
0 1



2 3

Siden sidst har SWS deltaget på
bådudstilling i Fredericia. Her blev

den nye MK4, udlånt af Skovgaard-
Morten, udstillet. På vores hjemmeside
kan du læse, at der var rigtig god inte-
resse for Wayfarerjollen i det nye design.
Det forlyder endvidere, at der er solgt ca.
15 af den nye MK4, hvoraf 1 stk. er i
tursejlerudgaven. Det bliver spændende,
at se mange af de nye joller ude på
kapsejladsbanerne. Stor tak til arrangører
og hjælpere ved udstillingen.
    I første weekend af maj blev der af-
holdt Wayfarer kapsejlads seminar i
Farum Sejlklub. Målgruppen var specielt
nye kapsejlere, som gerne ville have en
introduktion til, hvorledes de får det
optimale ud af deres jolle, samt øvelse i
at sejle kapsejlads. Der var 10 joller med
mange nye sejlere, som deltog i semina-
ret  Det tegner rigtigt lyst for Wayfarer-
jollen og kapsejlads. Vi glæder os til at se
jer demonstrere jeres udbytte af semina-
ret.
    Fremadrettet har vi snart Rantzaus-
mindetræf med generalforsamling. (Se
indkaldelse andetsteds i dette W-nyt). På
generalforsamlingen skal bestyrelsens
indstilling, omkring ændring af vedtægt
for WIC samt ændring af klasseregler
således at de nu også omfatter Wayfarer
MK4, ratificeres.
    På kapsejladssiden højdepunktet DM
for Wayfarer, hvor det er Farum Sejlklub,
som er arrangør. DM 2008 i Hellerup
Sejlklub blev underkendt af Dansk
Sejlunion (DS), fordi vi ikke levede op til
statutterne om, at der minimum skal være
15 joller til mindst 1 af starterne i serien.

Nyt fra bestyrelsen
Af Poul Ammentorp

Indhold

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

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

Deadline for næste W-Nyt   1. oktober 2009

PR pakker
Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par
numre af W-nyt.
Sekretærens mail: trp@wayfarer.dk

Medlemskab af SWS  opnås ved at indbetale kontingent for 2009        kr. 225,-
på SWS’ girokonto 3 17 10 86.

Forsidefoto :  Hjem fra Drejø 2008  Foto: Poul Ammentorp

Vi var kun 12 joller, det laveste i mange
år. For ikke at risikere at miste vores
status hos DS, har vi i 2009 lavet en
”helgardering” med Farum Sejlklub
som arrangør, idet der er mange aktive
kapsejlere i Farum. På hjemmesiden
har man indtil for nylig kunne konsta-
tere at der er 22 som på forhånd har
tilkendegivet, at de vil deltage i DM, så
det tegner ganske godt! Læs invitatio-
nen til sejlads og ”Whau arrangemen-
tet” andetsteds i dette W-nyt og meld
dig til via www.wayfarer.dk, det bliver
et ”Kanon” DM.
    Internationalt Rally 2009 (Tur-
sejlads) for Wayfarer bliver afholdt i
Frankrig, nærmere betegnet Bretagne.
I sidste nummer af W-nyt er arrange-
mentet beskrevet. Der er på nuværende
tidspunkt 3 joller fra Farum og én jolle
fra Roskilde, som deltager. Hvis du har
lyst til at sejle med, det gælder naturlig-
vis også joller fra Norge og Sverige, så
er det absolut sidste udkald! Kontakt
Poul Ammentorp på 44 48 59 05 eller
mail: poul@ammentorp.dk .
    Nu er sæsonen rigtigt godt i gang,
der skal sejles tur og kapsejlads. Husk
at vi har et medlemsblad W-nyt samt en
hjemmeside, som meget gerne modta-
ger billeder og beretninger fra dig om
dine oplevelser. Hermed er du med til
at skabe interesse omkring vores
fællesskab, Wayfarerjollen og SWS.
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Indkaldelse til generalforsamling i
SWS

Dato: Torsdag den 9. juli 2009 kl. 9:30

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

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Vi ses på Rantzausminde!
Bestyrelsen

Deltagere i generalforsamlingen 2008  Foto: Poul Ammentorp

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2008

Årsregnskab      1/1-31/12 2008

———————————————————————————————————— ——————
Sidste år

2008 2007
…………………………………………………………………………………… …………………………… …………………
I N D T Æ G T E R:

     KONTINGENT 2008 (354 medlemmer) 79.650 79.200        
     MÅLEBREVE 1.650 1.700         
     SALG DIVERSE ARTIKLER 7.805 3.005         
     SALG AF SEJLKNAPPER 1.850 1.150         
     RENTEINDTÆGTER 769 705            
     ANNONCEINDTÆGTER 2.550 2.550         
     DIVERSE INDTÆGTER (vedr. W-kalender 08) 14.932 99              
*  INDTÆGTER I ALT 109.207 88.409        

U D G I F T E R:

     FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER 11.169 3.940         
     FORBRUG AF SEJLKNAPPER 2.400 1.195         
     MATERIALE TIL MEDLEMMER 0 -             
     BROCHURER OG P.R. 6.280 20.000        
     OMK. VEDR. MÅLINGER 3.646 1.458         
*  MATERIALEFORBRUG I ALT 23.496 26.593        

     KONTORUDGIFTER 430 720            
     FORSENDELSE/PORTO 3.745 4.828         
     BANK- & GIROGEBYRER 575 594            
     INTERNET & PC UDGIFTER 3.122 2.139         
*  ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT 7.870 8.280         

     STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 5.965 1.995         
     STÆVNEUDGIFTER,  DIVERSE 1.649 -             
     TRANSPORTTILSKUD D.M./V.M. 500 2.143         
     RANTZAUSMINDETRÆFFET 19.504 1.963         
     MEDLEMSARRANGEMENTER, ØVRIGE 1.338 8.905         
     INT. WORLD 2007 0 28.076        
*  STÆVNE- & TRÆFUDGIFTER I ALT 28.955 43.081        

     BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. 3.455 4.605         
     WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 920 1.453         
     REPRÆSENTATION/GAVER 475 -             
     KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 715 779            
*  ØVRIGE UDGIFTER I ALT 5.565 6.837         

     REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT 0 -             
     TRYKNING AF W-NYT (3 numre) 15.848 16.165        
     FORSENDELSE AF W-NYT (3 numre) 15.871 9.870         
     UDGIFTER - DIVERSE UFORUDSETE 0 -             
*  UDGIFTER W-NYT I ALT 31.719 26.036        

*  SAMTLIGE UDGIFTER I ALT 97.605 110.826      

*  Å R E T S   O V E R S K U D 11.602 -22.417
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Kalender

Velkommen til nye medlemmer

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

Fleet-navn Sejlnr Navn
Århusbugten W 4972 Poul Christensen
Århusbugten W 4645 Claus Würtz Andersen
Furesøen W 7902 Peter Salling Petersen
Furesøen W 5116 Peter Nyborg Rasmussen
Fyn W 5674 Sinne Louise Hansen
Køge Bugt W 10442 Kim Hinge
Limfjorden Morten Abildgaard
Østjylland W Frederik H. Beck
Østjylland W 5677 Anders Evers
Roskilde Fjord W 10605 Søren Laursen
Roskilde Fjord W 4913 Lars Nielsen
Sydsjælland Per Valentin Bigum
Vestsjælland W 10267 Søren P. Hassing

Sidste år
2008 2007

…………………………………………………………………………………… …………………………… …………………
AKTIVER/TILGODEHAVENDER:

     INDESTÅENDE DANSKE BANK 1551/3171086 97.649 94.363        
     INDESTÅENDE SPARBANKEN NORD SVERIGE 222 -             
     TILGODEHAVENDER 0 9.525         
     LAGER AF SEJLKNAPPER 2.900 5.300         
*  AKTIVER I ALT 100.771 109.188      

PASSIVER/GÆLD:

    EGENKAPITAL 1/1-2008 87.369 109.787      
      ÅRETS OVERSKUD 11.602 -22.417      
      EGENKAPITAL, 31/12-2008 98.971 87.369        

    FORUDBETALT KONTINGENT 1.800 1.350         
     SKYLDIGE OMKOSTN./KREDITORER 0 20.469        
*  PASSIVER & EGENKAPITAL I ALT 100.771 109.188      

Udfærdiget af kasserer
Fie Goltermann
22. februar 2009

Poul Ammentorp                 John Goltermann Thomas Raun-Petersen
Formand                            Næstformand Sekretær

Søren Svarre                     Charlotte Redin Jesper Nothlev
Kapsejlads                         Tursejlads Webmaster

Heinz Dieter Lützenkirchen   Fie Goltermann
Norge                                 Kasserer

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt Telefonr.

13-14/6-09 Faxe Kondi (SM) Præstø Kapsejlads
5-12/7-09 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge R. 7512 1646

04-05-2007 Sejlerskole Svendborg Thomas R-P 6130 6617
09-07-09 Generalforsamling Svendborg

22-23/8-09 DM Farum Kapsejlads
29/8-09 Sydfjordsstævne Herslev Kapsejlads 2488 7498
27/9-09 Afdansningsbal Hellerup Kapsejlads Bjarne Clausen 2094 4418
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Dansk Sejlunions
Danmarksmesterskab

for Wayfarer

FARUM SEJLKLUB                            22-23. August 2009

INDBYDELSE

1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandina

visk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, Statutter for danmarks
mesterskaber i sejlsport, DIF’s ”fællesbestemmelser for DIF’s DM’er” samt
gældende klasseregler for de enkelte klasser.

1.2 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 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter
efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af s
ejladsbestemmelserne.
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 sejlads bestemmels
erne.

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  den pågældende specialklub
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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.: 1551
kontonr: 6187455 senest søndag d. 9. aug., 2009.
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. 300 pr. person (se annonce andet sted)
Morgenmad og frokost lørdag og søndag        kr.  75 pr. person (se annonce a
ndet sted)
Tilmelding senest sammen med stævnetilmelding.

4 TIDSPLAN
4.1 Bureauet er åbent for registrering: Fredag den 21. aug. kl. 15.00 - 20.00

Lørdag den 22. aug. kl.   8.00 – 10.00.
Søndag den 23. aug. Kl. 7:30 – 10.00
Bureauet er beliggende i Farum Sejlklubs lokaler, Furesøbad, Frederiksborg
vej 101, 3500 Værløse

4.2 Dato: Varselssignal for 1. sejlads Antal planlagte sejladser
Lørdag den 22 aug. 11.00 4
Søndag den 23 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 klasser skal dokumentere gyldigt klassebevis ved registrering.
Hvis en deltager ikke kan dokumentere gyldigt klassebevis, 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, Frederiksborvej 101,

3500 Værløse

7.2 Banen er beliggende på Furesøen.

8 BANERNE
Der sejles  enten på en trekantbane eller på op-ned bane med afvisermærke.
Valget træffes af banelederen og offentliggøres vil blive signaleret i henhold
til sejladsbestemmelserne.
Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 60 mi
nutter.

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.

11 LEDSAGEBÅDE -  Ikke aktuelt.

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

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING -  Ikke aktuelt.
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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 mobil
telefoner.

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 ansvarsforsik
ring.
Gyldigt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering. Hvis en deltager i
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 klassebevis
• Evt. låneerklæring (gælder ikke ved klubbåde)
• Forsikringsbevis
• Gyldigt medlemskab af godkendt sejlklub

19 YDERLIGERE INFORMATION
19.1 Yderligere information fås ved kontakt til stævneleder Arne Stahlfest på tlf.:

20 64 44 66 eller e-mail: stahlfest@c.dk

19.2 Kapsejladskomite
Stævneleder: Arne Stahlfest Farum Sejlklub FAS
Baneleder: Jan Madsen KDY

19.3 Protestkomite: Flemming Palne HSS
Carsten Grub FAS
Poul Christiansen FAS

Kulinarisk Whau ved DM på
Furesøbad Restauranten.

Jamen, jamen, så indbydes der atter til DM i Wayfarer-sailing på Furesøen, og i
år er DM’et krydret med en kulinarisk oplevelse i stil med længst forsvundne

tider under en vinelskende fortidig borgmester i Farum.  Der er derfor tale om
gastronomiske frembringelser fra overklassens overdrev, som fremtrylles af vor
personlige kok, Henrik Bank Jørgensen, som kører på Michelin.
    Klokken 18, Lørdag den 22. august i det herrens år 2009 mødes de til stævne-
middagen heldige deltagere til en forrygende champagne og en lille haps i Farum
Sejlklubs spændende klublokale med den uforlignelige udsigt over Furesøen –
medens dagens regelovertrædelser og andre hændelser ude fra banen fortsat
diskuteres.
    Herefter vil vi med musikledsagelse blive eskorteret til festlokalet på Furesøbad
Restauranten, hvor vore tjenere står klar med forretten:
Venstrehåndsrullet norsk lakseroulade på en bund af salat med mild safran crème
med et forfriskende glas hvidvin.
    Hovedretten består af Helstegt Argentinsk Oksefilet, New Zealandsk Lamme-
kølle, pesto farseret kalkunbryst, halve bagte kartofler, mild Dijon sauce, svampe-
sauce, 3 blandede salater, hjemmebagt brød samt et glas rødvin (eller en øl).
    Desserten er en frisk frugt-tærte med cremefraiche.
    Middagen vil blive akkompagneret af Wayfarer Stompers (eller ”Stumpers”
afhængig af antal), som falder ind på passende tidspunkter mellem de morsomme
indslag fra dommere og andre afficials baseret på næsten realistiske hændelser på
kapsejladsbanen.  Der uddeles præmier for spændende nye tiltag på banen: eksem-
pelvis ufrivillig nedsejling af kapsejladsmærker, at flosse en modparts spiler med
sværdet, samt ønsketænkning ”at lænse - et forsikringsselskab” … o.a.  Der er
udsigt til morskab og anden spas.
    Alt dette for kun kr. 300 pr. person (inkl. den nævnte vin)    (Sæt fluks kryds i
rubrikken for tilmeldelse)
Morgenmad og Frokost:
Wayfarer Catering Teamet vil lørdag og søndag morgen være på tæerne med en
deliciøs morgenmad med alverdens tilbehør.  Herudover vil der være lækkert
pålæg og brød og dermed mulighed for kreere sin egen frokost på vandet.
    Alt dette for kun kr. 75 pr. person (for både lørdag og søndag).
Sæt kryds i rubrikken for tilmeldelse til morgenmad og frokost.
Velbekomme
Wayfarer Catering Team i Farum:
Karen, Mette og Bent, Vibse og Arne
Stævneleder: Arne Stahlfest Tlf.:  20 64 44 66 eller e-mail: stahlfest@c.dk
PS: Kommer du langvejs fra og har brug for campering så kontakt venligst stævne-
lederen, som vil formidle kontakt til Wayfarer sejlere, som bor i bekvem afstand til
Farum Sejlklub.
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”Afdansningsbal”

I Hellerup Sejlklub den 26. & 27. september 2009.

Sæsonen går på held og SWS lukker sæsonen ned med et afdans
ningsbal.  Ja du læste rigtigt, afdansningsbal, hvad er nu det for noget. Efter endt

sejlsæson syntes vi, at vi skal lukke af med mane’r.

Lørdag:
Vi mødes allerede lørdag eftermiddag og stævner ud til start kl. 1530 til dagens eneste
sejlads.
Efter endt 1 sejlads og molebajer er der sejlermiddag i Hellerup Sejlklubs Restaurant.
Under middagen vil der være indlæg af et par af verdens bedste jollesejlere som vil
berette om vejen til succes.  Derudover vil én af Danmarks bedste baneledere berette
om hvordan du kan blive bedre til at starte set fra dommer båden.  Vi lukker aftenen af
med hyggeligt samvær.

Søndag:
2 sejlads startes kl. 09.30 og så sejler vi bare der ud af indtil kl. 15.00.  Der startes
ikke sejladser efter klokken 1500. Der afholdes præmieuddeling umiddelbart efter
endt sejlads.

OBS. OBS. OBS. OBS

Hellerup sejlklub har nogle hotelværelser som kan bestilles i sekretariatet til små
penge, så hvis du kommer langvejs fra er der fine overnatningsmuligheder.  Det skal
også nævnes at der i havnen også sejles DM for Contender joller så der vil være stor
aktivitet på havnen, så hvis du ønsker Hotelværelse så opfordres du til at bestille
hurtigst.  Du kan finde åbningstider på www.hellerupsejlklub.dk

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt Bjarne  T. Clausen på 20944418 eller mail
btc@ncc.dk

Sydfjordsstævne d. 29 august 2009

Herslev Strand Sejlklub (HSS)

Så kaldes der igen til kapsejlads i Herslev Strand Sejlklub. Sejladserne afholdes
lørdag den  29.08.2009. der vil blive sejlet både bane sejlads og distancesejlads.

Wayfarer’ne og kølbådene sejler på samme bane, men i hver sin start.
Sejladserne foregår på den store bredning øst for Gershøj.
    Når banesejladserne er afviklet samles der til start igen og distancesejladsen
skydes i gang med måltagning ved Herslev Havn.
    Lørdag aften er der traditionen tro gallamiddag og dans til du styrter. Der plejer
at være underholdning, så mon ikke også der er det i år, hvor klubben fejre sit 40 års
jubilæum.
    Har du spørgsmål gtil stævnet er du velkommen til at kontakte mig på mobil
24887498 eller e-mail:  bl@nykurs.dk

Bjarne T Clausen

Fra VM i Hellerup 2007  Foto: Søren Svarre
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Efter at have været borte fra sejlsport
i 22 år, købte jeg og min svoger

i april W-7901. Formålet med at blive
jolleejer var først og fremmest at
komme ud og sejle nogle familieture på
Furesøen. Umiddelbart efter at have
modtaget jollen, læste jeg i W-nyt om et
Kapsejladsseminar i Farum og tænkte,
at det ville give mig en chance for at
lære båden og andre W-sejlere godt at
kende - og måske også at komme i gang
med kapsejlads på sigt.
    Så jeg tilmeldte mig og mødte op
lørdag d. 2. maj og kunne konstatere, at
deltagerne var en skønsom blanding af
erfarne kapsejlere og så heldigvis også
nogle mindre erfarne sejlere, der,
ligesom jeg, havde et nogenlunde stort
læringspotentiale.
    Learning by listning
Vi startede med en præsentation og så
lidt teori, som Poul Ammentorp stod
for. Der opstod mange spændende
regeldiskussioner, og jeg kunne sidde
tilpas tilbagelænet og gemme mig og
føle mig "med".
    Learning by doing
Men den trygge stemning ophørte
pludseligt, da Poul og de øvrige instruk-
tører udbrød, at nu kunne vi ikke
udskyde det længere: Vi skulle ud og
kigge på jollernes trim og derefter ud på
søen. Jeg sagde forsigtigt, at jeg "nok
bare blev herinde og kiggede lidt på" –
men det slog Thomas Raun hen og
tilbød sig straks som gast, idet han

forlangte, at jeg stod bag roret i "min egen
jolle".
    Ved trim-gennemgangen lærte jeg
vigtige ting. Bl.a. at genuaskøderne skulle
indenom (og ikke udenom) vant'erne,
samt hvad den der tingest, som hedder
"sodavandsstrammeren", skulle bruges til.
Og i den mere avancerede ende også
vigtige grundregler om rigspænding mv.
    Herefter var vi stort set på vandet i 1½
dag, og det var noget af det mest lærerige,
jeg har prøvet, med instruktører som
drønede rundt i speedbåde og råbte
instrukser i megafon ("frem i båden", "ud
og hæng", "hiv hjem i bomudhalet" osv.).
Man kan læse sig til meget, men jeg er
helt klart kommet til den erkendelse, at
der kun er en ting, der virkelig batter: at
kaste sig ud i det.
    Tak til alle de hjælpsomme, kompetente
og ikke mindst tålmodige instruktører. Og
tak for nogle virkelige hyggelige dage
med en kammeratlige stemning, som jeg
fornemmer generelt præger W-sejlerne.
Jeg håber meget, at SWS gennemfører et
lignende arrangement til næste år og kan
anbefale det til W-sejlere (også selvom de
ikke har stor erfaring).
    Jeg er i hvert fald blev inspireret til -
udover familieturene – også at prøve
kræfter med kapsejlads.
    Learning by mistaking
Til slut kan jeg fortælle, at jeg efterfølgen-
de har deltaget i stævnet i Roskilde d. 23.
og 24. maj, hvor jeg fik to nye lærings-
pointer, som jeg gerne vil dele:

En ny W-sejlers deltagelse i
Kapsejladsseminar i Farum

Peter Salling Petersen W-7901 "Rap"

1. At huske at slække ud på skøderne i
vindstød på 12 – 14 m/s - lørdag endte
jeg og gast nemlig i baljen og måttes
trækkes fri af en motorbåd efter, at
mastetoppen havde boret sig ned i
havbunden!

2. At bailere ikke virker efter hensigten
(de lukker sgu' vand ind) - når jollen
sejler langsomt – søndag kom vi derfor
til at sejle en "tung" og skvulpende 2.
sejlads efter et forsøgt på at tømme
nogle få overflødige liter vand ud af
jollen

Perfekt rullevending vises       Foto: Poul Ammentorp
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Wayfarer sejlerskole    -    Program

Lørdag d. 4. juli 2009
09.00-09.30 Velkommen & Præsentation Slæbestedet
09.30-10.00 - Balance i båden

- Kommunikation (avertisement- og udførsels-kommando)
10.00-12.30 Inddeling i hold Medbring sejlertøj

Praktiske øvelser
- - stagvending
- - bomning
- - sejle på kryds, halvving, læns
12.30-13.30 Frokost efter aftale på et forud aftalt sted. Medbring madpakke
13.30-14.00 Kan vejret forudses? samt lyn og torden ved Jørgen F. Hansen.
14.00-16.30 Inddeling i hold

Praktiske øvelser
- rebe storsejl
- skifte forsejl
- sejle kun med storsejl
-s ejle kun med forsejl
-s tyre med åre

16.30-17.00 Afrigning
17.00 SWS er vært ved en øl

Søndag d. 5. juli 2009
09.00-10.00 Skippermøde Slæbestedet
10.00-12.30 Inddeling i hold Medbring sejlertøj
Praktiske øvelser

- sejle ind i en havn
- mand over bord manøvre
- bakke med sejl

12.30-13.30 Frokost Medbring madpakke
13.30-14.30 - Bomtelt

- Ankergrej
- Indretning af både

14.30-16.30 Kæntringsøvelser
- Teoretisk gennemgang
Praktisk øvelse (frivillig)

16.30-17.00 Afrigning & afslutning
17.00 SWS er vært ved en øl

Wayfarer Sejlerskole – Rantzausminde
4 - 5. juli 2009

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

Vi tilbyder medlemmer af SWS en weekend med instruktion i praktisk sejlads. Det er
beregnet for jer, som ikke har så meget erfaring. Fx for gaster som kun er trygge ved at
styre, når der næsten ingen vind er, eller for dig som for en sikkerheds skyld altid sejler
med små sejl.

Forudsætning
Du skal være medlem af SWS eller høre til familien/besætningen til et medlem.
Desuden skal du have lyst til at lære noget mere.

Indholdet
Det er begrænset, hvad vi når på en weekend sammenlignet med en sæson i en sejler-
skole, men vi arbejder med netop det, du har brug for. Og det foregår i Wayfarer, gerne
din egen. Vi har praktiske øvelser og en smule teori på programmet. Der er flere
billeder på Wayfarer-hjemmesiden, som viser eksempler på, hvad der kan foregå.
Det er bedst at møde op i egen båd og lære i den. Men det er ikke nogen betingelse, da
nogle instruktører vil møde op med egen Wayfarer. To elever og en instruktør i hver
jolle er målet.

Stedet
Vi sejler i Svendborg Sund med Rantzausminde Camping som udgangspunkt.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig. Gerne så tidligt som muligt. Vi tager imod så mange, som
der kan blive instruktører til. Tænk på, hvad du ønsker af en sådan en weekend og ring,
eller send en mail med det samme. Program og deltagerliste sendes ud en uges tid før
arrangementet.
Som ved alle SWS-arrangementer er deltagelse på eget ansvar.
Oplys navn, adresse, sejlnr og om du medbringer din jolle og send det til:

W 6617 Thomas Raun-Petersen, tlf 3964 2007, mobil 6130 6617, trp@wayfarer.dk
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Instruktører søges

Wayfarer sejlerskole afholdes i år i Rantzausminde  4.-5. juli 2009.

I den forbindelse har vi brug for Instruktører, der kan guide nye medlemmer ind til en
lykkelig tilværelse som wayfarersejlere.

Hvis du derfor kan afse tid til at være instruktør 1-2 dage vil det være til stor gavn for
eleverne og SWS. Tilmelding til undertegnede.

Den pågældende weekend er valgt fordi det er der, Rantzausminde starter, hvor mange
af os alligevel vil være til stede.  Stævnet vil samtidig være en god introduktion til de
nye medlemmer. Derudover vil de nye medlemmer have lejlighed til at stille spørgs-
mål, hvis de fortsætter på træffet.

W 6617,  Thomas, tlf 3964 2007, mobil 6130 6617, email :  trp@wayfarer.dk

Bål  og måneskin ved Rantzausminde  Foto: Poul Ammentorp
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Denne beretning er set med mine
øjne, hvor jeg her bl.a. har

fungeret som gast hos henholdsvis
kap-tajn Poul Ammentorp og kaptajn
Jesper Achton Friis – dog ikke samti-
dig, men på skiftende dage.

Lørdag, den 5. juli 2008.
    Opstilling af telt. Hilse på bekendte
fra tidligere år, og indtagelse af
nødvendige forfriskninger i sommer-
varmen. Lidt senere på aftenen kigger
vi ind i agterenden på en kassevogn,
der tager det meste af vores ellers
pragtfulde udsigt til Svendborg Sund.
En meget ubetænksom placering!!

Søndag, den 6. juli 2008.
1. skippermøde.
    Skippermøderne foregår altid ved
den opstillede stander. Jesper Nothlev
og John Goltermann leder møderne
alle dagene på en meget kompetent
måde, og anbefaler denne morgen
tursejlads til Skarø Rev, da vejr og
vindforhold er gunstige hertil. Jeg
sejler med Jesper F., og den ”fine
dame” på pladsen sejler med Poul som
ballast. Skarø Rev er et godt sted at
sejle hen den 1. dag, når vinden er i
vest. Der er ikke så langt, og bådene
kan ligge i læ på østsiden af revet i
smult vande med sandbund og med
sandstrand til sejlerne, hvor man kan
flade ud, og indtage sin medbragte

Rantzausmindetræf i jubilæumsåret
2008.

Af Jesper Graves Petersen, manden uden bådnummer.

frokost under nærmest ideelle forhold. På
kryds ud og spiler op på vej hjem. Der kan
drikkes øl på vejen hjem, da der er læ i
båden. Der skal ikke hænges, men man
skal være meget opmærksom på den
jaloux spiler. Den kræver hele tiden
opmærksomhed og justeringer. På pladsen
om aftenen venter drinks, grillmad og
rødvin. Hvor vidunderligt.

Mandag, den 7. juli 2008.
2. skippermøde.
    De to vejrprofeter anbefaler tur til
Fjællebroen, der ligger stik vest for
campingpladsen. Man sejler langs kysten
derhen, og så lidt mod nord ind i bunden
af en lille vig. Her er der en havn, og et
ishus med meget store billige isvafler. Jeg
sejler med kaptajn Poul, 1. styrmand Gry,
og jeg fungerer nærmest som en slags
ballast, der bliver flyttet rundt på alt
afhængig af vindforholdene. Vi fortøjer
ved en bro udenfor havnen, hvilket skulle
vise sig at være en fordel, da turen skal til
at gå hjemad.
    Der er kommet noget mere vind, og
sejlerne må krydse forholdsvis meget og
med fuld fart på vej ud af den lille havn.
Vi må dog lave ”pæleræs” på vores første
stykke ud fra broen. En jolle, der også lå
udenfor havnen, havde anvendt en kara-
binhage i forbindelse med deres fortøj-
ning. Heldigvis kommer vi tilbage i tide,
hvor Poul lige akkurat redder den fra
forlis og undergang. Denne jolle når dog

aldrig at bære banneret ”Bindegal”, da
der er en jolle på pladsen, hvis musikal-
ske skipper – for første gang i alle årene
på Rantzausminde – ikke kunne fortøje
jollen til pælen på den rigtige måde.
Endnu en dejlig aften på pladsen.

Tirsdag, den 8. juli 2008.
3. skippermøde.
    Denne dag er der lagt op til fejring af
helt op til tre jubilæer. For det første 50
års jubilæum for wayfarerjollen, og for
det andet 40 års jubilæum for SWS =
Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning,
og for det tredje 30 års jubilæum for
jollernes træf på Rantzausminde Cam-
ping.
    Det forekommer meget naturligt at

holde jollens jubilæum på Valdemar
Slot, hvor der også er et museum for
lystsejlads, der bl.a. indeholder en
meget flot istandsat wayfarerjolle af
ældre dato, hvilket arbejde i al væsent-
lig grad er udført af Lars Vibskov.
    Man kan sejle til Valdemar Slot på
Tåsinge. Det går mod øst ind igennem
Svendborg Sund, hvor der kan være
kastevinde og vanskelige strømforhold
samt tæt trafik af mange forskellige
slags både, der ikke alle indeholder lige
kompetente sejlere. Man kan hale
jollerne op på stranden ved slottet, men
vejrprofeterne på skippermødet
pointerer, at denne tur kun er for meget
rutinerede sejlere. Jeg føler mig
forholdsvis lykkelig, da kaptajnen Poul,

Fra Skarø   Foto: Poul Ammentorp
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og strategen Jesper F. kommer og
spørger mig, om jeg ikke vil med på
denne tur.
     Sejladsen til slottet gik problemfrit.
Der var ikke vanskeligheder med,
hverken strøm eller kastevinde. Jeg
holdt ikke i ret meget tovværk denne
dag, og agerede bare sandsæk efter nøje
og gode anvisninger. På hjemturen, der
gik på kryds næsten hele vejen kunne
jeg se, at både Poul og Jesper var meget
koncentrerede hele tiden. Det var jeg
også.
    I forbindelse med jollens jubilæum
på slottet holdt formanden for SWS,
Poul Ammentorp en glimrende tale,
hvor han bl.a. kom ind på jollens mange
fortræffeligheder.
    Om aftenen var der lagt op til at fejre
jubilæet for træf på Rantzausminde. Der
var stillet an med fælles telt, fadølsan-
læg, røde bøffer og pølser, samt hvad
der hører til den slags retter.   Inden
middagen kunne man møde mange
sejlere i og omkring teltet, de var i
særdeleshed meget koncentrerede
omkring fadølsanlægget.
    Bag teltet blev der stillet en masse
private grill op, hvor man kunne stege
sine bøffer og pølser efter egen smag og
behag alt afhængig af om kødet skulle
være gråt eller rødt, og om pølserne
skulle være lysebrune eller pandevrag.
Det var nogle meget lækre råvarer, som
festudvalget og specielt Henrik Nothlev
havde sørget for.
    Orkesteret Wayfarer Stompers
sørgede for musik. Det blev en ufor-
glemmelig aften og på en eller anden
måde, så trak det lidt ud med at komme

i seng på sin luftmadras. Det gik dog nemt
med at falde i søvn.

Onsdag, den 9. juli 2008.
4. skippermøde.
    Blæsten var taget til i styrke, hvorved
det blev anbefalet, at man ikke sejlede den
dag. Min kone Mette ordner telt og bader,
men på trods heraf, når vi alligevel en tur
til Svendborg og Troense. Den sidst
nævnte by ligger på Tåsinge.
    Aftensmaden blev til lidt overskydende
pølser på grill og lidt rødvin, herefter
forholdsvis tidligt i seng – mærkeligt nok.

Torsdag, den 10. juli 2008.
5. skippermøde.
    For at få de bedst mulige vejrforhold
bliver der kommanderet Drejø, som
værende en god og tilpas tur. Mette sejler
med Poul og Irene, og jeg sejler med
Jesper og Aïda. Da vi har Aïda om bord,
så må vi se, om vi når til Drejø, da der
altid skal være sol på fordækket, når hun
er med. Vel ankommet til øen, så kan der
spises medbragt mad, ligge og dase eller
gå tur langs stranden eller ind på øen.
Hjemturen gik som den skulle.
    Så er der after sailing og endnu en
dejlig aften på pladsen.

Fredag, den 11. juli 2008.
6. skippermøde.
    Denne morgen bliver der anbefalet
Avernakø, som værende en god og lidt
længere tur. Jeg sejler med Poul og Irene.
Da der stadig er lidt god vind, så vil Mette
hellere handle ind til aftensmaden, som er
en ikke uvæsentlig del af denne camping -
og sejlerferie. Her kan man også spise

medbragt mad til frokost, og man kan gå
ture bl.a. til høje udsigtspunkter.
    Med vinden ind agten for tværs på
næsten samme halse, så er vi forholdsvis
hurtigt ved pælen på campingpladsen –
selv uden spiler.

Lørdag, den 12. juli 2008.
7. skippermøde.
    Tur til Skarø bliver igen anbefalet. Jeg
sejler atter med Poul og Irene. Mette vil
helst blive på land. Da det er den sidste
aften her, så har hun nogle ganske
særlige forpligtigelser for så vidt angår
ind-køb.
   Da det er meget blandet vejr, så skal vi
ikke til revet og sole os i bar overkrop,

men ligge for svaj lidt øst for færge-
havnen. Der går rygter om, at der er
festival i byen, hvor der ikke serveres
øl.
     Så det må vi hellere kigge lidt
nærmere på, da det umiddelbart virker
absurd, og lignende situationer har jeg
heller aldrig hørt om, har fundet sted.
Det viser sig, at det er absolut meget
løse rygter, da de fleste deltagere til
denne sangfestival sidder med et glas
fadøl foran sig. Vi får også frøer til at
hop-pe i gadekæret og spiser hjemme-
lavet is. Der er også en nydelig dame,
der bader temmelig afklædt ikke langt
fra jollerne, hvilket Poul og jeg især
viser nogen interesse.

Udsig over Revkrogen på Avanakø  Foto: Poul Ammentorp
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Mast,  
Proctor,grå 6.300 
Mastespor 270 
Mastebolt, stål Ø  8mm 240 
Svanehals smal/fast 1.040/400 
Mastestol 2.200 
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230 
 - endestykke, justerbart, pr. stk. 185 
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330 
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 
Windex 290 
Vimpel/ fastgørelse 170/90 
 
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 
3-slået tovværk som forfang til wirefald 70 
 
Bom 
Proctor, grå 2.340 
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 700/810 
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 240 
 
Storsejl & forsejl 
Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer  6.750 
Genua med rude  3.580 
Fok  2.880 
Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 900 
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 m. kuglelejer 1.280 
 - træklods til montering  250 
Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn  1.370 
 
Pressenning  
Heldækkende mkI/mk II  3.320 
                     - cockpit 2.220 
Skift af velcro 800 
Vognsøm, pr. stk.  10 
 
Luge 
Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.100 
Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 
 - mk I, gummi/silicone 100/250 
Siliconelim 380 
Rund forluge med gevind og O-ring 270 
 - O-ring 70 
 
Jollevogn  
Ny model varmgalvaniseret  5.630 
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 130 
Bremse/stopklods 230/150 
 
Ror 
Rorblad, 15/18/20mm plywood  950 
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.900 
Rorpind aluminium 845 
Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 
 
Diverse 
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 1.950 
Bundprop med gevind 45 
Overtræk til bådruller 200/350 kg 460/550 
Bailer/plastic-bailer til SD 720/800 
Hængestrop 220 
Håndtag, plywood/mahogni 195/340 
Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 

    Inden sejladsen hjem kommer der en
voldsom byge, så vi venter lidt, da der
kan være voldsomme kastevinde i
forbindelse med sådanne vejrforhold.
    Vi var 7-8 mand til at trække jollen på
land, hvilket er meget tilfredsstillende i
min alder. Så får man ikke smadret hele
sin krop, som når man kun er 4 mand.
Vi var naturligvis også andre behjæl-
pelige med samme øvelse.
    Så er der dømt after sailing, before
dinner drinks og afslutningsspisning /-
aften.

Søndag, den 13. juli 2008.
8. og sidste skippermøde her.
    Mange tak for denne gang, nogle gode
og vel tilrettelagte jubilæer, dejlige
sejladser og forhåbentlig på gensyn til
næste år på Rantzausminde Camping.
    Med mine tårer trillende ned ad kin-
derne, så kører Mette ud af campingplad-
sen på vej mod Lystrup lidt nord for
Århus.

After Sailing   Foto: Poul Ammentorp
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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

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

Udtræk af artikkel i W-News (UKWA) af
K. G. Richard.

Oversat af Jens Konge W 1740 RAS.

Hvis en båd har samme farve på hele
skroget, er det vigtigt at male linier

for at gøre den længere og slankere.
Med en lys overdel og en mørk bund-
maling eller omvendt, er der ingen
grund til at påføre en vandlinie i
kontrasterende farve. Vandlinien er
tilstrækkelig.
”Boot topping”, jeg kalder det toplinie,
er vigtig for en båd der altid ligger i
vandet, da den som regel er malet med
en kraftig maling, der kan modstå den
hyppige afvask eller skuring der er
nødvendig for at fjerne skidt der sætter
sig fra havnevandet.

Tegningen er lavet efter fotografier taget
af Ray Nurse. Skønt toplinien varierer i
bredde når fiskene ser den, vil i det
endelige resultat se ud som om den er lige
bred hele vejen. Vandlinien kan kun
betragtes rigtigt når båden står opret. Lad
være med at lave tilretninger med bunden
opad. Hvis du forsøger på det, vil du ende
med linier der løfter sig i stedet for at
sænke sig, eller sænke sig i stedet for løfte
sig.
Sæt din båd på en trailer eller nogle
kasser, og støt den af under slingrekølene.
Brug små stykker afmaskningstape eller
en afvaskbar spritpen til at afmærke den
nederste og øverste kant af toplinien. Hvis
du kun skal bundmale, skal du selvfølge-
lig kun afmærke den nederste linie.
Vandlinien skal møde stævnen 1816 mm

Wayfarer Vandlinie fra forkanten af kølspalten. Her er
toplinien 127 mm bred. Ved agtespejlet
ender toplinien 140 mm fra kanten af
kølen. For at se om linierne er jævne og
tilfredsstillende skal du kigge på båden
fra forskellige retninger i en afstand af
mindst 6 m, med øjet i højde med eller
en smule over vandlinien. Du vil finde,
at mindre tilretninger er nødvendige,
med det kræver tålmodighed. En tilret-
ning på bare 2 mm vil gøre en synlig
forskel. Når du er tilfreds taper du op, så
der er klar til maling, MEN vent med at
male, og giv den et ekstra eftersyn dagen
efter, inden du maler. Det kan ikke
anbefales at ridse linierne ind i siden. På
en træbåd beskadiges fineren, på GRP

båden er det gelcoaten det går ud over.
En staffagelinie under rælingen har
også en ”slankende” effekt. En god
virkning opnås med en bredde på 40 til
50 mm. Øverste kant skal ligge ca. 50
mm under essingen midskibs og 40 –
45 mm under ved enderne. Enderne
skal slutte 230 – 300 mm fra bådens
ender. Liniens ender kan tilspidses og
forsynes med små spændende figurer,
eller enden kan brydes. Det er en god
ide at afprøve effekten med et stykke
farvet tape af en type der er let at flytte
og fjerne til sidst.
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