) skulle 
svømme i land for at få en klubkamme-
rat ud med en af klubbens Rib både, for 
trække os fri af bunden. Dette efter meget 
overvejelse og kun da vinden/bølger gik 
mod land og afstanden blev bedømt til ca. 
4-500 m.
    Efter ca. 40 minutter kom der er en 
sejlbåd fra Roskilde Havn, til undsæt-
ning. Jeg opfordrede dem til at hente 
gasten først, idet der ikke var nogen 
former for panik. Pludselig kommer der 2 
vandscootere farende i stor fart, det viser 
sig at være Roskilde Brandvæsen som 
er blevet alarmeret. Jeg får dirigeret den 
ene ind og hente gasten som bliver sejlet 
i havn. Nu dukker der også en rednings-
helikopter op, som dog returnerer meget 
hurtigt fordi der ikke var overordnet fare 
på færde.
    Sejlbåden og de 2 mand fra Roskilde 
brandvæsen hjælper mig med at trække 
båden fri af bunden, jeg og en af red-
ningsmændene får herefter båden rejst op 
igen og vi sejler i havn ved egen kraft. 
    Da vi kom ind til Havnen var der flere 
redningskøretøjer, to ambulance samt po-
litiet var mødt talstærkt op med en masse 
blå blink. Tilskuer var der også kommet 
mange af. 
    Det var en stærk oplevelse at blive 
mødt med et opbud af denne størrelse, vi 
havde jo bare været ude at sejle en dejlig 
sejltur på fjorden, kæntret og kunne bare 
ikke rejse båden op igen og sejle videre.  
Skader efter hændelsen er: 
• En bukket mast. 
• En vindex
• En bøjet rorpind. 

• En omfattende rengøring af sejl   
               og båd efter sort havbund.
    Pantaenius, vores forsikringsselskab 
har dækket skaden med nye stumper, vi 
har selv brugt en weekend på at flytte 
beslag fra den gamle mast til den nye. 
Båden og sejlene vasket så nu er alt 
næsten som det plejer at være. Og hvad 
betyder så næsten; W- forhandleren havde 
desværre ikke en sort mast og rorpind og 
det ville tage tid at skaffe det frem, så vi 
måtte nøjes med sølv. Vort kendetegn nu 
er at spilerstage er ferarri rød, sort bom 
og sølv mast. Ærligt, det er ikke så pænt.
    Hvad kan man så lære af sådan et 
uheld: Vi syntes selv at vi er i stand til 
at klare situationerne alene, men det gik 
op for os at det er meget svært at kom-
munikerer på selv meget korte afstande.       
Det oplevede vi da gasten svømmede ind 

mod land, så når man skilles, skal aftalen 
være 100% i enighed og lad det bare tage 
5 min. længere  inden det føres ud i livet.   
    Vi har begge efterfølgende investeret i 
hver en VHF håndholdt/ flydebar skibs-
radio så vi kan kommunikerer undervejs 
når vi sejler i den kolde del af sæsonen.  
    Fingerne var meget hurtigt bundfrosne 
og ude af stand til arbejde med hårde 
knuder i tyndt tovværk, det vil være et 
must at have en kniv ombord der kan 
skære.
    En stor tak til alle som hjalp os hjem 
igen og det er fantastisk at opleve at 
hele systemet virker. Hvis ikke vi havde 
haft det rigtige tøj på (5 mm våddragt / 
spraytop/ sejlersvest) ville det have været 
en helt anden situation. Der var i hele 
forløbet fuld kontrol over begivenheden.

Fra DM 2010        Foto: FischerPhoto.com
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Invitation til DM 2011 
Roskilde Sejlklub 

DM afvikles i år fra 26. – 28. aug. på Roskilde Fjord med Roskilde Sejlklub som arrangør. Her 
er alle sejl sat til for at arrangementet på land og vand skal blive hyggeligt socialt og tilpas 
udfordrende på vandet. 

Alle Wayfarer, som har et gyldigt klassebevis kan deltage. For reglerne henvises til Notice of 
Race / NOR på Wayfarer.dk. 

DET SOCIALE PROGRAM

Fredagen byder på klassisk grillaften mens lørdagen byder på gallamiddag med den store 
kokkehue kørt i stilling. Så alle burde kunne få deres madglæde styret – mon ikke det tæller 
mindst 50 % ved et DM? Der vil være morgenmad og smør-selv frokost for lørdag og søndag. 
Bestilling af og betaling for bespisning finder sted ved tilmelding på hjemmesiden. 

NYT: NU MED TUNE-UP OM FREDAGEN!

Fredag 26. aug. klokken 15:00 vil der blive afholdt en omgang prøvestarter og en sejlads i inder 
bredning, dvs. med meget kort sejlafstand fra klubhuset. Ved VM i Weymouth sidste år var der 
stor tilfredshed fra de danske både med sådan et træningspas, før det rigtig gik løs. Vi 
oplevede, at nerverne var kommet i ro, så man kunne koncentrere sig med ro i båden. 
Aktiviteten fredag er et tilbud til alle, men medregnes ikke i resultaterne. Det er ren 
hygge/opvarmning. 

SEJLADSERNE

Afviklingen af sejladserne finder sted i yder bredning af Roskilde Fjord, hvilket sidste års august 
stævne bevidste giver gode forhold. Der vil både være åbne stræk og sejlads, som nærmer sig 
kysten med de udfordringer, som det kan give vindmæssigt. 

Lørdag og søndag (27. & 28. aug.) går det løs for alvor klokken 10:00. Vi går efter en blanding 
af op-ned og trekantsbaner, for at sætte lidt ekstra fut i sagerne.  Der kan altid argumenteres 
for/imod banevalg. Et faktum er det dog, at et par raske spilerskæringer på en trekantsbane, 
kan give nogle gode flyveture, derfor dyrker vi også denne bane form i år. 

DM HAR STATUS AF INTERNATIONAL REGATTA

Selv om det er ”vores DM”, så har stævnet fået status som international regatta. Derfor håber vi 
naturligvis på, at der vil være joller, som gæsters os fra andre lande. 

PRÆMIER

Vi er glade for at have fået SLAM som sponsor for stævnet, og dermed en 
saltvandsindsprøjtning på præmiefronten. Der vil være præmier til 1., 2. og 3. pladserne samt 
for hver femte startende båd. 

Præmierne ud over 1.-3. vil i tråd med sidste år blive udløst via lodtrækning. Hovedattraktionen i 
den sammenhæng vil være en genua fra Bojsen-Møller Sails. 

OVERNATNING

Mht. overnatning skal det nævnes, at der på Roskilde havn forefindes et rigtig godt vandrehjem 
(www.rova.dk). Hvis man er til overnatning i telt eller campingvogn, så bedes man skrive til 
undertegnede på forhånd: Wildlife@mail.dk. 

AFPRØVNING AF FJORDEN

Skulle nogen være interesseret i at afprøve forholdene på fjorden inden DM, så er de hjertelig 
velkommen til at ”smide” jollen til Roskilde et par uger i forvejen, og sejle med tirsdag og torsdag 
(eller når det passer jer). 

STARTHJÆLP TIL NYE KAPSEJLERE

Jeg vil desuden gerne opfordre W’ere, som går og tænker på at sejle kapsejlads – men som 
ikke har prøvet dette før – om endelig at komme ud af ”busken”. Vi er flere, som gerne giver en 
overskuelig introduktion til, hvordan man kommer i gang. Det er ikke mange år siden jeg selv 
sprang på vognen, og rækken af opstartsspørgsmål står stadig lysende klart i min hukommelse. 
Denne starthjælp gives før selve DM dagene. 

ANSVARSFORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 2.000.000 Dkr. Pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 
Forsikringsbevis forevises ved registrering i bureauet. 

TILMELDING

Indskuddet udgør 500 kr. pr. båd. Ved sen tilmelding efter 10. august tillægges 250,- pr. båd. 
Prisen pr. person for fredagens grill middag er 90 kr., for gallamiddag lørdag 175 kr., for én dags 
morgenmad plus gør-det-selv frokost 75 kr. 

Der skal fremvises gyldigt klassebevis med opdriftsprøve ved registrering. Alle deltagere skal 
opfylde deltagerkrav i klassereglerne, SWS og i Statutter for Danmarksmesterskaber, inkl. at: 
Alle deltagere skal være medlem af en sejlklub hvis nationale forbund er godkendt af ISAF. 
Mindst en af besætningen eller jollen skal være registreret som medlem af den nationale 
specialklub (SWS i DK).
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Tilmeldingen til DM er åben på Wayfarer.dk. Her finder du al information om stævnet. Jo før du 
melder til jo bedre – hvorfor? Fordi det giver arrangøren mulighed for at planlægge og det 
sender et stærkt smittende signal til andre sejlere om, at der vil være fest og glade dage på 
vandet og ved spisebordet. 

At få meldt til er en af de vigtigste forberedelser! Og det vil gavne alle vores begivenheder, hvis 
sejlerne i god tid får meldt sig til – please. 

Ingen tilmelding er gennemført før den organiserende myndighed og SWS har accepteret 
registreringen. En båd er ikke registreret før indskud er betalt. 

MÅLING

Der kan foretages stikprøver, efter skøn fra SWS. 

Wh. kapsejladssekretæren, Søren Svarre Krabask W10649 

                     

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

Fra DM 2010        Foto: FischerPhoto.com

Til omgående levering
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Træningssamling for Wayfarer
Af Søren Svarre hyggekapsejladssekretær

I weekenden 7. & 8. maj blev der 
afholdt SWS træningssamling i Farum 

Sejlklub. 15 joller fandt vej til samlingen, 
hvor formålet var at få banket rusten af 
samarbejdet i båden så fart og højde igen 
kunne indfinde sig inden årets kapsejlad-
ser.
    I nyere tid er det nyt med en forårs-
samling, men efter mange tilfredse til-
kendegivelser i løbet af weekenden er det 
bestemt ikke sidste gang, at vi afholder 
denne type arrangement.
    Selv om Wayfarer klassen har hyggen 
i højsædet, så er glæden også stor ved at 
f.eks. at kunne avancere en plads under 
en bundmærkerunding, ved at få spileren 
hurtigere op efter topmærket end konkur-
renterne eller ved at give de andre noget 
møg luft. Med andre ord, så går hygge og 
konkurrence hånd i hånd i vores klasse.
Grundlaget for en lærerig og inspirerende 
weekend var lagt i hænderne på ex OL 
470 sejler Jesper Pilegaard fra Roskilde 
Sejlklub. Han har tidligere givet et kær-
ligt indspark til Roskilde W-sejlere inden 
afgang i 2010 til WM i Weymouth (UK). 
Her fik et par både helt afgjort flyttet 
nogle grænser blandt andet mht., hvornår 
man sætter spiler og i det hele taget hold-
ningen til at arbejde med sagerne.
    Det er altid rart at have en kærlig 
indpisker på nakken, når man skal for-
søge at komme lidt videre med en given 
sportsgren. I Jesper har vi oplevet en 
stærk kombination af velfunderet indsigt 
og evne til konstruktivt at få sejlerne til at 
åbne sanserne og føle motivationen til at 
prøve nyt, for derigennem at blive bedre 
uanset niveau.

Vi vil helt sikker ”indkalde” Jesper ved 
kommende træningssamlinger, og vi 
glæder os over, at han har taget sprin-
get mht. at tage coachrollen. Det er en 
ambition for Wayfarerklassen generelt set 
- som i mange andre klasser, at få flere til 
at interessere sig for kapsejlads. En del 
af et fornyet momentum vil forhåbentlig 
komme fra arrangementer som oven-
nævnte og fra altid at anlægge en hygge 
tilgang.
     Ja man kan faktisk hygge sig med 
kapsejlads – netop et vigtigt kendetegn 
for W-klassen. Joken er jo, at i andre 
klasser nøjes man med at ”slå på” kon-
kurrenterne… mens man i W-klassen 
hygger man sig med at ”slå på” dem.
    Jeg tror, at Wayfarer gnist udsprin-
ger herfra: ”Alt kan lade sige gøre i en 
Wayfarer”. Dvs. du kan både hygge af 
sted med familien/vennerne – men du kan 
også få raset ud med en omgang kapsej-
lads. Keep it simple, alle kan få noget ud 
af at vove sig ud på en omgang kapsej-
lads i denne klasse.
    I den kommende tid kaster W’erne 
sig over en hel del aktiviteter: Tursejlads 
på Gamborg Fjord, kapsejlads fra Yacht 
Klubben Furesøen, hyggerace Tærø 
Rundt, SM i Præstø, DM i Roskilde og 
JM i Ho Bugt. Ligeledes er der joller som 
drager af sted til UK og Holland for at 
deltage i stævner og tursamlinger. Og der 
er sikker en masse lokale aktiviteter, som 
jeg ikke ved noget om.

 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 ,  Tel :  +45 6130  6617 , Gi ro :8 58-5261 , Bank:4260  4001 166 549

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 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 2.540
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
Fok med wire i forlig 2.880
Rulleforstag - tromle/svirvel 520/210
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 1.500

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

Tilbud på Spiler og spilerstage                        4.000,00
(Begrænset antal)

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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Indbydelse 
Ho Bugt Sejlklub indbyder til 

Åbnet Jysk mesterskab 
for  

Wayfarer 

24 og 25 september 2011 

 
Sted: 
Ho Bugt Sejlklub 
Sanatorievej 2 
DK-6710 Esbjerg 
 
Kapsejladsområdet vil være i Ho Bugt – som er en del af Nationalpark Vadehavet. 
 
Sejladsbestemmelser:
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registrering. 
 
Banerne: 
Der vil primært blive sejlet på opned baner, trekantbaner, trapezbaner, alternative baner kan blive 
aktuelle, der vil blive grundigt informeret om dette ved skippermødet. 
En sejlads varighed planlægges til 45 minutter. 
Vi sejler i vadehavet, banerne vil blive lagt med hensyn til dette, altså at der kan sejles med fuldt sværd 
banen rundt. Tidspunktet for sejladsen er valgt ved nøje studering af tidevandstabellerne, i den valgte 
week-end er der nib-flod, dvs. at solens og månens tiltrækning på vandet ophæver hinanden. Der er 
mindst forskel på høj- og lavvande, og hermed mindst strøm,  
 
Strafsystemer:
Regl 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes med en-rundes-straf. 
 
Point:
Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 
a. Færre end 5 sejladser, ingen fratrækker. 
b. 5 – 8 sejladser. 1 fratrækker. 
c. 9 eller flere sejladser. 2 fratrækker. 
 
Deltagelse og tilmelding:
Stævnet er åbent for Wayfarer joller med gyldigt klassebevis. 
Tilmelding sker via internetsiden http://wayfarer.dk 
Gebyr for deltagelse inklusiv: 
 Natmad fredag 
 Morgenmad lørdag. 
 Smør selv madpakke lørdag. 
 Lottes hjemmelavede æblekage lørdag eftermidddag. 

 Sejler middag lørdag. 
 Morgenmad søndag 
 Smør selv madpakke søndag 
Kr: 250,- drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser. 
Indbetaling kan ske til kontonummer 1543-6890421024  
skriv: ”JM” og dit sejlnummer f.eks. ”JM W5436” 
 
Tilmelding senest d. 16 september, eftertilmelding plus kr. 200,- 
 
Tidsplan:
Fredag d. 23 september. 
18:00 registrering, aftenhygge og go natmad. 
 
Lørdag d. 24 september Højvande kl. 12:29 +1,9 m. (Lavvande + 0,6 m) 
07:30  morgenmad. 
10:00 Skipermøde 
10:30 Første sejlads. 
Der forsøges at gennemføres 4 sejladser.  
 
Søndag d. 25 september Højvande kl 13:38 +2,0 m (Lavvande + 0,5 m) 
07:30 morgenmad. 
09:30 skippermøde. 
10:00 første sejlads. 
Der forsøges at gennemføres 4 sejladser. 
Sidste start senest kl 14:30 
 
Indkvartering: 
Der vil blive arrangeret indkvartering. 
Teltplads enten på bådpladsen eller ved klubhuset. 
På bådpladsen kan biler og mobilehjem også parkeres. 
Ønsker man private hytter så er der 1 km fra sejlklubben Sjelborg camping. 
Ellers vil vi forsøge at indkvartere folk privat, altså dem der kunne ønske dette. 
 
Efter sejladserne lørdag og Lottes hjemmelavede æblekage vil der blive arrangeret sælsafari, Vi sejler 
en tur rundt i Nationalparken tæt på flakkerne, mens solen roligt varmer vors kroppe, til lyden af salige 
bølgeskvulp og mågernes skrig i det fjerne. Vi vil se fiskehejre tålmodigt vandre i vandkanten, og 
sælernene der kigger på os med deres brune øjne, vi vil være tæt på naturen. 
 
 
Vi glæder os til at være vært for jer, vise jer vores fine nye klubhus og vi vil gøre vores yderste for at 
det bliver en god sports weekend med indlagt hygge og naturoplevelser 
 
Kapsejladsudvalget 
Ho Bugt Sejlklub 
http://HBSejlklub.dk
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Invitation til FAXE KONDI CUP 2011 den 18/19. Juni i Præstø 

For Wayfarer og Trapez joller 

Præstø Sejlklub har hermed fornøjelsen at invitere til FAXE KONDI CUP 2011 for 
Wayfarer og Trapez joller. 

FAXE KONDI CUP sejles i 2 grupper: Wayfarer (SM) og Trapez 

Program: 

08:00-09:00 Morgenmad (Lørdag/Søndag) 
09:00 Skippermøde (Lørdag/Søndag) 
Sejladsbestemmelser og deltagerliste med startrækkefølger, starttidspunkt og endelig 
bane oplyses på skippermøde. 
Præmieoverrækkelse efter afslutning af kapsejladsen. 

Sejladsbestemmelser: 
Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler, samt de i 
sejladsbestemmelserne definerede regler udleveret ved skippermøde lørdag morgen. 

Deltagelse: 
Det koster 375 kr, pr. båd at deltage, som skal indbetales på konto: 0047 4470024440
med tydelig angivelse af Skippers navn, samt sejl nummer. (W for Wayfarer, T for 
Trapez). 
Betalingen og tilmelding senest den 15. juni, ved betaling ved stævnets start pålægges der 
et ekstra gebyr på kr 100,00. 
I prisen er inkluderet følgende forplejning: Morgenmad, frokost, frugt, kaffe/te, sodavand 
til sejlads, samt mole øl - både lørdag og søndag. 

Lørdag aften er der middag, som koster 125,00 Kr. pr. deltager (øl/vand 10 kr, Vin 60 
kr./flaske. Maden bedes også betalt via tilmelding.

Præmier: Der er gavekort samt gaver til en værdi af ca., 150 kr., 250 kr.  samt 500 kr. i 
hver gruppe. 

Tilmeldning: 
Skal sker via Wayfarer.dk (SWS) og Trapezjolleklubbens (Trapezjolle.dk) egne 
hjemmesider – frist for tilmelding er den 15. juni.

En varm tak rettes til følgende sponsorer: 
Faxe Kondi, MønsBank, Mike’s Sandwich, Udby Kro, Steff Houlberg, 
Jysk-Firmafrugt.dk, Merrild, Super Best Præstø, Bilhuset Præstø. 

Med Venlig hilsen 
Søren Conradsen 
PSK,Tlf: 21720253 

Wayfarer stævne på Furesøen 28-29 maj 2011 

I den forløbne weekend havde Stephan Nandrup-Bus arrangeret et Wayfarer stævne på Furesøen. 

Vejrudsigten havde spået frisk vind med stød af kulingstyrke og tørt vejr, og det holdt stik.  

De få fremmødte riggede til i Farum sejlklub og sejlede ud til banen, som var arrangeret af Yacht 
klubben Furesøen som samtidig havde DM udtagelses stævne for Ynglinge. 

Om lørdagen gennemførte man fire sejladser som bød på springende vind og dermed god 
spænding i alle sejladser. De få Wayfarer joller lå meget samlet det meste af tiden med en masse 
tæt race rundt på banen. Det var interessandt at se hvor godt Stephan fulgte med til trods for at 
han ikke satte spiler. 

Efter fjerde sejlads satte vi kurs mod den tiltrængte mole bajer og skift til tørt tøj. Vi var alle godt 
brugt i arme og ben. 

Om søndagen startede man i lidt lettere vind og fik gennemført endnu to gode sejladser. Herefter 
var der præmieuddeling i Yachtklubben Furesøen med moleøl og klapsalver. Hjemturen til Farum 
var hårdt kryds og endnu en molebajer var tiltrængt. 

Alt i alt havde de få deltagere en dejlig weekend, men mange flere skulle have haft del i løjerne. Vi 
håber at mange flere kommer næste år selvom det måske kan betragtes som et lille lokaltræf. 
Konkurrencen var i top og vi lærte en del om at sejle i mere vind end vi normalt bryder os om. 

Jesper Achton Friis 

W-9355

Resultatliste 

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A 
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett

1st 10675 FAS Steen Sjubert Keldd 2.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 10.0 7.0 

2nd 9355 FAS Kim 
Sønderlund 

Jesper Friis 1.0 1.0 1.0 2.0 (7.0 
DNC) 

7.0 
DNC 

19.0 12.0

3rd 239 FAS Poul 
Ammemtorp 

Jon 
Kjartansson 

(3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 15.0 12.0

4th evt nr. 
4898 

10444 YF/FAS Stephan 
Nandrup-Bus 

Simon 
Taulov 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (7.0 
DNF) 

27.0 20.0

5th 9471 HSS Jan Keldsen Klaus 
Christensen 

(7.0 
DNC) 

7.0 
DNC 

7.0 
DNC 

7.0 
DNC 

3.0 3.0 34.0 27.0

6th 1088     (7.0 
DNC) 

7.0 
DNC 

7.0 
DNC 

7.0 
DNC 

7.0 
DNS 

4.0 39.0 32.0

PS; der komme snart billeder fra stævnet på hjemmesiden.
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INVITATION
til

endelig overdragelse af W-950 
til

Danmarks Museum for Lystsejlads

Siden 2001 har vores smukke W-950 været udstillet på Danmarks 
Museum for Lystsejlads, men stadig været ejet af SWS. Aftalen 
med Danmarks Museum for Lystsejlads var, at hvis de passede 
godt på den, ville jollen blive museets i 2011.  

Den endelige overdragelse af W-950 finder sted ved en lille høj-
tidelighed på Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemars 
Slot på Tåsinge mandag d. 11 juni i forbindelse med vores Rant-
zausminde træf.

Kender du ikke allerede den spændende historie om den første 
Wayfarer i Skandinavien og om, hvordan den blev fundet, købt 
og istandsat af SWS kan du læse om den på hjemmesiden, under 
”jollen”: W-950.

De nærmere oplysninger om arrangementet får du på Rant-
zausminde træffet.  Men vi kan allerede nu afsløre, at der naturlig-
vis vil indgå både taler, musik og en ”lille forfriskning”. Madpak-
ken skal du dog selv medbringe.

Vi håber rigtig mange af jer vil deltage i arrangementet.

Bestyrelsen.

OHØJ! 
Rantzausminde træf forude

10. – 17. juli 2011

Billederne taler for sig selv..... Tilmeld dig på www.wayfarer.dk og 
husk bestilling af bakskuld!

Har du ikke været på Rantzausmindetræf før, kan du læse om det 
i W-nyt 1, 2011 eller ring til en af os i bestyrelsen eller en kontakt-
person. Du finder det hele på vores hjemmeside.

På gensyn til en dejlig sejleruge i det Sydfynske Ø-hav.
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Velkommen til nye medlemmer


Strømtabel for Svendborg Sund for perioden 8/7-2011 til 21/7-2011.
Strømmen i Svendborg Sund er stærkt påvirket af vinden, og følger som regel vindens retning. I 
storm kan strømmen løbe op til 6 knob. I roligt vejr skifter strømmen hver 6. time og er sjældent 
stærkere end 2-3 knob. 
  
Dato Månefase Strømretning 

8/7-2011
00:00 - 05:10: 

Ø 
05:10 - 11:25: 

V 
11:25 - 17:35: 

Ø 
17:35 - 23:50:

V 
23:50 - 24:00: 

Ø 

9/7-2011
00:00 - 06:00: 

Ø 
06:00 - 12:15: 

V 
12:15 - 18:25: 

Ø 
18:25 - 24:00: 

V 

10/7-2011
00:00 - 00:15: 

V 
00:15 - 06:50: 

Ø 
06:50 - 13:05: 

V 
13:05 - 19:15: 

Ø 
19:15 - 24:00: 

V 

11/7-2011
00:00 - 01:15: 

V 
01:15 - 07:40: 

Ø 
07:40 - 13:55: 

V 
13:55 - 20:10: 

Ø 
20:10 - 24:00: 

V 

12/7-2011
00:00 - 02:15: 

V 
02:15 - 08:35: 

Ø 
08:35 - 14:45: 

V 
14:45 - 21:00: 

Ø 
21:00 - 24:00: 

V 

13/7-2011
00:00 - 02:15: 

V 
02:15 - 09:25: 

Ø 
09:25 - 15:35: 

V 
15:35 - 21:50: 

Ø 
21:50 - 24:00: 

V 

14/7-2011
00:00 - 04:00: 

V 
04:00 - 10:15: 

Ø 
10:15 - 16:25: 

V 
16:25 - 22:40: 

Ø 
22:40 - 24:00: 

V 

15/7-2011
00:00 - 04:50: 

V 
04:50 - 11:05: 

Ø 
11:05 - 17:15: 

V 
17:15 - 23:30: 

Ø 
23:30 - 24:00: 

V 

16/7-2011
00:00 - 05:40: 

V 
05:40 - 11:55: 

Ø 
11:55 - 18:05: 

V 
18:05 - 24:00: 

Ø 

17/7-2011
00:00 - 00:15: 

Ø 
00:15 - 06:35: 

V 
06:35 - 12:45: 

Ø 
12:45 - 19:00: 

V 
19:00 - 24:00: 

Ø 

18/7-2011
00:00 - 00:15: 

Ø 
00:15 - 07:25: 

V 
07:25 - 13:35: 

Ø 
13:35 - 19:50: 

V 
19:50 - 24:00: 

Ø 

19/7-2011
00:00 - 01:15: 

Ø 
01:15 - 08:15: 

V 
08:15 - 14:25: 

Ø 
14:25 - 20:40: 

V 
20:40 - 24:00: 

Ø 

20/7-2011
00:00 - 02:15: 

Ø 
02:15 - 09:05: 

V 
09:05 - 15:15: 

Ø 
15:15 - 21:30: 

V 
21:30 - 24:00: 

Ø 

21/7-2011
00:00 - 03:40: 

Ø 
03:40 - 09:55: 

V 
09:55 - 16:05: 

Ø 
16:05 - 22:20: 

V 
22:20 - 24:00: 

Ø 
V = Vestgående strømretning 
Ø = Østgående strømretning 

 Fuldmåne   Aftagende 
 Nymåne     Tiltagende  

  



Fleet W nr. Navn
Århusbugten W 10269 Kim Helleum
Århusbugten W Allan Kilian
Amager W Bjørn Wennerwald
Amager W Finn Gjerdrum
Fyn W Jesper Milling
Sletten W Jørgen Lembke

Nye legekamerater? - så lav en sejlerskole
Af Finn W10759

I Ho Bugt Sejlklub har vi fundet en god 
løsning til at sikre medlemstilgangen 

til klubben og sejlads i Wayfarer. -Vi har 
lavet en god sejlerskole for voksne. 
   For 3 år siden besluttede vi at stramme 
vores sejlerskole lidt op og lave en aktiv 
sejlerskole, hvor man for et mindre kon-
tingenttillæg på kr. 500. tilbød undervis-
ning i klubbens joller til voksne. 
    Vi afholdt åbent hus i og fik et par til-
meldinger, så der var nogen at starte med 
sejlerskolen. Med kopier fra diverse læ-
rebøger fik vi sammensat et øvelsespen-
sum, et lille kompendium med lektioner 
samt praktiske øvelser på vandet. Deref-
ter fik vi den lokale avis med på vandet 
og de lavede en fin artikel med masser af 
billeder af en perfekt sommeraften i Ho 
Bugt og en masse både. Hurtigt var der 
8-10 betalende elever og med hjælp fra 
mange af de aktive klubsejlere, lykkedes 
det os mandag efter mandag, at få alle 
elever på vandet. Vi sejlede både i klub-
bens joller, men også i instruktørernes 
egne private både. 
    De praktiske øvelser består af bladende 
sejløvelser, kæntringsøvelser, mand over 
bord og når vejret ikke tillader sejlads, 
hvilket kun sjældent sker, er der teoriø-
velser, vigeregler samt ” knob og tov-
værksgymnastik” på programmet.
Flere af eleverne er efter afholdelse af 
sejladsprøve ”godkendt” til at sejle i 
klubbens både. Nogle er udnævnt til 
bådsmænd, med ansvar for vedligehol-
delsen af bådene. I vinterhalvåret blev  
bådene repareret og istandsat af aktive 
bådsmænd og elever, så de gamle både 
nu er i perfekt og funktionsdygtig stand. 
Samtidigt har elverne lært at arbejde med 
bådene, og lave glasfiber og meget meget 
andet.

    Sejlerskolen er en rigtig succeshistorie. 
Her ved starten af 3. sæson, har vi 18 
elever og ca. 10 instruktører. Og eleverne 
kommer af sig selv, så vi nu skal have 
ventelister. Mange af instruktørerne er 
de gamle ”elever” som nu videregiver de 
nye kundskaber og mange er begyndt på 
kapsejlads og deltager nu i vores ons-
dagssejladser både i klubbåde og egne 
joller.  Vi sejler en dag om ugen mandage 
og torsdage og er ved at have  et rigtigt 
hyggeligt miljø i sejlerskolen. Eleverne er 
i alle aldersklasser og bliver ”pålagt” at 
tiltræde som instruktør, når kundskaberne 
er tilstrækkelige, på den måde sikrer vi 
kontinuiteten. Som noget nyt vil vi i år 
også lave weekendkurser i kapsejlads, og 
vi forventer at rigtigt mange vil møde op. 
    Så hvis i mangler nye legekammerater 
på vandet,- så lav en sejlerskole. I Ho 
Bugt Sejlklub var det Bjarne Lindquist, 
Thomas Krogsgaard samt undertegnede 
som var initiativtagere, og hvis man er 
nogle stykker behøver indsatsen for den 
enkelte ikke at være særligt byrdefuld. 
Gode råd og inspiration gives gerne, ring 
blot til os for mere information.
Finn Bojsen (20118070).
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Wayfarer Eastern Championships at 
Harwich i UK.7.-8. maj 2011

Af Bjarne ClausenW 10594 

Den Grønne og Tumult var på tur 
til den engelske Wayfarer liga. 

Stævnet blev afholdt af RHYC som var 
en meget hyggelig havn og sejlklub. Vi 
Bjarne C, Hans, Jan og Bjarne L. drog til 
England og sejlede den østlige del af en 
stævnerække, som tæller samlet.
    Da vi fredag eftermiddag landede på 
havnen blev vi nærmest overfaldet af 
venlige engelske sejlere. Vi havde dob-
beltdækker traileren med fra Esbjerg og 
vupti var begge både landfaste med det 
engelske kontinent. Solen brød frem og 
det var med et, blevet det bedste af en 
DK sommerdag.
    Vi skyndte os at få rigget bådene til så 
vi kunne nå ud at sejle. NÅ ud at sejle, 
vil nogen nok sige, der var 3 m mellem 
flod og ebbe og vi var kommet på den 
forkerte side af flod. Ud kom vi dog fik  
også luftet sejlene. Det var noget helt nyt 
for os Roskilde sejlere at sejle i stærk 
strøm, og som en ekstra udfordring var 
der rigtig mange anker liggere som alle 
viste strømmens retning. Det er ufatte-
ligt at så meget vand kan komme ind og 
ud igen på bare 12 timer. Ved lavvande 
var slæbestedets begyndelse ca. 40 cm 
højere end vandspejlet. 
    Vi havde en aftale med Graham som 
også var arrangør om at vi kunne bo i 
hans sommerhus. Det var dejligt vi kun-
ne være hos ham. Lørdag morgen blev vi 
blidt vækket af Graham som havde lavet 
morgenmad til os. 
    Vi tog på havnen som lå ca. 20 km 
væk og gjorde klar til dagens 2 sejladser.  
Vi mødte en del sejlere som vi havde 

truffet sidste år ved VM.
    I stævnet deltog 18 både. Og da vi så 
deltagerlisten stod det hurtigt klart at det 
ville blive en ualmindelig varm weekend.
    Over middag tog vi på banen, en trapez 
bane (pga. tidevandet) for at starte.   
    Starterne var meget tætte og der 
blev ikke givet ved dørene. Vinden var 
lunefuld og ikke særlig kraftig og der var 
ufatteligt mange anker liggere som hele 
tiden var i vejen. Det stod meget hurtigt 
klart at her sejler de både hurtigt og me-
get taktisk. Både Tumult og den grønne 
var ikke tilfredse med dagens resultater.
    Lørdag aften var der fælles middag i 
sejlklubben.
    Søndag havde baneledelsen til ære for 
de 2 danske både, fremrykket starten så 
meget som det var forsvarligt (tidevan-
det). Første sejlads (3) var en op/ ned 
bane i kanten af sejlrenden og fjerde 
sejlads var en trekantbane. I alle sejladser 
var det obligatorisk at gennemsejle start-
linjen hvor antallet af baneomgange blev 
styret fra måltagningsfartøjet. Søndagens 
vind var noget kraftigere end lørdagens 
og retningen var særdeles springende og 
varierende. Vi sad på tumult, og nød de 
mange flotte manøvre hos de andre både 
og specielt at Bjarne og Jan førte det 
meste af sejladsen. 
    Da vi kom i havn hjalp de engelske 
sejlere os at få rigget ned i en fart, så præ-
mieoverrækkelse og så af sted til færgen.   
Vi nåede med 10 min. i behold sidste ind 
tjek tid.

Sidste år solgte min bror i Skive sin 
wayfarerjolle og købte en Pd26. 

Han havde læderet tommelfingeren i en 
ulykke, og følte ikke at han kunne føre 
wayfareren sikkert mere. Pd’eren er en 
dejlig tryg båd, og jeg har været så heldig 
at prøve dens fortræffeligheder som 
turbåd.
    Inspireret af dette og lidt i frustration 
over manglende kapsejladsmuligheder 
for wayfarer’er på Horsens fjord, købte 
jeg en L23, som jeg er blevet rigtig glad 
for, og vi deltager nu i de lokale kapsej-
ladser og i Fyn Rundt osv.
    Inviteret af L23 klubben (som ikke 
har noget Rantzausmindetræf og ingen 
Wayfarerstompers!) deltog jeg i et møde 
hos Quorning Boats i Kolding, hvor vi fik 
en detaljeret gennemgang af værftet og 
fremvisning af en Dragonfly 28.
    Prisen starter ved 1 mio. kr., men så er 
den også hurtig, har svingsværd og –ror 
og kan gå ind på lavt vand, så den kan 
komme ind alle steder, hvor kølbåde må 
blive ude på det dybe og man må puste 
en gummibåd op, hvis man vil i land.
    Man kan ikke undgå at blive impone-
ret over den perfektionisme, der præger 
disse både, de blanke skrog med de 
slanke linier, alt virker gennemtænkt i 
mindste detalje.
    Og alligevel tænkte jeg hele tiden på 
min wayfarer. Der var noget ”overdone” 
over disse fartmaskiner, hvor det enkle 
bliver gjort unødigt kompliceret, og hvor 
wayfareren bare kan de samme ting uden 
alle disse krumspring – og så koster den 
under 1/10.
    Der er måske ikke den samme kom-
fort, men Wayfareren er den direkte vej 
til ægte sejleroplevelse, den direkte vej 

indtil al den skønne natur, der omgiver 
os, og den direkte vej ind til strandene, 
ind i den lune vig, og den direkte adgang 
til landet inde bagved. Der er ingen for-
hindringer, så længe man bare respekterer 
natur- og ejendomsforhold, så er der fri 
adgang overalt.
    Det er som at have ubeskyttet sex, som 
at ryge uden filter, som at være fri, fri, 
fri…!
Jeg tror jeg beholder min wayfarer!
Med sejlerhilsen Mikael W5559.

PS. Forrige år deltog min kæreste 
og jeg i Rantzausmindetræffet. Vi sejlede 
derned fra Horsens og jeg havde bildt 
hende ind at alle kom sejlende til. Det 
viste sig at vi var de eneste, og at man 
klappede ad os på skippermødet!
    Sådan mindes jeg ikke at det var tidli-
gere – er der gået lidt morfar i wayfarer-
sejlerne? 
    Hvor er de unge vovehalse, som skal 
overgå hinanden i strabaserende ture over 
åbent vand?
    I gamle dage grinte man i Århus over 
en wayfarersejler, der plejede at sejle til 
Anholt iført læderjakke og cowboybuk-
ser. Det er ikke den slags vovemod jeg 
mener, men det kunne være rart, hvis 
der var nogle tursejlere, der kunne flytte 
nogle hegnspæle for, hvad der betragtes 
som muligt i en wayfarer. Hvem husker 
ikke de gale nordmænd i ”Bersærk”, der 
sejlede imellem isfjeldene i Artisk og 
Antartisk! 
Kunne man indstifte en langturssejler-
pris?

Stadigvæk Wayfarersejler
Af Michael Mogensen
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    Under evalueringen hjem blev vi enige 
om at der er plads til forbedringer på 
begge både, men også at vi kan være med 
i racet med lidt øvelse. Som vi siger i 
Roskilde FLERE TIMER PÅ TØNDEN.

Overall Results:  

Pos Boat Name Sail 
No Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 Pts

1st Devils Advocate 10666 Richard 
Hartley Mark Hartley Carsington Sailing 

Club -1 1 1 1 3 

2nd Just Add Water 9174 Roger Challis Mark 
Johnston 

Waldringfield 
Sailing Club 2 4 2 -6 8 

3rd Stil Gamboling 10614 Brian Lamb Tony Hunt Wilsonian Sailing 
Club 7 2 3 -9 12 

4th Big Dipper 10688 Bill Whitney Lisa Whitney Shoreham Sailing 
Club 4 (DSQ) 7 3 14 

5th Billy Ruffian 10717 Gordon Harris   Waldringfield 
Sailing Club -9 6 5 4 15 

6th Wofreki 10686 Trevor Fisher Robin 
Anderson 

East Down Yacht 
Club 5 3 (DNF) 8 16 

7th Don't Worry Be 
Happy! 10680 John Goudie Sam Pygall Wilsonian Sailing 

Club 3 -14 6 7 16 

8th The Green One 5436 Bjarne 
Lindquist   Ho Bugt Sejlklub 12 -13 4 2 18 

9th Danegeld 10710 Mike 
Mckechnie 

Graham 
Ireland 

Shoreham Sailing 
Club 6 5 -10 10 21 

10th Slippery When 
Wet 10609 Richard Stone Phil Stacey Medway Yacht Club 8 8 9 (DNF) 25 

11th Ooh Oh! 10570 Ian Richards   Great Moor Sailing 
Club -11 7 8 11 26 

12th   9750 Mark Taylor Daniel 
Watson 

Mississauga Sailing 
Club -13 11 12 5 28 

13th Plane White 10706 Mike Pearce   Blackwater Sailing 
Club -15 10 11 14 35 

14th No Strings 
Attached 10803 Jonathan 

Christie   Aldeburgh Yacht 
Club -16 12 13 12 37 

15th Pass the Port 9558 David Roberts   Bough Beech 
Sailing Club 10 9 (DNF) DNC 38 

16th Tumult 10594 Bjarniet 
Clausen 

Hans 
Hansen Roskilde Sejklub 14 (DNF) 14 13 41 

17th Easy Tiger 10253 Anna Block Norah 
Buckley 

Royal Harwich 
Yacht Club (DNF) 15 15 DNC 49 

18th Warp 2050 Jeremy 
Halfhide   Royal Harwich 

Yacht Club (DNF) 16 DNC DNC 54 

 

Alt i alt var det en fantastisk god tur hvor 
vi lærte en masse og mødte mange hjælp-
somme sejlervenner.
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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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