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Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Jeg bliver rigtig glad, når der er akti-
viteter, som SWS har sat i gang, der 

bliver til stor glæde for mange Wayfarer 
sejlere. Jeg bliver endnu gladere, når 
der er deltagere fra aktiviteterne som 
gerne vil dele deres oplevelser og bil-
leder med alle os andre. Jeg har netop 
læst Uffe Lomholts herlige beretning fra 
et fantastisk tursejler træf på Gamborg 
Fjord med base i Middelfart sejlklub, og 
den beretning gjorde mig rigtig glad. Jeg 
kunne levende forestille mig de herlige 
sejlture, hvor målet er en skøn strand 
hvor frokosten indtages, og hvor man 
rigtigt hygger sig i selskab med andre 
Wayfarersejlere. For at sikre at alle også 
dem der ikke regelmæssigt besøger vores 
hjemmeside også kan glædes over denne 
beretning bringes den også i W-nyt, men 
jeg vil alligevel anbefale at du går ind på 
www.wayfarer.dk og finder beretningen 
samt alle dejlige billeder som rummer 
en væsentlig del af, hvad det vil sige at 
sejle Wayfarer. Stor tak til Fie og John 
Goltermann for deres initiativ og alle 
forberedelser med at arrangere Gamborg 
fjord træf for 2. år i træk!
    Rantzausmindetræffet er et af højde-
punkterne på sejlsæsonen, hvor vi vil 
være sammen om tursejlads i en hel uge i 
det herlige Sydfynske øhav. RM er blevet 
en fast tradition og et ”must” fra mange 
Wayfarersejlere, og det er dejligt at se at 
børn der er vokset op med Rantzausmin-
de fortsætter med at deltage som voksne. 
Spændende bliver det at se, om de også 
på sigt anskaffer en Wayfarer til deres 
familie.
    Som optakt til RM vil der blive en 
Wayfarer Sejlerskole d. 7 – 8. juli. Her 

har nye sejlere eller familier, som netop 
har anskaffet en Wayfarer, og gerne vil 
have mere at vide om jollen, en rigtig 
god mulighed for at få en introduktion til 
sejlads i Wayfarerjollen. (Se artiklen side 
13 i W-nyt nr. 1 2012.)
    Husk at vi afholder SWS generalfor-
samling torsdag d. 12/6 på Rantzausmin-
de!
    Årets højdepunkt for de kapsejlende 
Wayfarer er DS-DM, som afholdes d. 
25.-26. august. Vi håber, at alle der har 
lyst til at sejle kapsejlads, vil bakke op 
omkring vores DM. Det er utroligt vigtigt 
for Wayfarer jollen som klasse, at vi 
er mange til netop DM, da det har stor 
signalværdi overfor sejlere, som kig-
ger sig om efter en klasse, hvor der sker 
noget. Betingelsen for at kunne deltage i 
DM er, at du og din gast er medlem af en 
sejlklub, samt at din jolle har et måler-
brev. Mangler du et målerbrev, så kan 
SWS være dig behjælpelig med at få jol-
len målt. Du skal blot rette henvendelse 
til en af vores mange målere. Listen over 
målere kan du finde under SWS udvalg 
bagerst i W-nyt.
    1, 2 – mange! Vi har mange højde-
punkter på kalenderen i år, idet SWS 
er arrangør af Internationalt Rally for 
Wayfarer 2012, som afholdes i Järnavik i 
Blekinge skærgård. Tilmeldingen er stor 
idet der på den foreløbige tilmeldingsli-
ste er godt 30 joller, der har meldt deres 
ankomst. Der er fra planlægningsgruppen 
(Arne Stahlfest, Elof Anders og Jørgen 
Vekslund) lagt et stort forberedelsesar-
bejde i dette træf, og det skal nok blive 
en uforglemmelig oplevelse i den smukke 
skærgård, der egner sig fortræffeligt til 
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sejlads i Wayfarerjolle, og hvor basen 
bliver en dejlig campingplads, som ligger 
lige ved vandet i Järnavik.
    tÅrets sidste højdepunkt bliver kap-
sejlads ved Jysk Mesterskab i Wayfarer, 
hvor du kan få chancen for at opleve 
Ho Bugt Sejlklub igen. I 2011 var det et 
fantastisk stævne klubben havde fået op 
at stå, og det bliver spændende at se (og 
smage), hvad de har af overraskelser i år. 
Vi er mange, der glæder os til at komme 
igen.

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

     Herligt er det at sejlsæsonen er i gang 
igen og hvor der i skivende stund er Tærø 
Rundt for såvel Wayfarer tur som kapsej-
lere. Her kan alle være med!
    Ugen efter er der Faxe Condi Cup, som 
også er Sjællandsmesterskab (SM) for 
Wayfarer i Præstø Sejlklub. Der er aktivi-
tet i Wayfarer klassen.

I ønskes god sommer med herlig sejlads i 
Wayfarerjollen. 

 

 
Kalender

Grill-buffet på Rantzausmindetræffet!
Efter en stor succes med grill-buffet på Gamborgfjord-træffet i Pinsen arbejder vi 
i bestyrelsen nu med mulighed for at I kan tilmelde jer en grill-buffet i god kvalitet og 
til en rimelig pris på Rantzausminde.

Er du interesseret? 
Så hold øje med mere information og tilmelding på www.wayfarer.dk

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

16-17/6-12 Faxe Kondi Cup 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 Järnavik Tursejlads

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

15-16/8-12 Jysk Mesterskab Ho Bugt Kapsejlads

Wayfarer Sejlerskole – Rantzausminde – 
7 - 8. juli 2012

Der er ledige pladser, henvendelse til W 2042 Bo Christensen, tlf 3968 0330, mobil 
2195 2042, bcr@wayfarer.dk
Flere oplysninger i sidste W- Nyt side 13.
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Pinsetur på Gamborg Fjord
Af Uffe Lomholt

Når noget er rigtigt godt, kan det 
meget let gå hen og blive en god 

tradition - og det håber jeg, at de årlige 
pinseture på Gamborg Fjord efterhånden 
er blevet. SWS har i forvejen mange 
gode arrangementer, så medlemmerne 
aldrig behøver at føle sig alene med deres 
kære jolle, og her passer Gamborg-turen 
perfekt ind. Den er en kortere og mindre 
version af træffet i Ranzausminde. Men 
arrangementerne ligner også hinanden: 
man er indlogeret i telt, man får en masse 
gode sejlture og snak - og så lærer man 
mange praktiske ting om Wayfarer-jollen.
    I år startede Wayfarer-træffet i Mid-
delfart lørdag den 26. maj, men allerede 
fredag var der et par deltagere, der havde 
slået telt op ved Middelfart Sejlklub, som 
vi havde fået lov at “låne” til arrange-

mentet. Vejret var helt fantastisk flot med 
sol og over 20 grader - og næsten for lidt 
vind. Sidste år havde jeg min egen båd 
med, og da foregik sejladsen med rebet 
storsejl og stormfok i 16 ms. I år var jeg 
gast i Carsten Franks Wayfarer.
    Jeg ankom ved 9-tiden og startede med 
at hjælpe Poul Pedersen fra Aalborg med 
at sætte masten op og klargøre båden. En 
af de meget hyggelige og lærerige ting 
ved den slags træf er netop, at man kan 
se, hvordan andre rigger jollen til, og 
hvordan de indretter sig i båden. Da vi 
havde klargjort bådene og fået dem sat 
i vandet, var det kl. 11.00 tid til skip-
permøde. John og Fie Goltermann havde 
ligesom sidste år stået for hele arrange-
mentet - og der var tænkt på det hele: 
veltilrettelagte ture, laminerede søkort 

Pause ved Lænkevig på Fænø
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over farvandet og pålæg og brød til mad-
pakker samt en rigelig grillmenu til begge 
aftner. John fortalte lidt om dagens tur og 
fik fordelt gasterne i de forskellige både. 
Jeg var i år gast hos Carsten Frank fra 
Middelfart og hans søn Anders. Anders 
er lærer med speciale i fugle. Han kunne 
undervejs dele ud af sin omfattende viden 
om digesvaler og spættefugle. Vejret var 
til masser af solcreme, og vinden var svag 
fra sydvest, så det gik stille og roligt på 
hele sejlturen.
    Lørdagens tur gik sydpå ned i Gam-
borg Fjord, hvor vi lagde til på den 
nordvestlige kyst af Fønsskov-halvøen. 
Når man har sejlet kølbåd, lærer man 
virkeligt at sætte pris på Wayfarer-jollens 
egenskaber: vi fandt en velegnet strand 
i en lille bugt ved Torbenhoved. Vand-
dybden i bugten var ca. 20-50 cm, og 
alligevel kunne vi sejle helt ind til kysten 
og trække båden op på stranden. Det 
giver virkelig mange turmuligheder! Da 
der var for lidt vind til at gå ind i bunden 
af fjorden, satte vi efter frokosten kursen 
mod nord igen. Det er fascinerende at 
se, når hele flåden af Wayfarer-joller 
stævner ud - man kan tydeligt se, hvordan 
nogle sejlere virkelig har sans for at finde 
vinden og sætte sejlene optimalt. På 
turen nordpå gik vi i vores båd rundt om 
Fønsskov Rev, som strækker sig langt ud 
i fjorden. Vi gik vestpå ud i Lillebælt for 
at se Fænø Fyr sydfra, hvorefter vi satte 
kursen hjem mod Middelfart Sejlklub. 
Imidlertid havde den sparsomme vind 
lagt sig, og vores skipper havde ikke tem-
perament til at ligge og vente på vinden, 
så han satte resolut den lille medbragte 
elmotor på hækken. Selve motoren vejer 
næsten ingenting, og vi fik alligevel en 
støjfri sejlads med ca. et par knob mod 
strømmen. Det er genialt.

    Da vi kom ind, skulle bådene træk-
kes op ved slæbestedet, så de var klar til 
næste dag. Om eftermiddagen hyggede 
vi os omkring klubben og udvekslede 
erfaringer. Jesper Nothlev var kompetent 
grill-master og fik klargjort den store gas-
grill. Vi sad ved borde-bænke foran klub-
ben i den fine sommeraften og nød bøffer 
og fik en hyggelig snak med de andre 
trætte sejlere. Fie stod for den traditions-
rige uddeling af en præmie til den båd, 
der kommer længst fra Middelfart. Den 
heldige vinder var i år Poul Pedersen fra 
Aalborg. Præmien var et lækkert multi-
tool, der var sponsoreret af EA Værktøj i 
Fredericia. Poul så meget glad ud, så jeg 
tror, han kan bruge værktøjet!
    Søndag morgen (Pinsedag) var der 
morgenkaffe med rundstykker og tilbe-
hør. Da vi stod op, var solen færdig med 
at danse. Pludselig kom bageren sejlende 
og spurgte, om vi ville have basser og 
brunsviger (vi var vel på Fyn!) - og det 
ville vi da gerne! Igen holdt John skip-
permøde kl. 11.00, hvorefter vi rullede 
bådene i vandet. Dagens tur gik ud i Lil-
lebælt og sydpå ned langs den sydvestlige 
kyst af Fønsskov-halvøen, hvor der var 
en velegnet sandstrand. Hvis man ikke er 
fortrolig med den praktiske håndtering af 
en Wayfarer, er en sådan tur simpelt hen 
et must. Det, der for de gamle sejlere er 
ren rutine, er for nybegyndere den ene 
praktiske øvelse efter den anden. Det 
var rigtigt hyggeligt at sidde på stranden 
med madpakken og i første række kunne 
følge med i skibstrafikken på Lillebælt. 
På vej tilbage lagde vi til ved Lænkevig 
på Fænø, hvor der altid er læ og perfekte 
forhold til en kop kaffe. Ligesom sidste 
år gik vi en tur på øen. Denne gang gik 
vi i to hold, hvor mit hold gik op midt på 
øen og det andet hold gik en tur ned til 
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det lille færgeleje. Der er en lidt under-
lig stemning på øen: der er en fantastisk 
natur med masser af rådyr og fugle. Og 
så er der en samling af supervelholdte 
og dyrt istandsatte bygninger, der ser lidt 
forladte ud. Man kan gå rundt på hele 
øen uden at møde ét eneste menneske - vi 
mødte kun en krageunge, der sang sin 
svanesang.
    Jesper klarede også grillen søndag 
aften, hvor der også var to forskellige 
slags kød og grillpølser på menuen. Efter 
grillmad og aftenhygge, måtte jeg og en 
del andre sejlere forlade træffet. Men 
John har fortalt mig lidt om, hvad der 
foregik om mandagen.
    Mandag morgen stod vi igen op til en 
dejlig sommermorgen. Da en del delta-
gere var rejst hjem søndag aften, var det 
en lille skare, der efter morgenmaden 
holdt rådslagning om dagens turmål. Det 
var træffets sidste dag, og jollerne skulle 
op og teltet ned, så turen måtte ikke være 
for lang. Derfor blev Fænø Kalv dagens 
mål, med Fænø om styrbord. Efter to 
dage med meget let vind fik vi kompensa-
tion med en dejlig frisk NW-vind, det gav 
et fint kryds op til den lille ø, der er en 

underlig lerknold i et dybt og strømfyldt 
farvand. Efter at have nydt madpakken, 
gik vi den meget kuperede ø rundt. Mens 
vi havde været på øen, havde vinden øget 
pænt, og hjemturen ned gennem Fænø 
Sund blev en forrygende lænser. Hjemme 
igen blev jollerne halet på land, og der 
blev rigget af, teltene blev lagt ned, og 
snart var alle spor efter os slettet. Da alle 
var klar til afgang, samledes vi til en kop 
kaffe, hvorefter vi tog afsked med hinan-
den og sagde på gensyn i Rantzausminde.
    Sidste år var mit første år som Wayfa-
rer-sejler, så jeg lærte også en masse her i 
år. Hvis man ser på Wayfarer-jollen som 
et samlet projekt, er båden jo kun hard-
waren i konceptet. Hvis man har lyst og 
mulighed for det, vil man opdage, at der 
også medfølger en hel pakke “software” i 
form af en enestående kompetent og am-
bitiøs forening, et fantastisk fællesskab 
omkring jollen og muligheder for træf, 
ture og kapsejlads. Det kan man vist ikke 
få til så mange andre både.
    Der deltog 10 joller og 27 sejlere.
Jeg håber, SWS også arrangerer W-træf i 
Gamborg til næste år. Du må godt sætte 
mig på listen, John!

Vi er ved at gøre klar til pinsefrokost i bugten ud mod Lillebælt
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Træningslørdag i Farum
Af Anette og Søren

Hej wenner
Vi har vundet retten til at skrive om 

første dag i træningsweekenden i maj 
2012 i Farum Sejlklub.
    Lørdag morgen startede med hyggeligt 
dækket morgenbord og gensyn med man-
ge gæve wayfarervenner. Det var også 
godt at møde de fremmødte nye ansigter. 
To besætninger havde kørt den lange vej 
fra Esbjerg, og vi vil gerne fremhæve 
vores 4 jyske venner som rigtig gode 
eksempler på engagerede kapsejlere, der 
samtidig er super hyggelige.
    Vi havde en meget inspirerende gen-
nemgang af de vigtigste kapsejladsregler 
illustreret med de levene kapsejladsregler, 
der nemt kan findes under links på hjem-
mesiden. Arrangementet var under kyndig 
styring af klassens snart trofaste træner 
Jesper Pilegaard fra Roskilde. Jesper er 
en meget erfaren kapsejler og forklarede 
meget pædagogisk sammenhængen mel-
lem taktik og kapsejladsregler. Vi havde 
en god debat om mange spændende 
episoder, og ligesom på kapsejladsbanen 
var alle ikke hele tiden enige om, hvordan 
reglerne skulle fortolkes, men det var 
nemmere at diskutere på land, end når det 
går hektisk til på vandet.  
    Lørdag eftermiddag gik de friskeste på 
vandet i hård vind til en herlig træning 
under ikke helt lette forhold. 
    Efter sejladsen lørdag var der whisky 
og lørdagsslik, til dem der havde fortjent 
det. Lørdag aften havde vi fælles spisning 
af gode salater, godt kød fra grillen, fran-
ske oste og jordbærkage med tilhørende 
passende drikkevarer. 
Vi vil i den forbindelse især fremhæve 
vores 4 jyske gæsters særlige indsats, 
som ikke tåler uddybning her, men vi 

vil blot rose Thomas for at være blevet 
sejlklar til søndag morgen. 
    Da vi drog hjem sent lørdag aften 
havde vi haft en super dag med meget 
kapsejladsrelevant udbytte kombineret 
med meget god samtale med mange gode 
wayfarersejlere både om sejlads og om 
livets andre væsentlige forhold. Ved sen-
getid glædede vi os til, at arrangementet 
skulle fortsætte med en god plan og en 
god vejrmelding for næste dag jf. Woti-
ums beskrivelse af søndagen. Stor tak til 
træner Pilegaard, trænerassistent Poul A. 
og kapsejladssekretær S. Svarrer! 

Mange hilsener
Annette & Søren
Cassiopeia af Farum
  

Der instrueres fra følgebåden
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Med 14 tilmeldte joller så vi med 
spænding frem til samlingen på 

Furesøen.
    Wotium var pakket og klar i god tid, 
men vind-prognosen viste sig ikke fra sin 
positive side. Vi ventede og håbede, men 
fredag eftermiddag hvor vejrprofeterne 
lovede op til 18ms - aftagende til ca. 10-
15 ms, besluttede Klaus og jeg at sidde 
over lørdag.
    Søndag var til gengæld helt anderledes, 
så vi ankom tidligt, riggede jollen til, og 
var klar til briefing kl. 9.30.
    Vores coach Jesper Pilegaard-havde 
lagt en super OP/NED bane til manøv-
retræning med belærende kommentarer 

Træningssøndag i Farum
Af Gert Svane

samt efterfølgende videooptagelse til 
selvanalyse,
   og efter en velfortjent frokostpause 
fortsatte . . . .
   eftermiddagen med farttræning, hvor 3 
x 3 joller i hold blev udsat for Furesøens 
og vindens små luner som også var en 
en kæmpe udfordring for alle, og derfor 
gjorde dagen begivenhedsrig i det varme 
sol-rige vejr med god vind.
   Så herfra en stor tak for et godt arran-
gement til Farum og Jesper.
    Vi kommer helt sikkert til næste sam-
ling og håber på lige så stor eller større 
deltagelse . . . .

Der lyttes intenst til gennemgang af de vigtigste kapsejladsregler
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W-fest i Farum Sejlklub 2012  
 

I dagene 24-26 august 2012 afholdes DM for Wayfarerjoller i Farum Sejlklub.  
 
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 tilfredsstillet.  
 
Det bliver atter en fest med indlagte sejladser. 
 
PROGRAM: 

 

Fredag d. 27-08-2012:  Bureau åbner kl. 16.00 – 20.00. 
  Tune-up start kl. 18.00. Sejladsen vil finde sted ved de faste mærker på søen. 
  Et let måltid serveres kl. 20.00 for dem der har tilmeldt sig. 
 
Lørdag d. 25-08.2012:  Bureau åbner kl. 8.00. 
  Morgenmad + madpakke for deltagere og hjælpere kl. 8.00 – 9.00 
  Briefing af hjælpere ved banelederen kl. 9.00 i undervisningslokalet. 
  Skippermøde på havnen kl. 9.30. 
  Varselssignal for første start kl. 11.00. (der søges gennemført 4 sejladser) 

  Mole øl efter landgang. 
  Stævne middag kl. 19.00. 
 
Søndag d. 26-08-2012: Bureau åbner kl. 7.30. 
  Morgenmad + madpakker for deltagere og hjælpere kl. 7.30 – 8.30. 

Varselssignal for første start kl. 10.00. (der søges gennemført 4 sejladser, dog ingen start 
efter kl. 16.00) 

  Mole øl efter landgang. 
  Præmie overrækkelse. 
 
For tilmelding, se indbydelsen på vores hjemmeside www.farumsejlklub@dk  
 
 
Vel mødt  
Farum Sejlklub. 
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Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab 
for Wayfarer 

 

FARUM SEJLKLUB 
 

25-26. August 2012 
 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions 

forskrifter samt statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport. 
 

1.2 Desuden gælder følgende regler: Klasseregler for Wayfarer. 

1.3 Reglerne er ændret således: 

• Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der 
kapsejles. 

• Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke 
fuldført”. 

• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af 
sejladsbestemmelserne. 

• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den 
officielle opslagstavle. 

• Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for protester og anmodning om 
godtgørelse fra både samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité. 

• Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver. 

• Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”. 

• De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også 
ændre andre kapsejladsregler. 

 
2 DELTAGELSE OG TILMELDING 

2.1 Stævnet er åbent for følgende både: Wayfarer 
 

2.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: 
Titlen ”Danmarksmester” samt plaketter kan kun vindes af sejlere, der enten er danske statsborgere eller andre, der i 
en periode af mindst 2 år op til mesterskabet, har haft bopæl her i landet. 
Både skal være medlem af Wayfarer-klubben (Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning). 
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2.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde sig på vores hjemmeside og indsætte betalingen på:  
Den Danske Bank konto reg. nr. 2310, konto nr.  0310 131 393 senest søndag d. 12. aug., 2012. 
Yderligere spørgsmål vedr. tilmeldingen meddeles til stævnelederen. 
 

2.4 Senere tilmeldinger accepteres mod et tillæg på 50% af deltagergebyret. 
 

2.5 Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er registreret. 
 

3 INDSKUD 
3.1 Indskuddet udgør: 

Klasse Indskud 
Wayfarer kr. 400,- 
 

3.2 Øvrige gebyrer: 
Festmiddag lørdag aften kr. 200 pr. person (se annonce andet sted) 
Morgenmad og frokost lørdag og søndag kr.   75 pr. person (se annonce andet sted) 
Tilmelding senest sammen med stævnetilmelding. 
 

 TIDSPLAN 
4.1 Bureauet er åbent for registrering: Fredag den 24. aug. kl. 15.00 - 20.00 

Lørdag den 25. aug. kl.   8.00 – 10.00. 
Søndag den 26. aug. kl.  7.30 – 10.00 
Bureauet er beliggende i Farum Sejlklubs lokaler, Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 
 

4.2 Dato:  Varselssignal for 1. sejlads  Antal planlagte sejladser 
Lørdag den 25 aug.  11.00   4 
Søndag den 26 aug.  10.00   4 
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejlads vil blive afgivet hurtigst muligt. 
Der søges i alt gennemført 8 sejladser. 
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselsssignal senere end kl. 16.00 
 

5 MÅLING OG KONTROL 
5.1 
 

Alle deltagere skal dokumentere gyldigt målerbrev ved registrering. 
Hvis en deltager ikke kan dokumentere gyldigt målerbrev, vil deltageren blive udelukket fra at deltage. 
 

5.2 Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: 
Alle deltagende både kan blive anmodet om at stille til kontrolmåling hvis det skønnes nødvendigt.. 
 

5.3 Kontrolmåling kan ske i overensstemmelse med klassereglerne. 
 

6 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen. 
 

7 STED 
7.1 Stævnet gennemføres fra Farum Sejlklub, Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 

 
7.2 Banen er beliggende på Furesøen. 
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BANERNE 
Der sejles på op-ned bane med afvisermærke. Baneskitser vil blive udleveret sammen med sejladsbestemmelserne.  
Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 60 minutter. 
 

9 STRAFSYSTEMER 
I henhold til kapsejladsreglerne 44.1 og 44.2 
 

10 POINTGIVNING 

10.1 Der anvendes lavpointsystemet. 
 

10.2 4 sejladser er krævet for at udgøre et DM 
 

10.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point 
fra hver sejlads. 

 (b) Hvis 5 sejladser eller flere gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point 
fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
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11 LEDSAGEBÅDE - Ikke aktuelt. 
 

12 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. 
 

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING -  Ikke aktuelt. 
 

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR -  Ikke aktuelt. 

15 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. 
Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 
 

16 PRÆMIER 
Der uddeles præmier til alle deltagere samt DS plaketter til de første 3 danske besætninger  
 

17 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den 
arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som 
følge af eller før, under eller efter stævnet. 
 

18 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 
Gyldigt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering. Hvis en deltager ikke kan dokumentere gyldigt 
forsikringsbevis, vil deltageren blive udelukket fra at deltage. 
 

19 REGISTRERING 
Alle både skal være registreret i bureauet, inden første varselssignal, og have forevist: 
• Gyldigt målerbrev 
• Evt. låneerklæring (gælder ikke ved klubbåde) 
• Forsikringsbevis 
• Gyldigt medlemskab af godkendt sejlklub 
 

19 YDERLIGERE INFORMATION 
19.1 Yderligere information fås ved kontakt til stævneleder Jytte Nakskov tlf: 72164465, nakskov@dadlnet.dk 

 
19.2 Kapsejladskomite 

Stævneleder: Jytte Nakskov Farum Sejlklub FAS 
Baneleder:  Jan Madsen KDY 
 

19.3 Protestkomite: Flemming Palne HSS 
 Carsten Grub FAS 
 Poul Christiansen FAS 
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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
Wirefald til storsejl, påsplejset forfang 505
Faldstrammer til storsejl 220
Storsejlsfald, 5 mm tov 300
Wirefald m. sjækel til forsejl 355
Wirefald til forsejl, påsplejset forfang 475
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,7/5 mm 680
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 760/800
Hængestrop 310
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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Segling på Storavan
af Anders Hedman i norra Sverige

W-7421

En gång per sommar brukar jag packa 
våran Wayfarer jolle Molly och segla 

ut till olika öar. Allt från Baggen till Röd-
kallen har jag campat på. För några år 
sedan kryssade jag ut till Mosesholmen 
och träffade Bosse Lundmark. Vi språ-
kade bl.a om upptäcka nya seglingvatten. 
Han gav mig ett intressant tips om sjön 
Storavan ovanför Arvidsjaur.
Det skulle passa en centerbordsjolle som 
Molly, och där finns mycket att se.
    Så fredagen den 26 augusti 2011 var 
det dags. Min kompis Jonny A följde 
med. ( Trots att han alltid svarar ”fuktig i 
baken” på frågan om hur det var att kap-
psegla med Fox.) Det är ruter i grabben, 
för väderprognoserna pratade mest om 
regn.
    Bilfärden upp till Arvidsjaur gick 
smidigt. På parkeringsfickan nedanför 
Hotell Laponia hade vi stämt möte med 
ordförande i Storavans båtklubb Bengt 
N. Med sjökorten utbredda över Mollys 
fördäck gav Bengt tips på bl a bra tält-
platser . Efter han nämnt Bakval 3:e eller
4:e gången var jag tvungen att fråga.- Det 
här med Bakval, är det bra eller något 
man ska se upp med? Då skrattade han 
och sa, Bakval är ett vindskydd med 
eldstad! Jag bortförklarade med att
jag var stadsbo..
    Efter ytterligare någon mil var vi 
framme vid Avaviken. Vi sjösatte ute på 
Åkeruddens ramp, hivade i sista prylarna 
och knuffade ifrån. Länsade ut ur viken 
i svag sydlig vind, girade babord och 
följde Avaviken nordväst. Kändes riktigt 
bra. Vacker natur. Bergskammar på båda 
sidorna.

En bäck forsade ner i vattnet. Det ihär-
diga regnandet under sensommaren hade 
fyllt både sjö och vattendrag. 
    Ett hinder tornade upp sig framför oss. 
En kraftledning gick tvärs över vattnet 
med kraftigt slack i mitten. Sjökortet 
säger 8 meter och en skylt säger 5 meter. 
Mollys mast sticker 7 meter.
    Vi styrde mot högra sidan. Svårt att 
bedöma höjden från båten men vi gled 
under utan behöva bråka med mastfäl-
lning.
    Efter detta började Storavans sjö öppna 
upp . Framför oss låg en stor fjärd. Vi 
följde styrbords landet, och siktade på 
Bergudden. Där drog vi upp Molly på en 
liten sandstrand. En perfekt tältplats och 
ca 30 meter bort ett torrdass och en Ba-
kval. Alright! En mycket gedigen sådan, 
som kom till nytta på kvällen för då öste 
regnet ner.
    Lördag morgon, fortsatt grått väder 
och 2-3 m sydlig vind. Efter en god 
frukost hissade vi segel, slör, spinnacker 
upp. Ca 3-4 knop och nordvästlig kurs. 
Passerade Gullön som ligger en bit bort 
i lovart. Vi noterade hur tyst och stilla 
allt var. Vet inte om det är det gråa vädret 
eller området men det kändes som om vi 
var ensamma på sjön och på land syntes 
inga rörelser. Så här måste James Cook 
känt när han med besättning var ute och 
upptäckte världen!
    Dagens kulturella mål var att besöka 
kyrkan på Bergnäsudden (Bergnäs). Blev 
dels nyfiken genom studera sjökortet, 
och senare tips från bekant om att denna 
vackra plats var värd ett besök..
När vi närmade oss målet vred vinden 
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emot. Seglade nära det 550 m höga Vas-
savare som störde spinn. Vi tog ner den 
och rullade ut genuan och  skotade hem.
Fick göra en extra gipp och en sväng för 
att undvika lömska grund innan vi nådde 
den allmänna bryggan. Innan vi förtöjt 
Molly blev vi utskällda av en hund . Den 
hade väl aldrig sett segel förr!
    Vi tog en promenad genom byn. Det 
stämde med vacker plats. Gammal be-
byggelse blandat med sommarstugor och 
vatten på båda sidorna av udden. I söder 
syntes Bergnäsdammen där Skellefteä
älven rinner ut. Bakom den anade vi 
Slagnäs.
    Kyrkan var öppen. Byggd 1904 och 
restaurerad 1987. Mest imponerade blev 
vi av en järnkamin, över 2 meter hög som 
skulle värma upp hela kyrkan. Om inte 
nu Prästen höll svavelosande predik-
ningar förstås (som förr i tiden). 
Skrev några rader i gästboken sedan var 
vi nöjda med kultur. På vägen tillbaka 
stannade vi och språkade med en yngling 
som repade sin bil. Han berättade om byn 
och det fina fisket i sjön.

Seglade vidare med samma skällande 
hund som avskeds kommitté.
    Som lunchställe siktade vi på Kron-
holmen. Härlig segling, passerade mellan 
intressanta öar och skär.
   Rundade Kronholmens norra udde och 
såg en fin sandstrand. Jag tog av mig 
barfota och kavlade upp byxbenen. Up-
pskattade vatten temperaturen till 16-17 
grader. Drog upp Molly.
    Robinson Cruse känsla! Jonny började 
direkt samla ved. Jag satte öl på 
kylning i vattenbrynet och började förbe-
reda hamburgarna.
   Mätta och belåtna satt vi i våra stolar 
och tittade ut över fjärden. 
    Vi överlade om dagens fortsatta seg-
ling. 
Alternativ 1, Styra norrut mot öarna 
utanför Kallön och slå läger för natten.    
Alternativ 2, Styra till
Storavans båtklubbs anläggning på 
Näverudden/Storön, och delta i kvällens 
surströmmings fest  som Bengt N tidigare 
hade bjudit in oss på. Omröstningen gick 
snabbt, mot fest och träffa folk!

Kyrkan på Bergnäsudden (Bergnäs)
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Vi siktade på Dippas sundet, smalt, grunt 
och motvind. Med delvis uppfällt cen-
terbord/roder och 2 viktiga paddeltag i 
kritiskt läge av Jonny fixade vi passagen.. 
Föll av och började skymta bryggorna på 
Näveruddden. Helt platt vatten och  3-4 
knop. Dagens distans blev 12 sjömil.
Förtöjde långsides vid en av bryggorna 
och hälsade på medlemmar i klubben. 
Trevlig stämning.
    En  fin anläggning med 2 byggnader 
som kan användas beroende hur många 
medlemmar som  dyker upp. Bl.a har 
Roger Pontare uppträtt i den större, af-
fischen satt fortfarande uppe.
Under tiden jag och Jonny satte upp tältet 
värmdes bastun upp.
    Annorlunda bastu, ett båtskrov i stål 
med trä överbyggnad. Som stod på 
stranden med en brygga ut i vattnet. Man 
tog sig in via en lucka på fördäck. Friskt 
bad i sjön avslutade bastandet. En fin sak 
med Storavans vatten är att det är fullt 
drickbart. Inga problem med kallsupar, 
vid ex. fjärilssim.
 Men kanske ej direkt efter vårat dopp!
Kvällen blev riktigt trevlig. God ström-

ming och hög ljudnivå, som det brukar 
vara på klubbfester.
    Efter maten flyttades det på några sto-
lar och bord och  två herrar satte igång att 
spela  fiol och basgitarr. Lät riktigt bra. Vi 
hade sedan intressanta samtal om båtliv 
vid kusten respektive inlandet.
Det enda som krävs är en lämplig båt 
med trailer för få omväxling och se nya 
vatten och människor.
Dagens sista övning blev att hitta igen 
tältet i becksvarta natten utan krocka med 
för många träd.
Svordomar blandades med glada skratt.
    Söndag morgon, grått väder och ingen 
vind. Plockade ner tältet, sedan frukost i 
en bakval vid bryggan. En båt hade just 
kommit in efter att ha vittjat nät. Bra med 
fisk.
    Tog adjö av vännerna, hissade segel 
och gled sakta iväg. Ca 15 sjömil att 
segla och med obefintlig vind var det 
risk för en lång dag. Tog norra leden om 
Storön. Genade mellan några öar,
Jonny var i fören och dirigerade kursen 
för undvika vassa stenar. Efter en timme 

Bastue båten
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kom  vi in i den prickade farleden. En 
lång kryss i svag vind startade. När vi 
började skymta fjärden söder om Storön 
dog vinden helt. Efter en timme ringde 
telefonen, det var Bengt som undrade var 
vi var. Han hade just startat från Näver-
udden och där låg dimman tät. Efter ett 
tag hörde vi båten. Han erbjöd  bogsering 
och vi nappade förstås. Vid en udde nå-
gon sjömil bort  tackade vi och frikop-
plade båtarna. Dags för lunch. Stekte palt 
och plockade lingon för att komplettera 
rätten, drack vatten från sjön.
Vi hade just avslutat Piteås nationalrätt 
när sydliga vinden kom tillbaka. Snabbt 
ute på vattnet igen.
Dikt bidevind och hygglig fart men efter 
en ½ timme – stiltje. Paddlade ett tag, 
drack kaffe och pratade om allt och in-
genting. I denna stillhet blir ljudet av ett 
tåg en liten sensation. Såg långt bort
i söder där inlandsbanan kommer fram, 
ett tåg som gnetade på. Tänka sig!
Till slut började även vi att röra på oss. 
En svag sydostlig vind kom, men också 

regn. En lång och seg kryss över fjärden 
och in i Avaviken avverkade vi. Efter 
totalt 10 timmar i båten var vi framme
vid rampen och bilen. Upptagning och 
packning gick fort. Skönt sätta sig i bilen 
och vrida på värmen. Vi var båda aningen 
nedkylda och trötta men samtidigt en 
nöjd besättning på väg hem
i strilande regn.
Storavan; Ingår i Skellefteå älvs vatten-
system tillsammans med Uddjaur och 
Hornavan.
172 kvadratkilometer, 419 meter över 
havet, största djup 21 meter.Latitud N65-
44,71
Longitud O 18-14,55

Vi hade genomgående lätta vindar och 
lite sjö. Däremot kan det snabbt blåsa upp 
och sjön
kan enligt uppgift bli mycket krabb och 
besvärlig. Många öar med delvis sand-
stränder.
Sjökort finns även via GPS.

Bakvals middag fredag
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Markeringen är Storavan. Piteå min hemstad, är vid kusten. 
Väst om Storavan är sjöarna Uddjaur och Hornavan (Sveriges djupaste sjö).
Dessa 3 sjöar har kontakt med varandra. Mycket att segla på!

Velkommen til nye medlemmer

Limfjorden              Henning Biering    Nielsen
Roskilde Fjord    W    5937     Henrik    Ehlert
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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
kildsgaard@bbsyd.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,
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
Amager  K-H Jensen
  2063 4660
  w1348@hotmail.com

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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