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

Medlemskab af SWS  opnås ved at indbetale kontingentet til: 
Bankkonto reg.nr.  1551 konto nr. 3171086 
Kontingentet for 2012 udgør 300,00 kr

Indhold Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Forsidefoto: DM 2011 i naturskønne omgivelser på Roskilde Fjord   
Foto: Lauge Philipsen

Nu er det allerede efterårsferie og 
sejlsæsonen går mod sin afslutning. 

Wayfarervintertræningsholdet er allerede 
i gang med træningssejladser lørdag 
formiddag på Furesøen, og der er sikkert 
gang i kapsejlerne i de andre ”kraft-
centre”, så den oparbejdede gode form 
bibeholdes til den næste sejlsæson starter 
i foråret 2012.
    Årets generalforsamling på Rant-
zausminde havde afsat tid til en spænden-
de Workshop omkring ideer til udvikling 
af SWS over de næste år. Du kan læse 
mere herom i referatet fra generalforsam-
lingen, som også bringes i dette blad.
    Vores kapsejlads sekretær Søren Svarre 
havde programsat færre ”nationale” 
kapsejladser i 2011 end tidligere, med det 
sigte, at få flere sejlere til at møde op til 
stævnerne. Denne strategi har givet pote, 
idet vi kan konstatere flotte fremmøder af 
joller ved hhv. Sjællandsmesterskabet i 
Præstø Sejlklub, Danmarksmesterskabet 
i Roskilde Sejlklub og Jysk mesterskab i 
Ho Bugt Sejlklub.
    Der har også været annonceret stævner 
på ”regionalt” plan, men sejlernes op-
bakning hertil er på et niveau, hvor SWS’ 
kapsejladsudvalg må drøfte med de ”re-
gionale” kapsejlere, om det har interesse 
i, at der  arrangeres stævner på regionalt 
plan, eller om sejlerne får tilstrækkelig 
med kapsejlads, ved de ugentlige sejlad-
ser, som foregår i de fleste klubber.
    På tursejladsfronten blev der taget 
hul på første tur-træf under overskriften 
”Vis mig dit farvand” hvor Fie og John 
Goltermann i 2011 var initiativtagere til 
en tursejlads med base i Middelfart Sejl-
klub og hvor sejladsområdet var Gam-

borg fjord og tilstødende farvande og øer. 
Vejrguderne var ikke på sejlernes side, 
så det er under overvejelse at gentage ar-
rangementet i 2012. 
    Der forgår også arrangerede tursejlad-
ser på regional eller lokalt plan, bl.a. har 
Wayfarer i Ho Bugt Sejlklub, og Farum 
Sejlklubs Wayfarer tradition for at lave en 
tur i forsommeren.
    SWS’ har naturligvis også Rant-
zausmindetræffet, som igen i år var godt 
besøgt med omkring 50 Wayfarer familier 
i løbet af ugen. Rantzausmindetræffet 
har kørt efter samme koncept i over 30 
år. Det er en form, som alle er glade for, 
og de seneste tiltag omkring fællesteltet, 
skippermøder med skiftende skippere 
over ugen og drejebogen hertil har bidra-
get positivt til arrangementet, som år efter 
år viser en vitalitet i Wayfarerklassen, der 
vidner om stor bæredygtighed for vores 
forening i årene som kommer.
    Internationalt blev der afholdt Way-
farer Rally (Tursejlads) i Holland hvor 
der deltog i alt 17 joller heraf 6 Wayfarer 
familier fra SWS. Beretning herfra er un-
der udarbejdelse og vil blive bragt i næste 
nummer af W-nyt.
    ”Nothing comes from doing nothing” 
siger man på engelsk, hvilket betyder, 
at vi i SWS’ bestyrelse vil arbejde med 
nye tiltag og udvikling af aktiviteter med 
udgangspunkt i idékataloget fra work-
shoppen på generalforsamlingen, så SWS 
til stadighed er en attraktiv forening for 
vores medlemmer. Med dette som ud-
gangspunkt kan vi tiltrække nye Wayfa-
rersejlere, som vil sejle tur eller kap eller 
begge dele, til gavn og glæde for os alle.
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Kalender

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

Bestyrelsen ønsker alle en god vin-
tersæson, som udmærket kan bruges 
til vedligehold af jollen, til at studere 
kapsejladsregler, taktik metrologi etc. 
eller til sammenkomster på lokalt plan i 
klubberne f.eks. med visning af billeder/
video fra sæsonen som er gået, og hvor 
planlægning af næste sæson kan give 
dejlige timer sammen.

Lørdag 28. maj mødtes en flok wayfa-
rersejlere i Middelfart sejlklub for at 

sejle på Gamborg fjord.
    Vejrudsigten var ikke opløftende, regn 
og blæst. Vi havde lovet 20 grader og 6 
m/sek, men det føltes som 20 m/sek og 6 
grader!
    Alle mødte imidlertid op med godt 
humør og jollerne blev hurtigt rigget og 
søsat. 
    På grund af det barske vejr foretrak 
et par af pigerne at blive på land og seks 
joller tog af sted. Målet var Middelfart 
sejlklubs bro på Svinø. Her blev mad-
pakkerne indtaget i nogenlunde tørvejr.  
Bagefter besøgte vi den lokale attraktion: 
naturistcampingpladsen, men sæsonen 
var vist ikke startet endnu.
    Tilbage ved broen blev sejlene sat 
og vi kastede los. Nu viste fjorden sig 
fra sin absolut værste side, en sjælden 
grov krapsø kombineret med vind, der i 
pustene nåede kulingstyrke, gav kam til 
vore begrænsede lokker, men alle kom 
hjem i fin stil.
    Hjemme igen blev det våde tøj hængt 
til tørre og vi tændte op i brændeov-
nen. Vi fandt et sted hvor der var læ og 
tændte grillen. ( Brændeovn og grill 
samtidig!!!!) Den lokale slagter havde 
leveret en glimrende grillmenu og ovenpå 
strabadserne på vandet nød vi den.
    Efter maden kunne vi uddele præmien 
til den jolle, der havde haft den læng-
ste vej for at deltage. Præmien gik til 
Carsten Jensen fra Frederikshavn, der 
modtog et multi-tool til jollen.
    Resten af aftenen hyggede vi os i 
brændeovnens skær, mens regnen stod 
ned i stænger.

Wayfarer-træf på Gamborg fjord
Af Fie og John

Søndag morgen var vejret blevet meget 
bedre og efter at have nydt SWS’s store 
morgencomplet blev jollerne søsat.
    Vi sejlede til bunden af Gamborg fjord 
og havde en fin tur med lidt slæk på 
skøderne og minsandten om solen ikke 
kikkede frem et øjeblik. På vej ud igen fik 
vi dog lige en kort, men heftig byge med 
både vind og vand. Turen gik derefter til 
Fænø, hvor vi gik på stranden i Lænke 
vig. Her blev madpakken spist og bagef-
ter gik vi en tur til fyret på sydspidsen af 
øen.
    Da vi kom tilbage blev sejlene sat og 
vi kunne lænse tilbage til havnen. Her 
blev jollerne halet op og rigget af og der 
blev gjort klar til hjemturen.
    Kl. 16 var alle taget af sted og vi kunne 
hale SWS standeren ned af flagmasten.
    Vi vil gerne sige tak til jer, der deltog. 
På trods at en håbløs vejrudsigt kom alle 
og bidrog til at vi fik en fin weekend.
    Vi vil også takke Middelfart sejlklub 
for lån af klubhus samt Fænøsund sejlfor-
ening, der lagde slæbested og græsplæne 
til.

Hvis vejret vil, kan der måske også 
trækkes et par kølvandsstriber en herlig 
frostklar solskinsdag i December.

Fra træffet på Gamborg fjord: Afgang for rebet sejl

Forventningens glæde er altid den største…….,
men ikke når det gælder RANTZAUSMINDE TRÆF!
Så sæt allerede kryds i uge 28 i 2012-kalderen nu. 
En hel uge med dejlige sejleroplevelser og hyggeligt samvær og meget mere fra:
søndag d. 8. juli til søndag d. 15. juli.
Vi ses!
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Efter sidste års stormende forhold i 
Præstø var det med spændt forvent-

ning, at vi i år mødte op til denne dejlige 
sejlklub for at dyste om Sjællandsmester-
skabet.
    Vejrudsigten var blevet grundigt stude-
ret af alle i ugen op til dette stævne, og 
det så ud til at vi i år skulle have blidere 
vindforhold om end med lidt regn af og 
til. Dette kom til at holde stik.
    Fredag aften begyndte sejlerne at 
møde op, og der var dækket op til gril-
laften i sædvanlig fin stil.
   Lørdag morgen var der morgenmad 
fra 8-9 med rigeligt af alting, og efter at 
madpakkerne var blevet toptunet var der 
skippermøde kl. 9.oo, og derefter den 
endelige tilrigning af bådene.
    En flåde på 15 Wayfarerjoller og 7 
Trapez joller satte kursen mod nord ud til 
banen i en frisk sydøstlig vind, hvor en 
op-ned bane var under forberedelse.
    Vi benyttede lejligheden til at finde et 
trim der passede til den skiftende men 
friske vind og gjorde så klar til første 
start. Sejladsen bød på meget tæt og 
spændende ræs, hvor der til stadighed 
blev vendt op og ned på placeringerne. 
Det endte dog med at nogen kom før 
andre, og vi gjorde straks klar til anden 
sejlads.
    Af og til kom der nogle sorte bygesky-
er ind over fjorden, som fik vinden til at 
spille bajads med os, men anden sejlads 
bød igen på meget spændende og varieret 
sejlads, hvor der igen var nogen der kom 
før andre, men et billede begyndte at 
tegne sig. Ove Skovgaard var flyvende, 
og det var svært at se hvordan han kunne 
tæmmes.

I løbet af dagen tog vinden lidt af i styrke 
og andre begyndte så at vise sig oppe 
foran. Dagen gav os i alt 4 gode og spæn-
dende sejladser, og den molebajer der 
ventede på os var velfortjent. Det viste 
sig at resultatlisten havde været en tur i 
”karrusellen”, og man kunne derfor ikke 
bruge den til noget, men det kunne ikke 
ødelægge den herlige dag på vandet.
    Efter afrigning og en del snak om 
dagens sejladser drog vi i W-9355 mod 
Farum, mens de andre kunne sætte sig 
til et meget veldækket bord og nyde den 
efterhånden velkendte Præstø menu, hvor 
vistnok intet mangler.
    Søndag blev vejret næsten en kopi af 
dagen før, blot var vinden gået i sydvest, 
hvilket gjorde at de erfaringer man havde 
samlet sammen om vinden ved topmær-
ket ikke kunne anvendes længere.
    Det blev til yderligere fire spændende 
sejladser, hvor der stadig var tæt konkur-
rence hele banen rundt, og hvor man på 
den sidste lænser i sejladserne kunne 
opleve store forskydninger i feltet. Meget 
spændende var det, og det var dejligt at se 
at alle var i mål ret kort efter hinanden.
    Desværre kunne Søren Svarre ikke 
stille op om søndagen, da hans gast havde 
rygproblemer, og Gert Svane måtte udgå 
efter to sejladser på grund af en ødelagt 
hanefod.
    Atter tilbage på havnen var der dækket 
op med madder og alle slags forfriskende 
drikke. Det var en perfekt afslutning på 
vores weekend.
    Resultaterne går, efter så megen god 
sejlads, hen og bliver mindre væsentlige, 
men udråbt til vinder af sjællandsmester-
skabet blev W-10759 fra Esbjerg. Gad 

vide hvordan de har det med at have en 
pokal fra ”djævleøen” stående???? 
Efter at have modtaget resultatlisten fra 
Søndagens sejladser, kan man se, at der 

SM i Præstø 18-19. juni 2011
Af Jesper Achton Friis

Faxe Kondi Cup SM 2011

Overall

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:15, Scoring system:Appendix A

Rank Deltager nr Klasse Sejl.nr Rorsmand Gast R1 R2 R3 R4 Total Nett

1st 13 Wayfarer 9355 Kim Søderlund Jesper Achton 
Friis

2.0 (4.0) 1.0 1.0 8.0 4.0

2nd 8 Wayfarer 10759 Bjarne Lindquist Finn Moe Bojsen 1.0 2.0 2.0 (4.0) 9.0 5.0

3rd 14 Wayfarer 10787 Ove Skovgaard-
Mortensen

Dennis 3.0 1.0 (4.0) 3.0 11.0 7.0

4th 6 Wayfarer 10594 Bjarne T Clausen Hans W Hansen 4.0 5.0 3.0 (7.0) 19.0 12.0

5th 3 Wayfarer 9471 Jan Kjeldsen Kim Hinge (7.5) 7.5 5.0 5.0 25.0 17.5

6th 9 Wayfarer 8278 Joel Bøgeh Jan Kjartansson 6.0 6.0 6.0 (9.0) 27.0 18.0

7th 5 Wayfarer 239 Poul Ammentorp Klaus Holtug 9.0 3.0 (11.0) 8.0 31.0 20.0

8th 7 Wayfarer 10605 Prr Kalvig Søren Laursen (10.0) 9.5 10.0 2.0 31.5 21.5

9th 10 Wayfarer 1088 Kim Lindhardt Claus Eriksen 11.0 (12.0) 7.0 6.0 36.0 24.0

10th 4 Wayfarer 6617 Thomas Raun 
Petersen

Anne Jensen (12.5) 9.5 8.0 10.0 40.0 27.5

11th 2 Wayfarer 10811 Gert Svane  7.5 7.5 (16.0 
DNC)

16.0 
DNC

47.0 31.0

12th 15 Wayfarer 5469 Arne Rasmussen Henrik Gurskov (12.5) 11.0 9.0 11.0 43.5 31.0

13th 11 Wayfarer 9700 Martin Hrjlsberg Niels riedrichsen 5.0 (16.0 
DNC)

16.0 DNC16.0 
DNC

53.0 37.0

14th 12 Wayfarer 10675 Steen Schubert Keld 
Forchhammer

(16.0 
DNC)

16.0 DNC16.0 DNC16.0 
DNC

64.0 48.0

14th 1 Wayfarer 10649 Søren Svarre Lauge Phillipsen (16.0 
DNC)

16.0 DNC16.0 DNC16.0 
DNC

64.0 48.0

har fundet lidt forskydninger sted, men 
det ændrer ikke på, at vi havde et par 
gode sejladsdage i Præstø, og vi kommer 
igen næste år d. 16-17 juni.
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Wayfarerklassen afgjorde sit DM 
i weekenden 27. og 28. august 

med 26 både til start. Roskilde Sejlklub 
diskede op med et arrangement efter alle 
forskrifter både på land og vand med 
assistance fra baneleder Troels Wester fra 
Hellerup Sejlklub.
    Lækker bespisning har stor prioritet 
ved disse arrangementer idet hyggen 
spiller en stor rolle i W-klassen. Men tag 
ikke fejl, hyggen blandes op med lysten 
til at slå konkurrenterne, så snart der er 
vand under jollerne.
    Den danske sommers ustyrlige evner 
til at blande alle vejrtyper i en uforud-
sigelig cocktail slog heller ikke fejl i 
denne weekend. Kort tid før første start 
lørdag stod himmel og hav i et med 
skybrud og tordenvejr over startområdet, 
og feltet blev sendt i havn. Vejrguderne 
mildnede deres syn på Roskilde Fjords 
inder bredning i løbet af formiddagen, og 
4 sejladser blev gennemført i let til jævn 
vind på op/ned baner.
    Søndagen stod menuen på trekant-
baner blandet med op/ned. Trekantba-
nerne var indlagt i programmet for at 
stresse sejlerne lidt, idet denne baneform 
sjældent benyttes i klassen under danske 
sejladser. Arrangørerne fik hvad de 
håbede på nemlig frisk til hård vind, med 
deraf følgende spændende situationer 
ved slagmærket og under kampen om at 
toppe og skære forbi andre både på løbe-
ren. Festligt er det at blive tvunget til en 
bomning i friske pust, hvor timing mel-
lem gast og rorsmand er afgørende for at 

Wayfarer DM 2011  
Torden, lynild, hygge og race

Af Søren Svarre Kapsejladssekretær SWS

en Wayfarer ikke skærer op og byder på 
en ufrivillig badetur. Der var dog i sidste 
sejlads under heftige pust fem både, som 
fik set på deres joller fra vandoverfladen 
og på sværdet.
    Fra UK var der blandt andet besøg 
af copyright indehaver og producent 
Richard Hartley og søn. De viste på over-
bevisende vis danskerne, hvordan den 
nye mark 4 version af jollen skal sejles. 
Således snuppede englænderne stæv-
nets første plads, dog heldigvis med hed 
ånde i nakken fra de nybagte Danmarks 
mestre Kim Søderlund og Jesper Achton 
Friis (Farum Sejlklub). Anden pladsen 
snuppede undertegnede, efter sidste år 
at have hygget sig på 9. pladsen. Løftet 
i år indtraf efter til lejligheden at have 
fået coach Jesper Pilegaard med som 
den ufejlbarlige gast og manden med 
det forkromede taktiske overblik (begge 
fra Roskilde Sejlklub). 3. pladsen blev 
besat af Søren Jensen og Dennis Nielsen 
(Farum Sejlklub).
    At løfte præstationen fra 9. til 2. plad-
sen var uhyre lærerigt og et klart resultat 
af at jeg fik en tidligere OL sejler ombord 
(indrømmet). Jeg skal ikke skrive en lang 
udredning om det her, men blot opfordre 
andre til at søge selskabet med mere erfa-
rende sejlere for selv at blive bedre. Det 
var en stor oplevelse, at mærke fuldstæn-
dig ”race mode” koncentration fra start til 
slut. Vi talte ikke om andet end sejlads i 
to dage – fedt!

Afslutningsvis ønsker Skandinavisk Way-
farer Sammenslutning at sige Roskilde 
Sejlklub og alle frivillige mange tak for et 
perfekt stævne. Tak til stævneleder Troels 
Wester og ligeledes tak for opbakningen 
til vores hyggelige klasse fra hovedspon-
sor SLAM og Bojsen-Møller Sails.
    Næste gang Wayfarerne stikker stæv-
nen frem i dyst bliver ved afdansningsbal/
Jysk Mesterskab i Ho Bugt den 24. og 
25. september. Her vil der ud over racing 
blive budt på hjemmelavet æblekage, 
sæl safari og privat indkvartering til hele 
styrken.  

Som vi synger ”Wayfarer Wayfarer – det 
er alle tiders båd” – nu med æblekage og 
sæl safari. Der er stadig åbent for tilmel-
ding og mulighed for at vi når de magiske 
30 både i tilmelding.    
    Du kan også stadig nå en prøvetur i 
en Wayfarer, kig forbi Wayfarer.dk for 
kontaktpersoner.

DM feltet med Roskilde Domkirke i baggrunden  Foto: Lauge Philipsen
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Menukort á la Ho Bugt
Af Poul Ammentorp og Jesper Achton Friis

Aspargessuppe med kødboller:

Man pakker sin Wayfarer sammen en 
fredag morgen i september. Fylder bilen 
med sejlertøj, senge og sengetøj, lidt 
værktøj og et par døtre, der alligevel 
skulle den vej og kører mod vest, til man 
ikke kan komme længere, og så lidt til 
højre. 
    Så siger man hjerteligt goddag til en 
masse dejlige mennesker man tidligere 
har mødt i Wayfarer sammenhæng, mens 
man rigger båden til med mast og sejl. 
Man checker lige at alle snore er på 
plads, og at den nye spiler tager sig godt 
ud i solnedgangen. 
(Bemærk venligst: Solnedgang over 
Skallingen – et syn der skal opleves)

 ”Familiespileren” med Skallingen i baggrunden. Motivet er børn der kigger ud af en 
snehule i Norge

Når alt er klappet og klart, er tiden inde 
til at gå op i det nye og imponerende 
flotte klubhus, hvor alle ”tanterne” står 
og venter med suppen. Dejlig varm suppe 
som lukkede hullet efter den lange rejse 
tværs over Danmark. Jeg fornemmer, at 
det er noget vi har manglet de mange 
gange sejlerne fra vest har besøgt os i 
øst! 

Ja, det var sandelig en perfekt start på en 
dejlig weekend. Efter adskillige portioner 
dejlig varm suppe gik det så op til ”sleep-
in villaen” Tailwind, hvor man havde 
forvist ejerne og alle deres ejendele til 
et andet sted, så vi kunne brede vores 
bagage ud overalt, og øve os lidt på en 
melodi om ”Hvor mågerne skriger”.

Lottes hjemmelavede æble-
kage:
Man står op lørdag morgen. Møder op 
til morgen buffet’en og fylder vommen 
igen. Madpakker med tilskud af Cocio-
lademælk, dåsekaffe, frugt og småkager 
pakkes omhyggeligt. Så ifører man sig 
tørdragt for at være sikker på, at det ikke 
bliver vådt og koldt. Det holdt stik. I det 
dejlige sommervejr udviklede tørdragten 
sig til en sauna.
    For at muslingerne skal holde sig 
friske og sunde, pumpes der enorme 
mængder vesterhavsvand ind i Ho bugt 
hele formiddagen. I den lette vind var 
det ikke helt let at regne ud, hvor der var 
meget og lidt strøm, men gjorde man 
hvad de lokale gjorde, kunne det ikke gå 
helt galt. Bjarne Lindquist fik da også sat 
os på grund et par gange. 
    Efter et par sejladser rundt i bugten 
havde vi så vænnet os lidt til forholdene, 
og da vi skulle til at udnytte al lærdom-
men skiftede strømmen retning, fordi der 
jo er grænser for hvor meget vand der 

kunne pumpes ind i bugten inden trykkes 
skulle lettes. Med den udadgående strøm 
modtog vi så en masse ny lærdom, som 
blandede rækkefølgen af de kapsejlende 
på ny. 
    Det viste sig nu, at heldet følger de 
bedste. Efter fire gode og spændende sej-
ladser, en hurtig afrigning samt rigelige 
mængder af den snart berømte ”Lottes 
hjemmelavede æblekage” (og den var 
rigtig god) var det tid til at skifte fartøj.

Sælsafari:
I tre af klubbens motorbåde blev den med 
spænding ventede sælsafari indledt. Vi 
sejlede langt ud mod sydvest, hvor mas-
ser af nysgerrige sæler ventede på turi-
sterne. Det var overraskende at se de små 
nysgerrige hoveder stikke op i vandet 
rundt om bådene, mens de enorme hanner 
lå på stranden og bøvsede. Ligesom i 
mange små danske hjem!!!
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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

Til omgående levering

Super forret og glaseret 
Bayonne skinke med flødekar-
tofler mm.:

En tur i badeværelset, og vi var klar til 
festens kulinariske højdepunkt. Festmid-
dagen. 
    Der var ingen der fik for lidt at spise. 
Det var meget lækkert, og der var rigeligt.
Et par sange blev også gennemført med 
akkompagnement af W-stompers med 
forstærkning fra Samsø – guitar og banjo. 
Jo, der var fest i det dejlige klubhus.
    Søndag morgen endnu en rundtur om 
morgenbuffetten med efterfølgende mad-
pakkeritual, tilrigning og ud på vandet. 
Den varme sydlige vind og kraftige strøm 
gjorde det til en udfordring at finde rette 

spor til topmærket, men alle fandt vej 
gennem endnu fire sejladser, hvor der 
begyndte at tegne sig et mønster. Et par 
gamle kendinge fra Furesøen blev ved 
med at lave førstepladser tæt forfulgt af 
to søde piger - også fra Furesøen. 
Man kan måske undre sig over, hvor-
for de to piger var så tiltrukket af de to 
gråhårede, men smag og behag er som 
bekendt forskellig.
   Endnu en gang afrigning og pakning til 
køreturen hjem.
    Så var det blevet tid til præmieroverra-
skelserne. De seks første fik fine præmier, 
mens nummer syv vandt æren som dem, 
der skulle berette om stævnet. Vi gjorde 
ikke noget specielt uhæderligt for at få 
den eftertragtede syvendeplads, men lyk-
kens gudinde var med os.

1W 10574Cassiopeia Søren Jensen Joel Bøgh Farum Sejlklub

2W 10604Vild Lykke Elisabeth GedayUlla Riber Yachtklubben Furesøen

3W 5436 den grønneBjarne Lindquist Jan S T Nielsen Ho bugt Sejlklub

4W 9471 Vita Jan Kjeldsen Jørgen Binzer Herslev Strand Sejlklub

5W 5942 My Way Ernst Henriksen Susanne Hagensen Ho bugt Sejlklub

6W 10589Vibe Karin Lindquist Søren Grønlund Ho bugt Sejlklub

Den samlede resultatliste kan ses på 
hjemmesiden.

    Et afdansningsbal som dette overgår 
alt, hvad man med rimelighed kunne for-
vente. Det var enestående at se, hvordan 
hele klubben stod bag dette, og hvilket 
engagement der lå bag.  

En stor tak til alle på land og på vandet, 
stramt styret af Bjarne Lindquist. Også en 
tak til alle de fremmødte sejlere, hvoraf 
nogen var nye i kapsejladssammenhæng, 
der med deres bidrag gennem 8 sejladser 
gjorde det til en fin sportslig begivenhed.
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W- stafetten:

Krydstogt i Helnæs bugten.

Wayfarerjollen er jollernes Rolls-Ro-
yce til tursejlads. Forstår skipper 

finesserne ved tursejlads kan den præstere 
det utrolige og give deltagerne eneståen-
de oplevelser, som ikke er andre forundt. 
    Vi holder samme fart som vikingerne, 
stikker nogenlunde samme dybde, søger 
ly bag samme pynter, overnatter de 
samme steder og oplever samme forun-
derlige liv på strandene og strandengene, 
uændrede gennem årtusinder.
    Med Wayfarerjollen ændres opfattel-
sen af Danmark. Fastlandet opleves nu 
udefra, landets areal fordobles og man 
opfatter nye byer og egne som naboer - 
forbundet ved vandet - som gennem det 
meste af historien. 
    Og Samsø bliver igen landets navle 
med landkending til Østjylland, Djurs-
land, 
Sjælland og Fyn og forstås umiddelbart 
som den vigtige strategiske ø ved indgan-
gen til bælterne. 
    Man føler sig efterhånden i slægt med 
skipperne på alle de små fragtbåde som 
Skuldelev-skibene, sjægterne og smakke-
jollerne, der havde vigtigere førstepriori-
tet end ”højde og fart” - nemlig sikker og 
så vidt mulig behagelig sejlads under alle 
meget skiftende vejrforhold på deres ture 
rundt i riget.
    Ja, man har i den grad opdaget ”søens 
folk”, at man husker at tænke dem med i 
Danmarks historie, og finder ud af hvil-
ken betydelig rolle de har haft gennem 
hele historien.

Wayfarer tursejlads
Af Jørgen Seidelin

Som eksempel er man nu ikke i tvivl om, 
at det var på søen danskerne ydede det 
største bidrag til allieret sejr i 2. Verdens-
krig.
    Således kan tursejlads med Wayfareren 
ganske uventet udvide og ændre ens hori-
sont og også dette aspekt ved Wayfareren 
er da egentlig ganske fornøjeligt.

Udpluk fra talrige ture
Solvarm tur gennem den slyngede Flens-
borg fjord til Store Okseø, hvor månen 
stod op 3 gange så stor som sædvanlig, 
orangerød og grinende, som kom den lige 
fra et festligt lag med Bacchus i Glücks-
burgs skove. 
Samme nat på øen kravlede jeg ud af 
teltet til en havørn, der havde slået sig 
ned få meter fra teltet. Overraskelsen var 
gensidig; dén lettede først – en jættestor 
fugl.

Starten for 25 år siden.
Det overvældende syn der mødte os i sol-
nedgangen ved Drejø, hvor en perlerække 
af hundredtal hvide svaner lå underdre-
jede i et strømskel, mens svingfjerene 
blev udskiftet. Godt at båden kan sejles 
stille og langsomt, så man kan nyde det i 
fulde drag.
    Og alle overnatningerne på Ærøs 
Nordspids, Skjoldnæs med den gråstrube-
de lappedykker og et kor af fuglestemmer 
fra søerne umiddelbart bag teltet og en 
dejlig badestrand foran. Smukkere sted 
fås ikke i det Sydfynske.

Sælerne der som vagthunde fulgte os i 
en halv time, mens vi lænsede gennem 

deres territorium ved øen Svanen vest for 
Samsø.
Eller de, der lå dovne på Liv Tap og 
Doverodde i Limfjorden og lignede et 
dige af kampesten til vi kom nærmere.

Helnæs, Bukø, Fænø Kalv, 
Barsø, Vejrø, Livø etc.

Turen hjem fra Samsøs Nordspids i 15 m/
sek med bølger så høje, at vi ikke kunne 
se frem, når de var rullet under os. At 
krydse var umuligt, men med dobbeltreb 
og fok lykkedes det os at tage dramaet ud 
af sejlene og lænse i mag over til Æbel-
toft. 
    Eller turen hjem fra Marsk Stigs 
tilflugtssted, moræneknolden Hjelm, hvor 
vi pludselig vest for Thunø blev overra-
sket af så megen vind, at vi trods oppak-
ning til 3 dage planede for fuld fart - også 
efter at vi havde rebet.
Båd og gaster trygt i land.

Da sværdet efter 30 års tro tjeneste knæk-
kede ud for Sletterhage Fyr, Djursland 
- med efterfølgende held i uheld, idet 
vi problemfrit kunne lænse de 12 SM 
tilbage til Marselisborg uden sværd og 
samtidig få en orientering i nanoteknolo-
giens muligheder af vor unge gast.
   Efter at være blæst inde på Livø i 
2 dage listede vi ud i skumringen, da 
vinden endelig løjede. Nåede lige Fur i 
bælgmørke i samme øjeblik, da en regn-
byge piskede ned over øen.
    Vindens aftagen var blot for at gå i det 
modsatte hjørne, så om natten hamrede 
en pålandsvind bølger med sand ind over 
båden, lagt for svaj i den da fredelige 
bugt aftenen før – og båden måtte fragtes 
hjem på trailer.

Redningsbåden slog til igen.

Vores tre redningsaktioner, 
- hvor vi tog en 30 fods båd med motor-
stop på slæb 3 SM ind til Ballen havn på 
Samsø, 
- da vi hentede hjælp til en tysker, der 
på fjerde time havde ligget kæntret og 
bordfyldt på lavt vand syd for Birkholm i 
sin kølbåd i 10 m/sek 
– og da en gul undulat fandt rasteplads på 
løjbommen 2 SM fra land. 
    Årets sidste tur til Lyø, da jeg blev 
overrasket af det tidlige mørke og måtte 
krydse frem i let vind. 
Skud lød pludselig omkring mig – ande-
jagten var gået ind - så jeg måtte finde 
lommelygten frem og fik lyst på sejlene 
for at undgå en vandret haglbyge. 
Søgte straks ind lige vest for Lyø trille 
selvom jeg ikke kendte stedet, og fik sat 
teltet op.
    Vågnede dagen derpå ved en total 
ukendt lyd.
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    Tyve tørstige tyrekalve stod og slik-
kede duggen af teltdugen og var umulige 
at komme af med. Eneste fristed var jol-
len for svaj, hvortil jeg vandrede med alt 
mit habengut med tyrekalvene i hælene. 
Forstod nu, hvorfor jeg aldrig havde 
overnattet der før. 
    Tur i pludselig opstået tåge til Endela-
ve, hvor vi mødte den ”Flyvende Hollæn-
der”, der vitterlig kom som flyvende ud af 
tågen og forsvandt i løbet af få sekunder 
- formentlig i form af en Folkebåd.
Vi måtte sejle den sidste time på kompas-
set så der var god tid til diskussion om af-
drift, fart og gisset sted og så glæden ved 
endelig at se øen dukke ud af ærtesuppen 
ret fremme. 
Men stadig havde vi haft Jylland ret vest 
som plan B. 

Frokost ved Chr. X’s Bro, Søn-
derborg.

Sønderborg havn, hvor vinden kommer 
som piskesmæld mellem siloerne, og 
hvor man flakser rundt som en vinge-

skudt moseand blandt adstadige svaner af 
motoriserede kølbåde, mens man afventer 
broen gå op. 
Da er det, man er glad for sin overbæ-
rende wayfarergast gennem 25 år.

Vindstille i Lillebælt - frokosten 
forberedes.

Og så alle de fredelige ture, hvor vi har 
kunnet tage en svømmetur midt på åbent 
hav og invitere de andre over til frokost, 
mens vi fastgjorde deres båd til hækken 
på vores.

Talrige er oplevelserne og talrige de 
sejlmæssige, ja selv navigationsmæs-
sige udfordringer, der er opstået gennem 
årene.

Som det ses: Wayfarerjollen er enestående til tursejlads.

 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,  T el :  +45  6130  6617 ,  Bank:4260  4001  166549

Mast, 
Proctor,grå 6.950
Mastespor 270
Mastebolt, stål Ø  8mm 240
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230

- endestykke, justerbart, pr. stk. 185
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30
Windex 340
Vimpel/ fastgørelse 120/60
Fald

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

Proctor, grå 2.540
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 3.180
Rulleforstag - tromle/svirvel 620/240
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

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 150
Bremse/stopklods 230/150
Ror

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

Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 1.950
Bundprop med gevind 45
Overtræk til bådruller 200/350 kg 485/550
Bailer metal/plastic 720/800
Hængestrop 220
Håndtag, plywood/mahogni 195/340
Kølbånd, aluminium, pr. meter 160
 

Tilbud ved køb af 2 sejl

Normalpris Rabat Tilbudspris

Storsejl 6.750 2.000 4.750

Genoa 3.580 1.000 2.580

Fok 3.180 600 2.580

Spiler 4.650 1.000 3.650

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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Vind 
eller 

Hun, som må adlydes
(Foredraget of Simon McEvoy på festaftenen på Rantzausminde)

Det er vindens vilje, om vi kommer af sted 
Det er vindens vilje, hvor vi kommer hen 
Det er vindens vilje hvor hurtigt det går 

og det er vindens vilje, om vi kommer dertil 
 

***** 
Vinden er herskerinden over vores følelser 

Den kan få dig til at græde, få dig til at smile, 
Opmuntre dig og skuffe dig, 
Skræmme dig, og glæde dig 

 
***** 

Hvis du sejler ud på en vindstille sommerdag 
Vil hun frustrere dig, kede dig, og bage dig 

Hun vil være, hvor du skal hen, og hvor du har været 
Men sjældent, hvor du er 

 
***** 

Hvis du går ud på en blæsende vinter dag 
Vil hun lære dig, hvor meget sejl du skal bruge 

For lidt og hun vil enten håne dig eller fryse dig 
 For meget og hun vil kæntre dig 

 
***** 

 
HUSK 

Det er altid bedre at være på land, og ønske du var ude at sejle, 
end at være ude at sejle, og ønske at du var på land. 

 

Simon McEvoy

Mandag den 23.mai ringte telefonen: 
Gudtorm var på tråden med et 

enkelt spørsmål og tilhørende forklaring: 
Han skulle seile Taggo fra Drammen til 
hytta ved Viksfjorden og om jeg kunne 
tenke meg å være med? Han hadde i 
mange år drømt om denne turen, men det 
hadde aldri blitt av. Dette var et typisk 
retorisk spørsmål der svaret måtte bli 
JA. Vi ble enige om at vi skulle starte på 
onsdag, seile omtrent halve distansen, og 
torsdag seile resten.
Onsdag 25.5.
Etter å ha blitt hentet på Drammens 
stasjon kjørte vi hjem til Gudtorm. Der 
stod Taggo klar og en nabo skulle være 
med for å kjøre bil og henger tilbake 
etter sjøsettingen. Det var bare å komme 
av gårde. Sjøsettingen ved Bjerkøy, på 
vestsiden av Oslofjorden, var ren rutine. 
Deretter ble naboen sendt hjem og vi 
gjorde oss klare for seilasen:
    Start omtrent kl 11:00, seiltid ca 4,5 
timer, distanse ca 22 nautiske mil.
   Vinden var ganske kraftig og slippen på 
losiden gjorde at vi måtte gå for motor til 
vi kom i le av Kommersøya. Der heiste 
vi tryseilet; rullegenuan slapp vi bare ut 
halvveis. Det viste seg å være absolutt 
nok. Fralandsvinden fra vest var meget 
skiftende og til tider ganske heftig.
   Vi seilte videre på lesiden av Langøya, 
et tidligere kalksteinbrudd og nå deponi 
for problemavfall. Vindkastene var hyp-
pige, men sjøen ”flat”. Etter Langøya 
ble det åpnere farvann og mere bølger 
hvilket medførte at det ble litt mere sprut 
fra baugen. Gudtorm og jeg koste oss: 
”Dette er livet!”
Horten skulle passeres og vi visste at 
der er det stor fergetrafikk. Fergene går 

Reiserapport fra TAGGO, W7172
Af gast HD Lützenkirchen W10390

mellom Horten på vestsiden og Moss på 
østsiden av fjorden. Og ganske riktig, vi 
kunne se fergen komme fra Moss, tilsy-
nelatende langt nok unna, men dessverre 
på kollisjonskurs. Vinden på sin side så 
sitt snitt til å  løye noe (En slags naturlov 
ved møte med store båter!). Vi valgte da å 
legge bi / seile sakte. Som bonus kom da 
enda en ferge ut fra Horten. Vel, alt gikk 
etter oppskriften, begge fergene passerte 
og vi kunne seile videre. Vinden økte 
igjen, det skulle da bare mangle! Forbi 
Bastøy åpnet farvannet seg igjen med 
mere bølger og enda mere vind, Gudtorm 
gjettet 10-12  m/sek. Det var ganske 
mange skumskavler på bølgene og mye 
sjø sprutet over baugen og inn i båten, på 
tide å få på seg vanntett tøy.
    Sør for Bastøy ligger Slagentangen 
forholdsvis langt ut i fjorden og bak 
denne kom det kraftige vindkast. Vi taklet 
dem fint og koste oss, men man kan aldri 
være trygg, for plutselig krengte båten 
meget kraftig (første fase i en kullseiling) 
og jeg frigjorde genuaskjøtet momentant. 
Gudtorm fikk ikke løsnet storseilskjøtet, 
presset var for hardt (den burde kanskje 
ha vært håndholdt, skjønt det hadde vært 
slitsomt å gjøre dette flere timer i strekk)! 
Heldigvis holdt det med en flagrende ge-
nua. Det var nesten! Det som reddet oss 
var at vi seilte med tryseil, der bommen 
peker oppover og derfor ikke slår ned i 
vannet ved for stor krenging.
    Dagens mål, Bolærne, en øygruppe 
bestående av Vestre, Mellom og Østre 
Bolærne utenfor Tønsberg, kom nærmere 
og vi måtte bestemme oss hvor og hvor-
dan vi skulle legge til. Bolærne var inntil 
2005 militært område og ikke tilgjengelig 
for allmenheten. Ingen av oss hadde vært 
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der tidligere. Vi valgte til slutt å gå inn 
Jensesundet mellom Vestre og  Mellom 
Bolærne. Et godt valg: Vel inne i sundet 
fant vi en fin småbåthavn med velkomst-
komite. Det vil si bestyreren for havn- og 
hytteanlegget og to andre gjester. Vi fikk 
tilbud om å overnatte i en av hyttene, 
hvilket passet oss utmerket (teltet kunne 
vi bruke en annen gang). Som kuriosa 
kan det nevnes at vi var de aller første 
betalende overnattingsgjester.
     Det gamle militæranlegget på Vestre 
Bolærne er blitt tilpasset sivilt bruk. 
Ammunisjonslagrene i fjellet er derimot 
ikke tilgjengelige. På øya er det en meget 
frodig skog som frister til oppdagelsestu-
rer, men etter å ha lest flere advarsler om 
flått ble fristelsen meget liten.
    Bestyreren fortalte også at det er mye 
huggorm på øya. Den informasjonen fikk 
vi litt for sent så vi fikk dessverre ikke 
sett dem siden solen hadde gått ned.
Torsdag 26.5.
Start omtrent kl 07:30, seiltid ca 7,75 
timer, distanse ca 30 nautiske mil
   Fin værmelding: Skiftende bris og regn 
mot kvelden.
    Vi takket bestyreren for oppholdet 
(og kommer gjerne tilbake) og startet 
motoren, vinden hadde ikke våknet ennå. 
Etter passeringen av Hvaløy lykt kom 
vinden og det ble kryssning mot Vren-
gensundet. Underveis ble det litt usik-
kerhet vedrørende veivalget, men nøktern 
vurdering førte til riktig valg. Den dagen 
kom kvelden tidlig, det begynte å regne 
kl 11:00! Men vinden var fin og det tok 
ikke lang tid før innseilingen til Vrengen 
viste seg bak Årøy. Vrengensundet med 
sin speilblanke vannflate tvang oss til å 
starte motoren igjen.
    Ved Vrengen bro kom vinden tilbake 
og vi kunne fortsette å krysse. På vei ned 

Tønsbergfjorden ante vi fred og ingen 
fare inntil Gudtorm plutselig oppdaget en 
stor fraktskute som kom bak oss og var 
ganske nære. Det ble et lite sjokk! Men 
skutens kaptein tutet ikke så det var nok 
ingen fare denne gangen.
   Utenfor Helgerød på Tjøme la vi om 
kursen mot Tønsberg Tønne. Farvannet 
her er ganske krevende grunnet en del 
skjær og grunner og krever full oppmerk-
somhet. Vinden hadde dreid noe og kom 
nå inn på tvers, det var deilig. Vi fant de 
rette sjømerkene ved grunnene utenfor 
Tønsberg Tønne, men hva hjelper det når 
vinden igjen tar en pause? Vel, motoren 
ble startet igjen og brenningen og grun-
nen forsvant bak oss på trygg avstand.
   Bak Lyngholmene kom vinden tilbake 
med en meget behagelig styrke, regnet 
sluttet å falle ned, så det ble en sløv slør 
mot Viksfjorden. Fremme ved Viksfjor-
den jibbet vi og seilte inn til havn. Seson-
gens første langtur var slutt og to seilere 
var storfornøyde med turen.

Wayfarerstompers i arktis                           
14.september 2011 

eller ”Dans med isbjørn”
Af Bent Hasholt  og  Jørgen Vekslund

To af orkestrets medlemmer, Bent Bas 
og Jørgen altsax, de blå toner i orkestret, 
men også på 35 år sejlende i hver sin blå 
Mark 1 , har været en tur til Københavns 
Universitets, Geografisk Instituts felt-
station, Sermilik i Sydøstgrønland for at 
måle afsmeltning , sedimentering m.v.
En vis Kevin Costner har jo slået sig op 
på at ”danse med ulve”, men det er vel 
ikke imponerende i forhold til to  70 
årige wayfarersejlere, der har danset 
med isbjørn !
For hvad står der 5 m fra døren til huset, 
nysgerrig og snusende mod os ? En 
lyslevende isbjørn. ” 
 ” Basecomander ” og snart lektor 
emeritus Bent havde afholdt sikker-
hedskursus og bevilget  skarpe skud til 
den tidligere værnepligtige i Falsterske 
Fodregiment samt to unge engelske phd 
studerende .
De to unge menneskers erfaring med 
våbenbrug  stammede dog fra spil på 
internettet ! Skydeøvelsen med etablis-
ementets  3 US rifler årgang 1917 skete 
korrekt, som jeg husker det fra  skyde-
terrænnet i Vordingborg. Nyere udgaver 
af rifler kan købes i det lokale supermar-
ked. De hænger til venstre for cornflakes 
og havregryn!

Men et er et søkort at forstå et andet skib 
at føre.Mens Bent og jeg hører vejrmel-
ding kommer de unge mænd   drønende 
ind ad døren råbende polarbear, pol-
arbear. Bent fik lukket yderdøren efter 
dem og tog med autoritet kommandoen. 

To rifler blev ladet med 5 skud i magasi-
net. Den sidste stod nemlig udenfor hos 
isbjørnen.
 Den smukke, hvide isbjørn snusede 
nysgerrigt til de efterladte rygsække, ban-
kede lidt på tørrestativet, nedlagde et par 
mindre flagstænger, men pludselig stod 
den 1 m fra vinduet .
” Stationsforstander ”Bent ringede over 
radioen til politiet i Angmagsalik, men de 
skulle først kontakte selvstyret i Nuuk. 
Imens luntede bjørnen rundt og bankede 
bl. a. på flagstangen med det grønlandske 
flag. Øvbøv for svaret var efter 1 times 
venten, at vi ikke måtte skyde bamsen.
Men vi måtte/skulle skyde varselsskud ! 
Helst mange. Nu var det jo ikke et våben-
depot for slibrige personer, så det var jo 
begrænset ,hvor meget der kunne fyres 
af. Da den var luntet lidt væk skød Bent 2 
varselsskud.
Den må have været tonedøv for den lod 
sig ikke distrahere selv ikke efter at Bent 
råbte ukvemsord , da den 30 m fra huset 
kradsede på stationens  gummibåd. Den 
fik et varselsskud temmelig tæt kunne 
man se på nedslaget i jorden, men det 
skyldtes nok  tanken  om den fine gum-
mibåd.
Nu bestemte den sig til at ville svømme 
og så gik det smukt af sted mellem isfla-
gerne.
Vi fulgte den med øjnene,da den klatrede 
op på  fjeldet  mod nord, netop den rute 
vi skulle,9 km på rullesten droppet med 
nænsom hånd af gletsjeren, i uvejtsomt 
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Velkommen til nye medlemmer

terræn uden stier og  med en stigning på 
520 m til Toblerrone hytten på Mittivak-
kat gletsjeren. Vi  (Bent) skulle tjekke 
vind-og snemålere og installere satellito-
vervågning.
Ja,ja den kom tilbage.Alle 3 rifler blev 
ladt med hver 5 skud i magasinet.
Men vi  havde stadig ikke  fået politiets 
tilladelse til at skyde isbjørnen. Den fik 
nu viklet sig ind i et fiskenet, som var 
sat i vandet ud fra en klippeside 100 m 
fra stationen.Dette meddelte vi politiet 
over radioen, men efterfølgende spurgte 
politiet bekymret til, om den var kommet 
fri !, Det var åbenbart ikke så vigtigt med 
os.Men, men  den stakkels isbjørn skulle 
nu lige røre ved dør eller væg !
 Nu havde den heldigvis fået nok af 
os.Den svømmede  mod syd og havde 
tilsyneladende fundet melodien. Politiet 
rådede os til at vente et par timer med 
afgang..Ved 13 tiden kom vi endelig af 

sted med hver 15 kg udstyr og riffel på 
ryggen.  Vi må  indrømme at årvågenhe-
den gik et cru op. Der blev  kikket godt 
efter om Nanokken kom snøftende efter 
os ,  evt. lå og solede sig ved næste sten-
dynge. Selv oppe i ”Toblerrone” hytten 
havde vi riflen med, når vi skulle afsides! 
Det havde været ynkeligt at blive taget af 
isbjørnen med bukserne nede!! Men det 
havde hjulpet på landets ældrebyrde !!
Men bjørnen havde fornemmelse for 
hamonierne eller måske især dishamo-
nierne, for havde den banket på dør eller 
vindue skulle Wayfarerstompers  spille 
blues for en falden isbjørn med eller mod 
selvstyrets godkendelse for ikke at tale 
om begravelsesmelodien fra New Orleans 
: Oh did´nt he ramble.
    Dette indlæg er skrevet i en let tone 
men det kunne være gået galt. Vi har 
lige hørt om 3 sårede og en dræbt af en 
isbjørn på Svalbard.

Fleet W nr. Navn
€rhusbugten W 3166 Palle Holm

€rhusbugten W 5071 Stefan de Meza Bergholdt
€rhusbugten W 6058 Egon A. Rasmussen
FuresÅen Gitte Robinson

FuresÅen Christian SÅrensen
Fyn W 5605 Tom Diamant Hein
Fyn W Kent Christensen
KÅge Bugt W 5800 Torben Hugo Kempf
Norge P‚l Evjetun
ƒstjylland W 6619 Kasper Mortensen
ƒstjylland Hanne Frydenberg
Roskilde Fjord W 10362 Aksel Jensen

Mindeord om Ken Jensen (Junior)

Ken Jensen, (ikke at forveksle med hans far K.H. Jensen), kæmpede i mange år med 
Cancer.
    Sygdommen var truende ved flere lejligheder, men hver gang klarede han sig igen-
nem på forunderlig vis, men denne sidste gang trak Ken det korte strå.
    At Ken klarede sig igennem så mange gange skyldes hans ukuelig vilje og lyst til 
livet, hvor sejlads og i særdeleshed sejlads i Wayfarer var en hobby, hvor han til sta-
dighed hentede energi og livskraft.
    Ken sejlede tursejlads, og han skal huskes for sine fortællinger om tursejladser til 
nær og fjern, og for sin finurlige og humoristiske måde at minde bestyrelsen om, at der 
jo også er en stor gruppe af tursejlere i vores lille forening, som vi også skal tænke på i 
vores planlægning. 
    Ken var en god og betænksom sejlerkammerat, som på trods af sygdom altid stil-
lede op for at repræsentere foreningen og Wayfarerjollen på udstillinger, eller når der 
var behov for en prøvetur i jollen.
    Ken blev bisat fra kapellet i Kastrup tæt på lufthavnen, hvor han i mange år havde 
sit arbejde som flymekaniker, og tæt ved havnen hvor han havde sin Wayfarerjolle 
W6141 KRINIKA.
    Ken vil blive savnet af alle os, som gennem mange års sejlads i Wayfarerjollen og 
ved ”Wayfarer Skiing” på Beitostølen havde fået en rigtig god sejlerven.

Æret være Ken Juniors minde.

Poul Ammentorp
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Skandinavisk      ayfarer Sammenslutning
Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/7 - 2011 kl. 9:30

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

Referat:
Ad 1
Elof Andersen blev valgt

Ad 2
Formandens beretning vedlægges som bilag.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3
Kassereren gennemgik i hovedtræk tallene. Forsamlingen godkendte regnskabet.
Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 5 minutter, mens der blev skænket fadøl og uddelt vand.

Ad 4
Ingen forslag modtaget

Ad 5
Jesper Friis kommenterede WIC’s forslag til ændring af klassereglerne. Der er tale om at man overgår til må-
ling efter ISAF-regler. Dette er dog blot en anden måde at måle på og får ikke nogen betydning for størrelsen 
af vores sejl, bortset fra spileren, som har fået et længere midtermål.
Generalforsamlingen godkendte herefter de nye klasseregler.

Ad 6
Oplæg til budget. For at fastholde og evt. forøge aktivitetsniveauet med et langsomt dalende medlemstal fore-
slog bestyrelsen, at det årlige kontingent ændres fra 250 kr. til 300 kr.
Budget og kontingentstigning blev godkendt.

Ad 7
Poul Ammentorp, John Goltermann, Fie Goltermann , Thomas Raun-Petersen, Søren Svarre, 
Jesper Nothlev, Bjarne Manstrup, Heinz Dieter Lützenkirchen, Hanne Voss blev alle genvalgt

Ad 8
Arne Stahlfest blev genvalgt

Ad 9
Bjarne Manstrup havde arrangeret gruppearbejde over emnerne:
Foreningens størrelse
Foreningens aktivitetsniveau
Økonomi
PR, information og kommunikation
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Gruppearbejdet var en succes hvor der fremkom mange gode ideer og forslag. Se Bilag 2. 
Kl 11.30 sluttede generalforsamlingen.
Referent: Thomas Raun-Petersen 16. juli 2011

Bilag 1: Bestyrelsens beretning:

Aktiviteter i SWS 

Kapsejlads

DS-DM 2010 i Svendborg Sund Sejlklub

Vi havde et fantastisk veltilrettelagt DM i SSS, med kompetent baneledelse, fine sejladser og flot sociale 
arrangementer / forplejning. Der var 27 tilmeldte joller, og vi sejlede i det bedste sommervejr med vind fra 
svag til frisk. Der var noget for alle og stor tak og ros til Svendborg Sund Sejlklub.

VM i England 2010
DM var lagt i forbindelse med Rantzausminde så der kunne sejles om DM før VM, og vi dermed havde 
mulighed for at sende Danmarksmestrene. 7 joller fra SWS drog af sted, heriblandt den regerende verdens-
mester samt de nybagte Danmarksmestre. Resultater har jeg ikke, men det forlyder at konkurrencen var 
hård, og Mike McNamara og Simon Townsend blev verdensmester i sin nye MK4.

VM blev den største event for Wayfarer nogensinde med 107 joller, og en startline som var enorm. Spæn-
dende var det at læse Søren Svarres beretning i W-nyt om sejlads i store felter. Det inspirerer til at tage til 
VM i Canada i 2013. Det er nu at I skal i gang med planlægningen hvis sponsorer skal bearbejdes.

Stævne i Hellerup i efteråret 2010
I lighed med 2009 arrangerede Hellerup Sejlklub årets sidste stævne. (”Afdansningsbal”).
Måske var alle godt mætte af at sejle for der var kun 12 tilmeldte joller, og så er det at det begynder at bli-
ve en tvivlsom økonomisk affære for sejlklubberne. Det har givet stof til eftertanke hos vores kapsejladsse-
kretr.

 Kapsejlads træningslejr i Farum i foråret 2011
Sæsonen startede med kapsejladstræningslejr hvor vi havde lånt Farum Sejlklubs faciliteter.
Der deltog 13 joller og der var en del spredning mht. erfaring, men med en meget kompetent og inspireren-
de træner Jesper Pilegaard (tidl. OL sejler), var der ”Guldkorn” til alle som deltog. Det er vores kapsejlads-
sekretærs intention at denne succes gentages i 2012.

Tærø rundt juni 2011
5 Wayfarerjoller deltog i Tærø rundt 2011. I år fejlede annonceringen ikke noget, så det er en gåde hvorfor 
denne sjove og herlige sejlads ikke kan tiltrække flere Wayfarer sejlere

Sjællandsmesterskab ved Faxe Kondi Cup i Præstø juni 2010
I år holdt vinden sig på et niveau, hvor der kunne sejles kapsejlads. Det var dejligt at sejle begge dage, men 
ærgerligt at måltagningen totalt kiksede om lørdagen, så vi ikke kunne bruge de 4 sejladser ved resultatop-
gørelsen.
Det har Præstø Sejlklub lovet at gøre bedre i 2012, og så vi kan roligt komme igen. 
Forplejningen og gæstfriheden var som sædvanlig i top.

Vores jyske sejlervenner har været flinke til at møde op til W-sejladser og der er nu mulighed for at vi kan 
gæste dem!
Næste kapsejlads bliver i september i Ho Bugt sejlklub, hvor vi alle håber på stort fremmøde.
Invitationen finder du i W-nyt, og læser man den, så må man af sted, for hvem vil undvære Lottes hjem-
melavede æblekage, så kan det godt være vi også snupper et par sejladser.

Tursejlads:

Rantzausminde 2010

- 2 -
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Rantzausminde træffet er et af de vigtigste arrangementer vi har i SWS, og i 2010 deltog der over ugen 
mellem 50 og 60 Wayfarer familier.
 Fællesteltet med indlagt fadøl (Classic og Pilsner) er bare et Hit, og Notlevs pandekager værdsættes af 
børnene og lækkersultne W-sejlere.Med teltet kan vi gennemføre vores traditionelle program og general-
forsamlingen kan afholdes uden at man får solstik eller skal være udstyret med paraply.

Vi har fortsat med at skippertjansen ved morgenmøderne delegeres ud.
Vi er jo alle på ferie, så det er godt at trække lidt på hinanden. Det giver også større mangfoldighed.
Jesper Nothlev’s drejebog for afholdelse af skippermøde er krumtappen, som giver skippermøderne en fæl-
les struktur. Efter den er indført går nemt med at delegere tjansen, og hvem kan i øvrigt takke nej til Han-
ne.

Internationalt Wayfarer Rally 2010
Der blev afhold Internationalt Rally på Isle of Wight umiddelbart efter VM for Wayfarer. Der var ingen 
deltagelse fra SWS.

Ven træf 2010
Der var flot fremmøde af W-joller på Ven. 9 i alt skønt ikke alle overnattede. Tak til Bo for at være anker-
mand på arrangementet. Bo har også sagt ja til at være ankermand i 2011.

Praktisk sejladsweekend i Hellerup
Der var 11 deltagere og 8 instruktører. Det er et arrangement som mange er glade for, og der skal lyde en 
stor tak til instruktørerne og ikke mindst til arrangøren Thomas.

”Vis mig dit farvand”: Gamborg fjord ved Middelfart

Næstformanden John Goltermann fortalte om tursejlads med base i Middelfart sejlklub og sejlads på 
Gamborg fjord.
 Vejrudsigten var med regn og blæst, med det kunne ikke holde de friske sejlere tilbage.  Der blev sej-
let til Middel fart sejlklubs bro på Svinø. Om aftenen blev der hygget ved den varme ovn i sejlklubben 
og lavet grill mad.
Næste dag blev der sejlet til Gamborg fjord og Fænø med landgang på stranden ved Lænke vig.
John udtrykte at der muligvis kunne blive tale om en gentagelse i 2012.

  PR aktiviteter.

SWS deltog med Fie og John Goltermann som primus motor på bådudstilling i Fredericia.
Det forløb rigtigt godt med pænt besøgstal og god interesse for W-jollen.
Både i Bella med Søren Svarre som ankermand var derimod nærmest spild af gode kræfter. Generelt var 
besøgstallet meget lavt, men ekstremt lavt på vores stand, som var placeret i et hjørne hvor indsyn og ad-
gang til dels var blokeret af en stor udstilling for søredning.
Bestyrelsen v. Søren Svarre vil arbejde på at få en bedre placering næstegang, og kan dette ikke lade sig 
gøre, så vil vi ikke bruge gode kræfter og penge på udstilling i Bella.
Importøren Skovgaard-Mortensen støtter SWS ved at udlåne udstillingsmateriel mm. i forbindelse med ud-
stillingen i Bella.

W950 overdragelse
For 10 år siden deponerede SWS W950 hos Danmarks Museeum for Lystsejlads, med en aftale om at den 
efter 10 udstillings år ville blive overdraget til museet som ejendom.
Museet har givet jollen en fremtrædende plads, så vi har al grund til at være tilfredse, og vi kan trygt over-
lade jollen i museets varetægt.
Tak skal lyde til Lars Vibskov for i de 10 år trofast have tilset jollen på museet samt deltaget som SWS’ re-
præsentant ved museets generalforsamlinger, et arbejde som vi meget gerne ser at Lars fortsætter med.
En opfordring skal lyde til alle i SWS om at tegne medlemskab hos museet og dermed være med til at sikre 
økonomisk grundlag for dets eksistens.

Udvikling i SWS:
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Wayfarer MK4:
Jeg gætter på at der er solgt 20 – 25 MK4 joller i DK siden introduktionen, hvoraf en væsentlig del er til 
sejlere som havde en jolle i forvejen.
 Medlemstallet:

Medlemstallet i SWS går langsomt nedad, det er ikke alarmerende, men …..

Vi vil bruge tid under eventuelt til, at drøfte hvorledes vores lille forening skal udvikle sig over de næste 3 
– 5 år.

 W-nyt og wayfarer.dk

Takket være Redaktøren og Webmasteren som bakkes op af medlemmernes bidrag til W-nyt og hjemmesi-
den har vi et spændende medlemsblad og en levende hjemmeside. 
Hannes initiativ med stafetten er med til at udvide skaren som skriver i vores blad og det er forfriskende 
læsning.
Alligevel kommer der her en opfordring til dig. Brug www.wayfarer.dk og Forum, skriv gerne kommenta-
rer, så hjemmesiden eller W-nyt bliver levende og dynamiske.

Afslutning:

Tak til vores revisor Arne Stahlfest for det slidsomme men spændende arbejde med at gennemgå vores 
økonomiske grundlag.
Tak til alle i bestyrelsen for jeres indsats i året.
Tak til klubber og sponsorer for støtte til stævner og til VM holdet.
Tak til alle jer medlemmer som støtter op omkring aktiviteterne i SWS.

Poul Ammentorp
 

Bilag 2: Udvikling af SWS over de næste 3 – 5 år.
Sammenskrivning (totalliste) af medlemmernes forslag og ideer fra debatten under punktet ”eventuelt”: 

Foreningens størrelse

Fastholde / forøge medlemstallet

• Det vurderes, at det er lettere at fastholde medlemmer end at skaffe nye.
• Betaling af kontingent via PBS blev diskuteret men fundet irrelevant af denne gruppe.
• Aktiviteter som eksempelvis ”Praktisk sejladsweekend” vurderes at have stor betydning.
• Udsende informationspakker til interesserede.
• Tilbyde nye jolleejere et års gratis medlemskab i SWS
• Tilbyde sejlklubber at låner en jolle en weekend.
• Fremstille en plakat med et dejligt familiebillede.
• SWS bør særligt søge nye yngre medlemmer. Vi er dog oppe imod, at jollen kan forekomme 

”gammeldags” i de unges øjne.
• Medlemmer kan tage venner og bekendte med ud at sejle.
• Deltage i årlige lokale aktivitetsdage (som det eksempelvis praktiseres i Gentofte) 

Foreningens aktivitetsniveau

Er der noget, vi skal gøre mere af?
Er der noget, vi skal gøre mindre af?
Er der noget, vi skal gøre anderledes?

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

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

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

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

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

• Nye aktiviteter som dette års ”Gamborg-træf” og lignende nye aktiviteter hilses velkomne. Der 
kunne være en ”plan B, hvis vejret er meget dårligt – altså udnytte at båden let kan trailes.

• Gerne artikler til lokalaviser og Bådnyt, hvor jollens fortræffeligheder beskrives.
• Oprette link til SWS-hjemmesiden på lokale sejlklubbers hjemmesider.
• Gerne mere fokus på rallyer.

Økonomi

Evt. opsparing til større anskaffelser eller aktiviteter?

• Når der gives støtte til rejseudgifter, kunne SWS opfordre til (eller kræve), at modtageren skrev 
en lille beretning til SWS-nyt eller hjemmesiden

PR, information og kommunikation

SWS-nyt
Hjemmesiden
Deltagelse i bådmesser
Evt. brug af sociale medier/ facebook 

• Medlemmer opfordres til at skrive turberetninger til SWS-nyt og hjemmeside.
• Hjemmesiden kunne indeholde stof kun for medlemmer.
• Mere struktureret og rigt illustreret hjemmeside, med oplysninger om jollen, Rantzausminde-træf 

og kapsejlads.
• Wayfarer.dk ind på sejlklubbernes hjemmesider.
• Wayfarer.dk synlig på minbaad.dk
• Gerne film på Youtube
• Blok på facebook

Andre emner / idé

• SWS kunne udsende nyhedsbreve til medlemmer o.a. interessenter – herunder relevante sejl-
klubber, tidsskrifter m.v.

• Tilbyde gratis sejlerkursus
• Åbent-Hus sommeraktiviteter.
• RM-træf kunne udvikles, så der blev mulighed for leje en jolle til sejlklub besætning eller andre 

interesserede.
• Udvikle lokale arrangementer

Sammenskrevet af Bjarne Manstrup

- 5 -
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SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Hanne Voss Skovbostrand 4 E   5700 
Svendborg   5130 2575
e-mail h.voss@youmail.dk

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

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

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

Teknisk udvalg, målere
Jesper A. Friis , chefmåler 
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  30304314 
jesper@achtonfriis.dk 
Poul Meldgård, Skovbrinken 30,      DK-
3450  Allerød,   4826 7890 
poul@meldgaard.dk
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646
jenskonge@wayfarer.dk
Jesper Nothlev, se under webmaster
Lars Rich   Boserupvej 229, 
3050 Humlebæk,   4919 0170 
larsrich@larsrich.dk 
Per Bigum,  Egernvænget 27 
4733 Brøderup, 5556 1032
em pvb@ihk.dk
Gunnar Kondrup, Jens Kusks Vej 3
6731 Tjæreborg  7517 5582
guk@esenet.dk

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

WIC -repræsentant
Poul Ammentorp, 
se bestyrelse
Jesper A. Friis
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  30304314 
jesper@achtonfriis.dk 

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

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

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

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

PR udvalg
John Goltermann
se bestyrelse.

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

Kontaktpersoner
Aså  Rolf Hartvig-Hansen
  9885 1432
  rolf@wayfarer.dk
Egå  Jørgen Hededal
  8616  3310,
  jorgenhededal@webspeed.dk
Esbjerg   Jens Konge Rasmussen
  7512  16 46
  jenskonge@wayfarer.dk
Furesøen Jesper Friis
  30304314
  jesper@achtonfriis.dk
Sydsjælland Hugo Nøddelund   
  2635 0010
  hugo@hnagro.dk
Fyn  Jørgen Gammelgård Nielsen
  5118 1611
  uej@sa-net.dk

Sletten  Lars Rich
  4919  0170
  larsrich@larsrich.dk
Norge  Heinz Dieter  Lützenkirchen
  +47 (6388) 1511
  heinzl@powertech.no
  K-H Jensen
  +45 2063 4660
  w1348@hotmail.com

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