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Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Så er det igen blevet efterår, og det er 
tid at gøre status for årets aktiviteter. 

I stedet for at gentage en del af forsom-
merens aktiviteter, vil jeg foreslå, at du 
blader om til beretningen fra generalfor-
samlingen 2012, og jeg vil bruge spalte-
pladsen her til at berette om, hvad der er 
sket efter generalforsamlingen.

Internationalt Rally i Blekinge-
Skærgård.
SWS var i år arrangør af Internationalt 
Rally for Wayfarer og denne opgave 
var delegeret til Arne Stahlfest, Elof 
Andersen og Jørgen Vekslund fra Farum 
Sejlklub. Alle tre havde lagt stor energi i 
planlægningen, samt med at træffe aftaler 
med campingpladsen i Jänavik, diverse 
udflugtsmål og ikke mindst festaften, 
som foregik på en hyggelig restaurant 
i Rönneby. Selve arrangementet vil jeg 
ikke skrive så meget om, for denne op-
gave blev uddelegeret ved det afsluttende 
skippermøde. Endvidere har KEN Jensen 
på eget initiativ allerede bragt en beret-
ning på vores hjemmeside, og redaktøren 
bringer den nok også her i bladet, så jeg 
vil ønske god læsning. Endnu engang 
tak til de tre arrangører med fruer, som 
på trods af revisorens problemer med at 
tælle måneder i forbindelse med første 
barnebarns en fødsel, alligevel fik gen-
nemført er rigtigt godt arrangement til 
stor tilfredshed for alle deltagere.

DM for Wayfarer i Farum Sejl-
klub.
DM for Wayfarer blev gennemført med 
28 deltagende joller, heraf en med blan-

det besætning idet Uncle Al fra Canada 
sejlede sammen med Anders Pjetturson 
fra Farum Sejlklub. Beretning herfra kan 
du også læse her i bladet samt på SWS 
hjemmesiden, hvor du også finder fanta-
stiske billeder taget af Fischer Photo, og 
en frisk video lavet af Lauge Philipsens. 
Det er en utrolig flot dækning af stævnet, 
vi får på denne måde, og når vores ihær-
dige kapsejladssekretær Søren Svarre så 
også sørger for, at hjemmesiden minbaad.
dk også får en artikler med billeder samt 
link til Lauges video på youtupe.com, 
så kan vi næsten ikke få bedre PR. for 
kapsejladsen i Wayfarerjolle. Stor tak til 
Søren og hans PR. hjælpere.
   Stævnet blev afviklet på perfekt vis ude 
på banerne. Ærgerligt var det, og også 
synd for den unge ihærdige IT ansvarlige 
på land, at der ved indtastningen af de 
sidste resultater blev lavet en forveksling 
mellem to meget ens sejlnumre, så der 
blev byttet om mht. tyvstart af to de to 
joller. Det er en af den slags ting, som 
ikke må ske, og alligevel sker engang 
imellem. Det er i denne forbindelse 
vigtigt, at vi (sejlerne) husker, at det er 
frivillige, vi har til at hjælpe os, og at 
vi tager det med godt humør. Fejlen er 
efterfølgende blevet rettet, hvilket byttede 
om på 2. og 4. pladsen. 
   Farum Sejlklub, med Jesper Acton Friis 
som tovholder og Jytte Nakskov som 
stævneleder, skal tilsammen med banele-
deren og alle klubbens ihærdige hjælpere, 
have en stor tak fra SWS for et flot og 
veltilrettelagt Danmarks Mesterskab for 
Wayfarer. Middagen med udsigt over 
Furesøen fortjener også ros med på vejen.
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JM i Ho Bugt sejlklub.
Afslutningen på denne sæsons kapsejlad-
ser blev igen i år afholdt på Ho Bugt ved 
Esbjerg. Vejret var ikke som sidste år, 
idet vi nu fik den friske vind fra vest at 
kæmpe med både lørdag og søndag. Ho 
Bugt Sejlklub havde igen rullet det helt 
store hygge program ud, med velkomst 
suppe til alle, Lottes æblekage samt Sæl-
safari med sæl garanti søndag formiddag, 
og indkvartering inden døre for alle som 
ønskede dette. Det var bare flot! Delta-
gerantallet var tæt på at tangere DM, idet 
der var 24 tilmeldte joller. Det er rigtigt 
godt gået, at der for andet år i træk, kan 
mønstres så stor deltagelse. Vi håber 
på, at det er noget, der er kommet for at 
blive. Vi er nemlig mange, som synes det 
er rigtigt hyggeligt og udfordrende, at 
komme over og kapsejle ved Vestkysten, 
og specielt den varme, venskabelige, 
hjælpsomme og gæstfri modtagelse, som 
vi alle bliver mødt med.
Tak, ja KÆMPE STOR TAK til alle i Ho 
Bugt Sejlklub, som er med til at lave en 
bragende succes af et Jysk Mesterskab 
for Wayfarerjoller. Hvis I gør det igen, så 
kommer vi også i 2013!

Heldagsmøde i SWS bestyrelse
Den 27. oktober samles SWS bestyrelsen 
hos Fie og John i Fredericia for at holde 
det årlige heldagsmøde, hvor vi først 
får klaret bestyrelsens faste rutiner, for 
herefter at tage en tur i ”helikopteren” 
hvor vi drøfter ideer og forslag, der er 
indkommet fra medlemmer eller fra 
bestyrelsen. Formålet er, at udvikle vores 
forening, så den til stadighed er vital med 
spændende aktiviteter, stævner og arran-
gementer, så vi herigennem kan fastholde 
vore trofaste medlemmer og samtidig 
tiltrække nye Wayfarersejlere. 

W-nyt og www.wayfarer.dk
Husk vi har et blad og en hjemmeside, 
som meget gerne modtager indlæg fra dig 
om oplevelser eller smarte ting, du har 
lavet på din Wayfarer, som du gerne vil 
dele med andre. Det er på denne måde, at 
vi alle får ny inspiration. Billeder er også 
meget velkomne!

    Mange vil snart gøre jollen vinterklar, 
så den har det godt gennem en vinter med 
sne og kulde. Andre vil fortsætte med at 
sejle så længe vandet flyder, og det kan 
måske holde helt til foråret.
    Der er måske også noget vedligehold, 
som de næste mange måneder kan levne 
tid til, inden vi igen går i gang med at 
sejle.
    Indtil da, ønskes alle en rigtig god vin-
ter sæson, hvor der måske også kan blive 
plads til lidt kapsejlads teori undervis-
ning. Med alle de gode billeder og video 
klip vi har i SWS, er der nok at tage hul 
på.

Sejle-Solskins-tur December med rim-
frost på dækket, var det noget?
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Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdaterede 
oplysninger samt for nye arrangementer

Kalender

DM 2012  Der skal hænges igennem  Foto: FischerPhoto.com

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

18-20/5 2013 Pinsetræf Gamborg fjord. Tursejlads

7-14/7 2013 Rantzausmindetræf Rantzausminde Tursejlads
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”Det bedste sted på Jorden”:

Således lød overskriften i Fyns Tidende 
for nogle år siden!
    Stedet, - ”Det bedste sted på Jorden” 
var og er naturligvis Rantzausminde 
Camping.
    I år kan Rantzausminde Camping fejre 
50 års jubilæum.
    Skandinavisk Wayfarer Sammenslut-
ning vil gerne sige tak for, at vi i 33 år 
har haft mulighed for, at holde vores 
årlige Wayfarer træf, og at vi på denne 
måde er blevet en del af ”Det bedste sted 
på Jorden”. 
    Her er alt, hvad vi kan ønske os for at 
kunne udøve, hvad vi synes er den bedste 
måde at bruge vores ferie på, - nemlig at 
sejle Wayfarer og være på dette dejlige 
sted sammen med alle de gode gæve 

Wayfarer sejlere, som møder op år efter 
år, og at blive budt velkommen af den 
bedste camping værtinde på ”Det bedste 
sted på Jorden”.
   Vi ønsker med denne lille gave, at sige 
Birgitte og Rantzausminde Camping tak 
for alle de gode oplevelser og minder, vi 
har fået her, og tak for at du Birgitte har 
taget arven op efter din dejlige mor Gerda 
og ført Rantzausminde Camping frem til 
en utrolig velorganiseret campingplads, 
hvor frihed, hygge og behagelig samvær 
prioriteres langt over at have mange 
stjerner.
    Vi ønsker tillykke med de første 50 år 
og håber, at vi må have lov til at komme 
på ”Det bedste sted på jorden” i mange år 
fremover.
    På vegne af Skandinavisk Wayfarer 
Sammenslutning
Poul Ammentorp

SWS’ hyldest til Rantzausminde Cam-
ping ved 50 års jubilæet.
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Efter vores festaften på Rantzausminde modtog vi dette kort, og vi kunne endnu 
engang glæde os over de mange dejlige jordbærtærter, som Birgitte havde overasket os 
med til festaftenen

Øhavets bedste kaffe får man på Skarø  Foto: Poul Ammentorp
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Rantzausmindetræf 2012
Af Jesper Graves Petersen

I den anden uge af juli måned afholdes 
der hvert år træf for wayfarerjoller på 

Rantzausminde Camping.  Da Mette og 
jeg ikke har nogen jolle, og heller ikke 
ret godt kan lide, hverken bakskuld eller 
snaps, så plejer vi at ankomme til pladsen 
i løbet af onsdag eftermiddag. Bakskuld 
er i øvrigt frisk ising, der saltes et døgn, 
ovntørres et døgn i rygeovn, og fiskene 
leveres så på pladsen, hvorefter de grilles.

                          Når folk har spist aftensmad, så bliver 
der hver aften linet op med dejlig musik 
og med danske – og engelske sange i 
fællesteltet. Disse tager sit udgangspunkt 
i SWS-sangbogen. Musikken udøves 
af et orkester, der kalder sig Wayfarer 
Stumpers, og som består af et varierende 
antal sejlere alt afhængig af, hvor mange 
orkestermedlemmer, der er til rådighed 
den pågældende aften. 
    I år leverede Fie, kassereren kringle til 
aftenkaffen, der således var blevet eks-
porteret fra Fredericia til Rantzausminde. 
Hun har god forstand på både pengesager 
og hjemmebagning.
    Torsdag morgen samles alle ved 
standeren på sædvanlig måde, hvor der 
drøftes praktiske forhold, og bliver givet 
forslag til dagens sejltur bl.a. afhængig af 
vindforhold. Der var frisk vind fra vest, 
og vejrfolket anbefalede Skarø på stran-
den øst for havnen, som et godt mål for 
turen. Inden turens start blev der afholdt 
generalforsamling i foreningen.                       
    På gastebørsen blev jeg headhuntet 
til at være med på Woodie sammen med 
skipperen Poul. Det var en frisk tur 
derover med søer ind over båden. Det 
er godt, at man har sejlertøj på, så er 
det meget begrænset, hvor våd man kan 
blive. Tøjet til tørre i solen, og en mindre 

gåtur til byen, hvor der kan nydes dejlig 
frisklavet kaffe, og spises skønne is. Der 
er desværre ikke flere frøer i dammen.     
Måske er den lokale befolkning blevet 
trætte af alt det kvækken. Jeg har i hvert 
fald aldrig set storke på øen. Med vinden 
ind agten fra, så kunne vi sejle plat læns 
hjem, hvorfor det ikke tog særlig lang tid.
Inden aftensmaden blev der arrangeret et 
lokalt race over til den modsatte side af 
pladsen i ret god vind, der stadig kom fra 
vest med ca. 8 - 10 m/sek. Bådene blev 
sendt af sted enkeltvis i forhold til nogle 
nyligt udviklede handicapregler, hvilket 
betød, at Woodie skulle starte sidst, som 
umiddelbart forekom ret uretfærdigt, da 
Poul igen skulle sejle sammen med en 
amatørgast. Jeg så ikke noget af turen – 
kun himlen, da jeg blev bedt om at hænge 
helt ude og uden trapez, hvorfor jeg kun 
kunne kigge lige op i luften med ret 

En våd forfatter på Skarø 
Foto: Poul Ammentorp
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spændte mavemuskler, og i øvrigt jævn-
ligt spytte saltvand ud af munden.   
    På denne tur var der ikke mulighed for 
at pudse briller. Som aftensmad fik Stefan 
arrangeret, at vi alle skulle have købepiz-
za. Det blev til ca. 55 i alt, som vi spiste 
sammen i fællesteltet, og på forunderlig 
vis, så fik alle den pizza, de havde bestilt. 
Det kom noget bag på mig, da det i anden 
sammenhæng kan opleves, at det kan gå 
galt selv med 4 pizzaer, hvor folk så ikke 
kan huske, hvad de selv har bestilt. Et 
rigtigt godt initiativ. Så var man fri for 
at lave mad og vaske op den aften. Selv 
samme initiativtager til pizzaarrangemen-
tet havde åbenbart i år fået det lidt svært 
med at skelne mellem Wayfarerjoller og 
Flying Dutchman Joller, og det på trods 
af, at den sidst nævnte jolle er længere, 
smallere og med meget lavere fribord end 
Wayfarerjoller.
Fredag morgen anbefalede vejrfolket en 
tur til den gamle havn på Drejø. Woodie 
havde nu to gaster, skipperens frue, Irene 
og jeg. For første gang i alle mine år her, 
så havde jeg glemt min redningsvest og 
sydvest på stranden, hvilket først blev op-
daget, da vi var kommet ud i sejlrenden. 
Tilbage igen. Jeg tror nok, at jeg havde en 
lidt ydmyg attitude i ansigtet. 

På vej igen, så havde vi en god tur i 4-5 
m/sek. igen fra vest. Nærmere på Drejø 
så vi flotte syn af mange svaner, der løb 
hen over vandet for at få luft under deres 
vinger, og for at få deres tunge kroppe 
til at blive airborne. Vel ankommet til 
øen, så var der nogle der bemærkede, at 
Woodie var en af de første både på øen, 
også selv om den havde sejlet en lidt 
længere frem og tilbage omvej. Her skal 
man være opmærksom på, at denne tur 
er en tursejlads og ikke en kapsejlads – 
og dog alligevel! Uden vinddrejning og 
nogenlunde samme vindstyrke, så kan 
læseren nok regne ud, at det var en rigtig 
god sejlads hjemad.
    Lørdag morgen anbefalede vejrfolket 
en tur til Skarø Rev uden for fuglere-
servatet. Irene og Pouls datter Gry var 
ankommet til pladsen sammen med sin 
kæreste, så jeg havde et aktuelt sejlerpro-
blem, men det viste sig, at jeg kunne sejle 
med Bjarne fra Samsø og Klaus i Bjarnes 
båd.
      Dagens vejr var nogenlunde ligesom 
dagen før, og fra starten gik det op for 
mig, at Klaus åbenbart var skipper på 
denne tur, da Bjarne erklærede, at han 
kun var med, så jeg var nogenlunde fast 
gast både ud og hjem. Endnu en vidun-
derlig sejlads. I forbindelse med hjem-
komsten til pladsen, så er dette træf ved 
at tage sin afslutning. Mange både bliver 
halet på land og rigget af. Jeg havde 
medbragt et langt tykt reb til alle disse 
ophalinger, og der var rigtig dejlig mange 
mennesker, der gav en hjælpende hånd. 
Det betyder, at hver enkelt ikke skal slide 
sig en pukkel til, som jeg i min alder, sæt-
ter meget stor pris på. Både op betyder 
også pæle op, som kræver en speciel 
teknik. Når bådene er på land, så bliver 
der tid til at gå rundt og se, hvorledes 

Så er vi nået til Drejø gl. havn
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de andre har indrettet rigningen i båden. 
Måske kan man her få nogle gode idéer 
til eventuelle egne ændringer. I år bagte 
Jesper, den IT ansvarlige for foreningens 
hjemmeside, pandekager, hvor lækkert.
    Denne artikel levner ikke plads til at 
omtale et mindre havari på pladsen med 
en knækket aksel på en trailer. Det er en 
god idé, at alle sejlere jævnligt sørger for 
at tjekke og gennemgå båden for eventu-
elle fejl og mangler, hvilket naturligvis 
også gælder traileren!

    Søndag formiddag er afsat til at pakke 
det sidste i bådene samt nedtagning af 
telte. Det var så dette års halve Rant-
zausmindetræf, som man kan leve på 
endnu et år, og tænke tilbage på alle 
de gode oplevelser både i modvind og 
medvind. 
     Det årlige tilbagevendende Rant-
zausmindetræf indeholder således mange 
andre kvaliteter end kun sejlads.

KristiGrundlovsTur 2012.

Den traditionelle Kristi Himmelfarts-
tur blev i år skubbet lidt (vi kom 

Helle Thorning i forkøbet !), da der var 
familiemæssige ting der skulle pas-
ses. Som pensionist kan man jo lægge 
kalenderen som man har lyst. Vi, W 5969 
KRYDSogTVÆRS med Vibbe og Ebbe 
samt W 1740 RAS med Inge og mig, 
drog Grundlovsdag (tirsdag d. 5/6) til 
Helnæs Camping og slog lejr der.
Helnæs Camping er en rigtig dejlig 
plads. Vi blev modtaget af venlige og 
hjælpsomme mennesker, der havde un-
dersøgt mulighederne for at have jollerne 
liggende ned ved stranden, faciliteterne 
var fine, og der var mange muligheder 
for at finde hjørner med god læ for alle 
vinde. Vi valgte en plads længst ned mod 
vandet, ”Paradiset” hed ’vejen’ vi boede 
på, og det var et sandt paradis, der til 
fulde opfyldte vore forventninger. Vi var 
enige om, at vi kunne anbefale pladsen til 
sejlere, der kunne tænke sig at udforske 
Helnæs Bugt, med alle dens udfordringer.
Vi havde selv planlagt at udforske Hel-
næs Bugten så meget som vi nu kunne 
nå, under hensyntagen til vind, vejr og 
besætninger. Efter teltslagning, søsæt-

ning fra den nærliggende (250 m) strand, 
Inges traditionelle frikadeller og kartof-
felsalat til den første aften, tørnede vi ind, 
opsat på sejlads den næste dag.
    Onsdag oprandt med solskin og 
rigeligt med luft, så Ebbe og jeg tog en 
drengetur om formiddagen. Vi nåede over 
til Falsled havn før stævnen blev vendt 
hjemad. Med en lille GPS prøvede vi at 
måle farten på hjemturen. Med krydsfok 
og fuldt storsejl blev max. farten logget 
til 10,53 knob, en ganske pæn planefart 
med den sejlføring, synes vi. Efter froko-
sten, der blev nydt i fuldstændig læ ved 
teltene, hoppede vi i en bil og tog Helnæs 
i nærmere øjesyn fra landsiden. Lidt 
småregn kunne ikke genere os i bilen, 
og når vi skulle ud og kigge nærmere på 
stederne var det tørvejr, perfekt timing fra 
vejrgudernes side. På vejen fandt vi en 
bod med friskplukkede jordbær, der blev 
nydt til dessert, efter en lækker middag 
som Vibbe og Ebbe stod for, marineret 
mørbrad skulle indvi deres nye grill, 
der klarede jobbet med bravour. En kop 
kaffe, megen god snak, luft og lys, ople-
velser, så er der ikke langt til øjenlågene 
bliver tunge, og tid til at tørne i køjen, så 
man kan være frisk til dagen der følger.

Af Jens Konge Rasmussen
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Torsdag vågnede vi til flot solskin og 
en let brise, rigtigt familievejr, så da vi 
havde spist morgenmad og smurt vores 
madpakker, var der afgang fra stranden.  
   Vi gik i land på Illum, og travede en 
lille tur op til de to gårde der ligger på 
øen. Det er flotte bindingsværk bygninger 
i ægte gammel stil. Vi snakkede om, hvad 
man mon avlede på øen, men kom straks 
efter forbi en mark med kødkvæg, så var 
det spørgsmål sat på plads. Vi fandt et 
sted med læ og udsigt over til Horseho-
ved og Vigø, hvor vi kunne spise froko-
sten. Efter opholdet på Illum sejlede vi 
østpå forbi Horsehoved og Vigø, hvoref-
ter vi atter stak kursen mod vest, og endte 
sidst på eftermiddagen, på stranden ved 
campingpladsen. Denne aften havde Inge 
og jeg madturen, så da Ebbes nye grill 
var fyret op, begyndte vi stegningen af 
en kalveculotte. Mens den lå og lunede 
sig var der tid til at hygge sig med en 
lille laksesnitte, der kunne kildre smags-
løgene, så de var klar til hovedretten. Vi 
oplevede endnu en hyggelig aften med 
skønt vejr og en flot aftenhimmel.
    Fredag var der meget let luft fra mor-
genstunden. Vibbe besluttede sig til at 
blive hjemme, så vi tre andre gik på van-
det, med plan om at sejle rundt om Illum. 
Vi startede syd om øen, men ca. halvt 
henne langs den faldt vinden til 0,??? 
m/sec; det gik nu meget langsomt, men 
stadig fremad. Da vi kom nord for øen 
kom der lidt mere luft, men vi nærmede 
os kun langsomt den hjemlige strand. Til 
gengæld dukkede der nogle meget mørke 
skyer op i horisonten, og inden længe 
viste der sig også lyn i det fjerne. Vi 
håbede på at vi kunne få så meget vind, 
at vi kunne nå hjem inden det brød løs. 
Tordenbygen delte sig i to, den ene del 
gik ud over Lillebælt, og den anden del 

forsvandt ind over Fyn. Det var dejligt at 
se bygerne drive udenom os.    
     Det eneste vi mærkede til uvejret var 
lidt luft de sidste fem minutter før vi lan-
dede på stranden. Det klarede nu op, og 
vi gik i gang med at tage jollerne på land, 
da Inge og jeg skulle til en rund fødsels-
dag på vejen hjem lørdag. Trailerne ned 
i vandkanten, jollerne op på traileren, det 
lange ophalertov spændt mellem bil og 
trailer, og vupti, var begge både på land. 
Efter afrigning var det atter Vibbe og 
Ebbe, der stod for middagen. Denne gang 
hed det andebryst, også på grillen, så den 
kulinariske side af turen var helt igennem 
perfekt! Efter middagen travede Ebbe 
og jeg en tur nordpå langs stranden, og 
jeg fiskede en geocache på vejen, her var 
den lille GPS atter i brug. Hjemme igen 
gjorde Inge og jeg klar til en tidlig afgang 
næste morgen, og efter endnu en hyggelig 
aften var vi klar til en god nats søvn, så vi 
kunne være klar til hjemturen.
    

Stranden ved Helgnæs Camping

Dejlige dage, gode Wenner, tilsmilet af 
vejrguderne, på en lækker campingplads, 
lige ned til et skønt farvand – hvad kan 
man forlange mere som Wayfarersejler !!!
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”Bedre kan en ikke ha det !” En kjempe-
STOR takk til arrangørerne(ref. wayfarer.
dk: Internat. W. Rally 2012) som med 
solid oppbakking av SWS-formannen 
fikk til dèt imponerende flotte arran-
gement på/fra *Järnavik Camping* i 
Blekinge mellom Karlshamn og Karls-
krona, byen som er på verdensarv-listen. 
På Camping-plassen, av høy standard 
med Cafe, treffer vi ’Manager’ Stefan, 
ankermannen, som gir oss grunndig, god 
velkomstfølelse.

Hele 16 Wayfarer-joller var representert, 
men tre ikke medbrakt. Absolutt ikke 
noe problem, da det jo er masser av såvel 
hjerte- som ’skipsrom’ i en W-jolle. Èn 
deltager fra FRA(Serdar kom fra Nice 
uten W263), fra NDL/Holland fem re-
presentanter fra tre W-farkoster, herav to 
W’er medbrakt, fra UKWA seks personer 
med tre W-joller, bl.a. Sue Parry med sin 
guitar og alle sine flotte W-sangbøker. 
Resten fra DAN, og så W1348 med La-
iad represen-terende Thailand og med 
’ek’ for mitt kjære gammellandet Norge 
- med røtter i DK.
De langveisfarende W-folk har virkelig 
betalt for turen - imot f.eks. kjøring fra 

DAN og NOR! Såvel, over og retur, 
Nordsjøen som Store Bælt og Øresund 
koster en hel del: ”Ooh, It is so WORTH 
it !”. Herlige W-folk er de alle - morsom 
og koselig selskap, dag og kveld.
Sangkvelder med solnedgangs-utsikt, 
dans på trammen og en aldeles nydelig 
buffetmiddag lørdag kveld i Rönneby i 
en tidligere kirke med eventyrlig god mat 
og drikke, og da nr. 2 middag, inkludert i 
’startgebyret’! Helt utrolig hva vi fikk for 
det gebyret, bl.a. også sjökart, T-shirt og 
’after sail drink’. 
Lørdags kvelden var det også gaver og 
takk til arrangørerne samt en meget 
morsom UK-sketch med Admiral Horatio 
Nelson, hvis blinde øye kostet tapet av 
DA-NO-flåten på København’s Rhed i 
1801. 

BLEKINGE 2012: Med Samme Passjon 
og Super Superlativer er ikke nok !!

Af K. H. Jensen

Wayfarer i skærgården

W 1348 med dansk og tailandsk flag
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På W1348 førte vi - foruten svensk 
gjesteflagg - et thailandsk flagg under 
BB-saling, og noen spurte hvilken klubb 
er det fra ?! Burde kanskje ha vært Royal 
Varuna Yacht Club’s flagg som kan ses på 
www.varuna.org .
En fabelaktig og opplevelsesrik uke i 
Blekinge skjærgården’s vakre, fredlyste 
områder med få hytter og imponerende, 
helt herlige seilforhold. 
I vår subjektive W-tur rapport sluttet vi 
syv dagers seilas med at La-iad seilte 
W1348”Maitken” hele veien X på X - 
*under oppmuntring*(’riset’ bak skapet!) 
- ut i Østersjøen til en liten, aller ytterste 
steinrøys-øy med litt bevoksning, rikt 
fugleliv, i ca. 6 -7 m/sek med strålende 
sol og i koselig ’kniving’ mot 8 - 9 andre 
W’er besatt av samme passjon og fasci-
nasjon av naturens storhet og gleden ved 
å bruke vind og sjø til lek og stimulans 
for hjerte og sinn.

Noen få seilte rett lite synes jeg, med de 
vidunderlige forhold, og stort sett bra vær 
hele uken med mye sol, og morsomme 
navigasjon’s utfordringer(derfor likte jeg 
å starte før de andre og IKKE følge en 
GPS-seiler!). Mange vet IKKE eller har 
ikke forsøkt, hvor lite seil man kan greie 
seg bra og sikkert med! 
Bare èn dag med litt kraftig vind, der 
vi kom hjem under W-trysail+genoa(så 
La-iad kunne styre - mere ubekymret) og 
èn dag der W1348 alene(var foran med 
en ca.10 min. tidlig start - tung W. ikke 
regatta-rigget!) nådde til destinasjonen, 
mens resten ble ’lurt’ - mente Hollæn-
derne - til å dreie av mot le på halv-veien, 
da noen ikke likte brytende sjø i et åpent 
Østersjø-hav, men alle seiler jo valg-fritt 
og på eget ansvar.

Fredag, 3 ds., en flott seilas til 
Karlshamn, 3 tim. X-på-X dit og 1 tim.35 
min. tilbake, der W1348 underveis feide 
en svensk ’MONARCH’-kjølbåt, som 
ville ta oss med spinnaker, av bordet - 
nok litt overraskende for dem ombord i 
den skuten ! ”Bedre kan en ikke ha det !”. 
Som kjent kan W. semi-surfe og plane.
Det er *livs-vitaminer* i W-samvær og 
W-seiling. Kommende helg feires på øen 
VEN dannelsen av SWS for 44 år siden, 
så vær W-velkommen der og ellers i 
WAYFARER ! På Furesøen er W-DM-
2012 på trapperne!

Ken d.e., W1348”Maitken” .

Heller ikke i skærgården manglede der 
underholdning
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DM 2012 - Klassemesterskab i Farum
Af Klaus Frovin Jørgensen

I den sidste weekend i august blev DM 
2012 i Wayfarer-klassen afholdt på Fu-

resøen. Farum Sejlklub stod for et fanta-
stisk arrangement, der bød på alt lige fra 
gode og variede vindstyrker til perfekte 
sociale rammer. Furesøen er i Danmark 
Wayfarer-klassens vugge, og intet var 
mere naturligt end at afholde årets vig-
tigste stævne på denne traditionsrige sø.        
At stævnet havde en fornem deltager i 
form af Wayfarer-nestoren Al Schonborn 
fra Canada, gav blot stævnet endnu mere 
klasse. Feltet var stort og talte 28 både 
med mange skrappe mandskaber. Imid-
lertid skilte et sig ganske ekstraordinært 
ud. Mere om det om lidt.
     Lørdagen bød på let til jævn luft i et 
dejligt sensommervejr. Og selv om den 
springende vind - som søen er kendt for 
- var vanskelige forhold at lægge baner 

under, lykkedes det rigtig godt for den 
erfarne baneleder at få afviklet fire gode 
og tætte sejladser på op-ned baner denne 
dag. Startlinjen var ganske lang, men 
dette forhindrede ikke mange af selv de 
erfarne sejlere i at løbe for tidligt over 
linjen, hvilket banelederen ikke var bleg 
for at dømme. 
    Om søndagen var vejret mere blandet. 
Vinden lagde hurtigt fra land, og den 
friskere vind bevirkede, at der skulle 
sejles på den klassiske trekantsbane. På 
slørbenene kom det til at handle meget 
om fart, og da vinden øgede, blev det helt 
afgørende at få jollerne op at plane og 
holde dem der. Det var sjov og teknisk 
krævende sejlads, hvor manøvrerne gerne 
skulle sidde i skabet. Ind imellem gjorde 
de ikke det, og så måtte man en tur i sup-
pen. 

Starten 2012  Foto: FischerPhoto.com
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Der var en meget intens stemning blandt 
de mange joller, og den friske luft 
bevirkede, at der ind imellem blev talt 
med store bogstaver. Sådan er det, når 
bølgerne går højt. Men klassen tog sig 
virkelig ud fra sin absolut bedste side, 
når det store felt kom planende ud til 
trekantsbanens slagmærke. Det var i det 
hele taget en fornøjelse også at få lov til 
at sejle trekantsbane.
    Mange sejlere fra hele landet havde 
lagt vejen forbi Furesøen for at dyste om 
guldet. Men som sagt skilte et mand-
skab, nemlig ægteparret Søren Jensen og 
Anette Hansen fra Farum Sejlklub, sig 
ganske overbevisende ud, og med de 9 
point sejlede de sig sikkert til guldet på 
hjemmebanen.
    De blev efterfulgt af Ove Skovgaard-
Mortensen, Skovshoved Sejlklub, og 
Dennis Nielsen fra Farum Sejlklub, som 
tog sig af sig sølvet. 

    Bronzen tog sidste års vindere Kim 
Søderlund og Jesper Achton Friis, begge 
Farum Sejlklub, sig med 19 point af.

Det var et fantastisk arrangement, Farum 
Sejlklub havde stablet på benene. Det var 
ekstremt godt organiseret, og der mang-
lede intet. Og det var en imponerende 
indsats, de mange frivillige havde gjort. 
Tak for det!

Der sejles tæt ved topmærket   Foto: FischerPhoto.com

GuldvinderneFoto: FischerPhoto.com
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Bølgesprøjtene fløj om ørerne på sej-
lere fra hele landet, da 24 Wayfarer 

både dystede i weekenden i bølgerne ud 
for Ho Bugt Sejlklub i Hjerting om at 
blive jysk mester for Wayfarer.
    Vejrudsigt for åbne jyske mesterskab 
i Ho Bugt. Enkelte byger med kraftige 
vindstød, ved kysterne op til hård vind 
eller kuling, men ellers klart vejr og en 
temperatur ned mellem 13 og 18 gra-
der. JM 2012 blev afholdt af Ho Bugt 
Sejlklub i weekenden 15.-16. september, 
hvilket dannede rammerne om 7 fanta-
stisk spændende kapsejladser med 24 
tilmeldte både fra hele Danmark. 
    Manddomsprøven - Når drenge bliver 
til rigtige mænd
     Den hårde vind i weekenden gjorde, 
at man bogstavlig talt blev nødt til at 
”hænge røven ud af bukserne” fortæller 
Poul Ammentorp fra Farum sejlklub, og 
fortsætter; ”taktik var ikke nok” til week-
endens sejladser, når man møder den 
hårde vestenvind og den stærke strøm, 
som skabes af tidevandet ved vestkysten 
bliver sejladserne hårde og fysiskkræ-
vende arbejde.
    Vestkysten har en barsk natur, hvor der 
kæmpes mod havets kræfter, hvilket man 
ikke møder mange steder i Danmark, - 
Det skaber nogle anderledes og spæn-
dende udfordringer.
    ”Tro, håb og venskaber”
Åbne jyske mesterskaber i Wayfarer-
jollen ligger op til andet end kapsejlads 
og konkurrence. Sammenholdet ovg 
venskabet blandt sejlerne og tilhængerne 
af Wayfarer-jollen er enestående, fortæl-
ler Søren Jensen fra Farum sejlklub. 

Velkomsten og gæstfriheden er ikke set 
bedre bekræfter Jesper Achton Friis og 
Bjarne Manstrup fra hhv. Farum og Lang-
øre.
    Der bliver stadig talt om Lottes bage-
kunstner
    Om det er den facinerende og rå 
vestenvind og de specielle sejlerforhold i 
Vesterhavet, der trækker sejlere fra hele 
landet til Esbjerg, eller om det er Lottes 
hjemmelavede æblekage der lokker, det 
vides ikke med sikkerhed. Men en kends-
gerning er det at JM i Wayfarer-jollen var 
endnu engang en stor succes, fortæller 
Bjarne Lindquist som er Formand for Ho 
Bugt Sejlklub.
    Til et lignende stævne sidste år, blev 
der serveret Lottes hjemmelavede æble-
kage. Den blev så populær, at der blev 
talt om den ved andre stævner, så den 
var selvfølgelig på programmet igen i 
år, griner Jens konge, der er mangeårigt 
medlem af Ho Bugt sejlklub.
    ”Vejret er ligesom en god krimi - der 
kommer på et tidspunkt en opklaring!”
Weekendens krimi blev opklaret og jysk 
mester 2012 blev Peter og Jonathan Si-
getty Bøje fra Aarhus Sejlklub, efterfulgt 
af Søren Jensen og Annette Hansen fra 
Farum Sejlklub på en 2. plads, hvoref-
ter Ove Skovgaard-Mortensen Dennis 
Nielsen fra SKB/Farum sejlede sig til en 
flot 3. plads.

Hjemmelavet æblekage med vestenvind
Af Lene Hemmsen
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Slagmærke helt inde under land

W 10811 - Wotium / Gert - havde 
ikke planlagt at deltage i JM 

- 2012 p.g.a. manglende gast, men 
skæbnen ville, at W 10299 / Kim også 
manglede sin gast - så vi slog pjalterne 
sammen og vi tilmeldte Wotium, selv om 
det kun blev til en enkelt prøvesejlads i 
Øresund - så . . . . .
trods en særdeles VÅD og STORMFULD 
advarsel fra vejrgudernes side - satte Wo-
tium kursen mod Esbjerg fredag middag.
    Så selv uden at være sam-sejlet præ-
sterede vi en 5. plads - der, som tidligere 
udløser ”retten” til at skrive beretning fra 
JM som følger . . . . . . . . . .
    Som sagt ankom vi fredag og erfarede, 
at grundlaget for hele stævnet var tilrette-
lagt med stor ekspertise, imødekommen-
hed, gæstfrihed og hvad ellers kan ønskes 
af mad drikke hygge o.s.v.
   Selv privat indkvartering kunne tilbydes 
- så det kan næppe overgås . . .
   Sejlerne trodsede vind og vejr og næ-
sten alle gennemførte de planlagte

 sejladser under værst tænkelige vilkår 
og betingelser, med kæntringer på stribe, 
småskavanker på både mandskab og grej.
   Det var også ekstremt fysisk belastende 
at holde båden ”sejlende” så Wotium 
fravalgte spilersætning . . .
   Konklusionen på hele arrangementet 
må bestemt enstemmigt være, at det 
vel-smagende traktement - natsuppe, 
æblekage, mad, middag - og lørdagshyg-
gen - opretholdt sejlernes engagement og 
kampgejst til sidste ”trut”.
   Vel ankommet til hjemhavn - sender 
vi stor tak til alle de mange frivillige, og 
stævneledere samt alle deltagende W-
sejlere, som gjorte JM 2012 til en dejlig 
oplevelse.

Vi kommer helt sikkert igen
W-hilsen - Gert / Kim - Wotium 10811

Beretning fra Ho Bugt JM 2012
(Set fra 5. pladsen)

Af Gert Svane
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W10589 Flottenheimer med Poul 
Erik Viuff og Søren Grønlund 

som besætning havde som hovedmål for 
sæsonen 2012 at deltage i JM på hjem-
mebane
Mine erfaringer indenfor sejlads stræk-
ker sig 3 år tilbage og havde sidste år 
fornøjelsen at deltage som gast ved Tune 
up på Farum Sø, DM i Roskilde samt JM 
i Ho bugt.
    Efter JM sidste år sprang Poul Erik 
(tidligere meget aktiv sejler) til som gast 
og så var  sagen klar - onsdagssejladserne 
skulle forberede os vtil JM.
    Ugen op til JM gik med en nervøs 
skelen til vejrudsigten. Denne lovede til 
tider blæsevejr som helt eller delvist ville 
kunne aflyse arrangementet. Heldigvis 
nåede blæsten ikke helt disse højder.
    Nu er vi i Ho Bugt Sejlklub jo vant 
til blæst fra vest, meeeen jeg må sige at 
weekenden bestemt skulle blive udfor-
drende for os og grejet. 
    Der var kun meget begrænset tøven at 
spore blandt deltagerne lørdag middag 
så vi kastede os hovedkulds ud i det 
skumtoppehvide hav. Starterne gik ikke 

alt for godt om lørdagen, men da dagens 
sejladser og en kæntring var overstået 
var resultatet ganske tilfredsstillende - en 
foreløbig 14. plads.
    Søndagens sejladser var præget af 
TRÆTHED. Vi var mere fremme i 
starterne og skal her naturligvis beklage 
såfremt vi på nogen måde generede andre 
deltagere....
V    i havde dog svært ved at holde fart i 
båden og dagen resulterede i en tyvstart, 
endnu en kæntring og slutteligt en 15. 
plads. Dette belønnes jo som bekendt 
med fornøjelsen af at skulle skrive denne 
beretning...
    Vores indtryk af hele weekenden er 
bestemt positivt. Wayfarer sejlere går 
helt sikkert til makronerne på banerne, 
men kombinerer dette med det sociale på 
bedste vis. Lørdag aften var super hyg-
gelig og venskabelig. Tydeligt for enhver 
at mange kender hinanden fra tidligere 
kapsejladser og ikke mindst var under-
holdningen uovertruffen.
    Vi har bestemt fået appetit på mere, 
så vinteren skal bl.a. bruges til teoretisk 
sejlads, bøgerne er købt og ligger klar og 
vi glæder os allerede til sæsonen 2013.

Beretning fra Ho Bugt JM 2012
(Set fra 15. pladsen)

Af Søren Grønlund  

Søsætning
fra stranden
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 Wayfarer Trading
T h o m a s  R a u n - P e t e r s e n ,  S k o v g å r d s v e j  1 5 ,  2 9 2 0  C h a r l o t t e n l u n d
E-mai l :  t rp@wt.dk,  Te l :  +45  6130  6617

Mast, 
Proctor,grå 7.250
Mastespor 270
Mastebolt, stål Ø  8mm 240
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230

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

Fald

Wirefald m. sjækel til storsejl 375
Wirefald til storsejl, påsplejset forfang 505
Faldstrammer til storsejl 220
Storsejlsfald, 5 mm tov 300
Wirefald m. sjækel til forsejl 355
Wirefald til forsejl, påsplejset forfang 475
Faldstrammer til forsejl 390
Forfang til wirefald, storsejl/forsejl 80/70

Bom

Proctor, grå 2.600
Lang slæde til montering af bomnedhal 390
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140
Endestykke til bom 175 - 330

Spiler

Spiler 4.650
Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/1.090
Endestykke til stage 210
Kile til ophal 65
Fald 120
Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,7/5 mm 680
Wireløkke til parkering af stage 260

Sejl 

Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer 6.750
Sejlpinde pr. stk 160
Genua med rude, wire i forlig 3.580
Fok med wire i forlig 3.180

Rulleforsejl

Rulleforstag - tromle/topsvirvel 640/240
Afstandstykke – trekant 120
Rulleforsejl – wire m. glasfiber 2.130
Rulleforsejl – wire m. kulfiber 2.580
Rulleforsejl – wire m. glasfiber + tromle 3.100

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 3.680
Heldækkende mkIV 3.960
Cockpitpresenning 2.630
Heldækkende,  blå 2.600

Luge

Agterluge mk I/mk II 3.320/3.400
Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410

- mk I, gummi/silicone 100/250
Siliconelim 240
Rund forluge med gevind og O-ring 270

Jollevogn

Varmgalvaniseret, meget lav 5.950
Hjul til jollevogn, pr. stk. 360

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

Ror

Rorblad, 20mm plywood 950
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 2.930
Rorpind aluminium 1.180
Rorpindsforlænger, 90 cm 385

Diverse

Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 1.950
Bundprop med gevind 45
Overtræk til bådruller 200/350 kg 550
Bailer metal/plastic 760/800
Hængestrop 310
Håndtag, plywood/mahogni 195/340
Kølbånd, aluminium, pr. meter 160
 

Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet 
i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer  m.m. på

www.wt.dk
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Skandinavisk      ayfarer Sammenslutning 
 

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 12/7-2012 
 
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  fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. 
 

Ad 2 

Formandens beretning vedlægges som bilag 2 
Beretningen blev godkendt. 
 

Ad 3 

Kassereren gennemgik i hovedtræk tallene. Forsamlingen godkendte regnskabet. 
 

Ad 4 

Ingen forslag modtaget 
 

Ad 5 

Der er fire forslag fra WIC, som blev fremlagt af Jesper Friis: 
1. Skal elektroniske instrumenter forbydes  i jollen under kapsejlads? 
2. Skal der være sejlnr. i spiler 
3. Max. breddemål rettes, så det bliver identiske med MK4. 
4. Bevis for opdriftsprøve udgår, men klassereglerne foreskiver at det er ejerens ansvar at jollen kan bestå en 

opdriftsprøve. Hvis der er tvivl herom kan en måler forlange en prøve udført før jollen kan deltage i kapsej-
lads. 

 
Forslag 1: Holdningen var at der ikke er nogen grund til at forbyde elektroniske hjælpemidler. Primært fordi  
de anses for at distrahere mere end de hjælper, men også fordi det er svært at kontrollere. 
Forslag 2: Der var enighed om at der ikke skal være krav om sejlnr. i spileren. 
Forslag 3: Reglen tillader gamle joller at blive lige så brede som de nye mk 4. I forvejen er denne regel gæl-
dende for SWS, så vi kan kun tilslutte os at den også kommer til at gælde i WIC.  
Forslag 4: Tanken er at opdriftsprøven skal udføres på forlangende i forbindelse med en kapsejlads. Denne 
ide vandt tilslutning. 
 

Ad 6 

Oplæg til budget blev godkendt. 
 

Ad 7 

- Poul Ammentorp blev genvalgt 
- John Goltermann blev genvalgt 
- Fie Goltermann blev genvalgt 
- Thomas Raun-Petersen blev genvalgt 
- Søren Svarre blev genvalgt 
- Jesper Nothlev blev genvalgt 
- Heinz Dieter Lützenkirchen blev genvalgt  (Har siden meddelt at han ønsker at trække sig) 
- Hanne Voss blev genvalgt 
- Bjarne Manstrup blev genvalgt 
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Ad 8 

Arne Stahlfest blev genvalgt 
 

Ad 9 

1. K.H.Jensen foreslog at der kom mere historik om jollen på hjemmesiden.  Jesper Nothlev lovede at se på 
dette. 

2. Generel diskussion af hvordan vi sælger billetter (tiltrækker nye medlemmer) til foreningen. 
3. Turberetning som emne kunne være på hjemmesiden 
4. Stephan fortalte om projekt 100 Wayfarer-joller i forbindelse med Dansk Sejlunions 100 år. 
5. John Goltermann spurgte til hvornår Gamborg Fjord træffet skulle holdes i 2013. Der var enighed om at 

Pinsen ville være velvalgt. 
 

Slutteligt udtrykte Poul Ammentorp tak til Elof Andersen for hvervet som ordstyrer, samt tak alle for det sto-
re arbejde, der gøres i foreningen, herunder ikke mindst  kapsejladssekretæren. 
 
Herefter sluttede generalforsamlingen. 
 
 
Referent: Thomas Raun-Petersen 12. juli 2012  

 

 

 

 

 

Bilag 1: Deltagere i generalforsamlingen  

 

 

Sejlnr. Navn Fleet 

239 Poul Ammentorp Furesøen 
5144 Fie & John Goltermann Fredericia 
5263 Poul Meldgaard Esrum Sø 
1740 Jens Konge Rasmussen Esbjerg 
2522 Palle Sennels Esbjerg 
 Jesper Graves Århus 
9355 Jesper Achton Friis Furesøen 
5131 Elof Andersen Furesøen 
3264 John Friis Esrum Sø 
3254 Steen Antonsen Furesøen 
7014 Hanne Voss Fyn 
3364 Gunnar Kondrup Esbjerg 
1348 K.H. Jensen Norge 
1825 Leif Trier Roskilde 
10560 Jesper Nothlev Århus 
6313 Bjarne Manstrup Samsø 
6617 Thomas Raun-Petersen Hellerup 
5675 Ole Larsen Bornholm 
 Nicklas S. ?  
10444 Stephan Nandrup-Bush Furesøen 
3825 Leila Collovich Jensen Hellerup 
5969 Ebbe Kildsgaard Esbjerg 
9452 Poul Pedersen  
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Bilag 2: Formandens beretning for SWS 2011 - 2012 
 

Aktiviteter i SWS  

 

Tursejlads: 
 

Rantzausminde træffet er et utroligt vigtigt aktiv for SWS. Det er efterhånden blevet en populær tradition, at der af-
holdes praktisk sejladsweekend op til Rantzausmindetræffet. 
  
”Vis mig dit farvand” nu på Gamborg fjord for andet år i træk! Mon der kommer andre eller er Gamborg fjord træf-
fet kommet for at blive? Det er en stor succes, og der skal lyde stor tak til Fie og John Goltermann for deres initiativ 
og flotte indsats, som de også høster megen ros for! 
Internationalt Wayfarer Rally blev afholdt i Holland, hvor konceptet med ”Hotelskib” blev gentaget. Det blev et til-
løbsstykke uden lige, så det blev nødvendigt at booke et hotelskib mere Der deltog 6 besætninger fra SWS. 

 

Kapsejlads 
 
DS-DM 2011 

 
Danmarksmesterskab for Wayfarer blev afholdt af Roskilde Sejlklub. Der deltog 26 joller. Et godt og solidt stykke 
banearbejde gav et flot mesterskab, hvor vi også havde deltagelse af producenten Richard Hartley fra England, som 
sejlede med sin søn. De viste os hvorledes den nye Wayfarer MK4 skal sejles, idet de efter alle sejladser kunne tælle 
et resultat sammen som gav dem 1. pladsen. 
 

Jysk Mesterskab 2011 

 
Ho Bugt Sejlklub afsluttede sæsonen 2011 med Jysk Mesterskab, som også var et tilløbsstykke med 27 joller, som var 
lokket til med udsigt til Lottes æblekage og sælsafari. Det bliver spændende om dette momentum kan holdes i 2012 
 
Træningslejr Farum 2012 

 
Sæsonen 2012 startede med træningslejr på Furesøen i Farum Sejlklub med den meget kompetente instruktør Jesper 
Pilegård. 
På trods af for megen vind om lørdagen var alle meget begejstrede, og det affødte følgende kommentar fra en af de 
garvede deltagere: ”Det er næsten sjovere end at sejle rigtig kapsejlads!” Sådan en udtalelse skaber stof til eftertanke 
hos kapsejladssekretæren og hovederne er lagt i blød, for at finde metoder til at gøre kapsejlads endnu sjovere, så vi 
kan få flere deltagere. 
 
Tærø rundt 2012 
 
Næste kapsejladsaktivitet var Tærø rundt med deltagelse af 7 joller. Tærø rundt er en distance kapsejlads, hvor det at 
have det sjovt og hyggeligt er det vigtigste. Tur og kapsejlere kan deltage under meget lige forhold og der er fantastik 
flotte præmier til alle, samt en fest på havnen om aftenen, som bringer minder frem om den gode stemning der var 
ved Sjælland Rundt i gamle dage, hvor der deltog 2000 både! Vi kan campere lige ved siden af klubhuset, med rigtig 
gode faciliteter, så lad os se om vi kan blive +10 Wayfarerjoller til Tærø rundt i 2013. 
 
Sjællandsmesterskab ved Faxe Kondi Cup i Præstø juni 2012 

 
Det var en alvorlig nedtur, som tapper vores kapsejladssekretær Søren Svarre for god energi og lyst. 
Med 9 tilmeldte deltagere som i 12 time blev til 13 er det et stort spørgsmål, om vi kan få sejlklubberne til at arrange-
re kapsejlads for os. Rent økonomisk hænger det ikke sammen, og det er heller ikke sjovt, når sejlerne ikke viser det 
større interesse! 
Vi har derfor taget konsekvensen af denne nedtur, og har styrket kapsejladsudvalget med repræsentanter fra ”Wayfa-
rer kraftcentrene”: Ho Bugt ved Thomas Krogsgård, Farum ved Søren Jensen, Roskilde ved Søren Svarre, Præstø ved 
Arne og Århus ved Jesper Nothlev. Repræsentanternes primære opgave er at fungere som ”pushere” og få Wayfarer-
sejlere fra deres område til at melde sig hurtigt til de fremtidige stævner, så vi kan stille med et rimeligt deltagerantal! 
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Bilag 2: Formandens beretning for SWS 2011 - 2012 
 

Aktiviteter i SWS  

 

Tursejlads: 
 

Rantzausminde træffet er et utroligt vigtigt aktiv for SWS. Det er efterhånden blevet en populær tradition, at der af-
holdes praktisk sejladsweekend op til Rantzausmindetræffet. 
  
”Vis mig dit farvand” nu på Gamborg fjord for andet år i træk! Mon der kommer andre eller er Gamborg fjord træf-
fet kommet for at blive? Det er en stor succes, og der skal lyde stor tak til Fie og John Goltermann for deres initiativ 
og flotte indsats, som de også høster megen ros for! 
Internationalt Wayfarer Rally blev afholdt i Holland, hvor konceptet med ”Hotelskib” blev gentaget. Det blev et til-
løbsstykke uden lige, så det blev nødvendigt at booke et hotelskib mere Der deltog 6 besætninger fra SWS. 

 

Kapsejlads 
 
DS-DM 2011 

 
Danmarksmesterskab for Wayfarer blev afholdt af Roskilde Sejlklub. Der deltog 26 joller. Et godt og solidt stykke 
banearbejde gav et flot mesterskab, hvor vi også havde deltagelse af producenten Richard Hartley fra England, som 
sejlede med sin søn. De viste os hvorledes den nye Wayfarer MK4 skal sejles, idet de efter alle sejladser kunne tælle 
et resultat sammen som gav dem 1. pladsen. 
 

Jysk Mesterskab 2011 

 
Ho Bugt Sejlklub afsluttede sæsonen 2011 med Jysk Mesterskab, som også var et tilløbsstykke med 27 joller, som var 
lokket til med udsigt til Lottes æblekage og sælsafari. Det bliver spændende om dette momentum kan holdes i 2012 
 
Træningslejr Farum 2012 

 
Sæsonen 2012 startede med træningslejr på Furesøen i Farum Sejlklub med den meget kompetente instruktør Jesper 
Pilegård. 
På trods af for megen vind om lørdagen var alle meget begejstrede, og det affødte følgende kommentar fra en af de 
garvede deltagere: ”Det er næsten sjovere end at sejle rigtig kapsejlads!” Sådan en udtalelse skaber stof til eftertanke 
hos kapsejladssekretæren og hovederne er lagt i blød, for at finde metoder til at gøre kapsejlads endnu sjovere, så vi 
kan få flere deltagere. 
 
Tærø rundt 2012 
 
Næste kapsejladsaktivitet var Tærø rundt med deltagelse af 7 joller. Tærø rundt er en distance kapsejlads, hvor det at 
have det sjovt og hyggeligt er det vigtigste. Tur og kapsejlere kan deltage under meget lige forhold og der er fantastik 
flotte præmier til alle, samt en fest på havnen om aftenen, som bringer minder frem om den gode stemning der var 
ved Sjælland Rundt i gamle dage, hvor der deltog 2000 både! Vi kan campere lige ved siden af klubhuset, med rigtig 
gode faciliteter, så lad os se om vi kan blive +10 Wayfarerjoller til Tærø rundt i 2013. 
 
Sjællandsmesterskab ved Faxe Kondi Cup i Præstø juni 2012 

 
Det var en alvorlig nedtur, som tapper vores kapsejladssekretær Søren Svarre for god energi og lyst. 
Med 9 tilmeldte deltagere som i 12 time blev til 13 er det et stort spørgsmål, om vi kan få sejlklubberne til at arrange-
re kapsejlads for os. Rent økonomisk hænger det ikke sammen, og det er heller ikke sjovt, når sejlerne ikke viser det 
større interesse! 
Vi har derfor taget konsekvensen af denne nedtur, og har styrket kapsejladsudvalget med repræsentanter fra ”Wayfa-
rer kraftcentrene”: Ho Bugt ved Thomas Krogsgård, Farum ved Søren Jensen, Roskilde ved Søren Svarre, Præstø ved 
Arne og Århus ved Jesper Nothlev. Repræsentanternes primære opgave er at fungere som ”pushere” og få Wayfarer-
sejlere fra deres område til at melde sig hurtigt til de fremtidige stævner, så vi kan stille med et rimeligt deltagerantal! 
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 Ændring af klaseregler 

 
 SWS har foreslået, at der gerne må anvendes elektroniske kompas samt GPS i forbindelse med kapsejlads motiveret 
med: 

1. At forbyde disse hjælpemidler vil betyde, at der er sejlere, som vil vælge en anden klasse, hvor det er til-
ladt. 

2. Instrumenterne kan i dag anskaffes til en pris, hvor alle kan være med. 
3. Det er instrumenter, som også kan anvendes til tursejlads. 
4. Instrumenterne kan være en hjælp for nye sejlere til at komme hurtigere med i legen. 

 
Udviklingen i SWS 

 
Vi har i bestyrelsen fokus på det langsomt dalende medlemstal, og må erkende, at det er en generel tendens indenfor 
sejlsporten. 
Specielt tilslutningen til kapsejladsen i Wayfarer mærker nedgangen. Det er derfor vigtigt at alle som har lyst til at 
sejle kapsejlads bakker op om de arrangementer, som SWS tager initiativ til. 

 
Afslutning: 

 
Der skal lyde en stor tak til vores kapsejladssekretær Søren Svarre for den energi og ildhu han lægger i at arrangere 
kapsejladser. 
Tak til sejlklubberne; Roskilde, Ho Bugt, Farum, Bogø, Præstø som har afholdt kapsejladser for os. 
Tak til Hanne, Jesper og Bjarne for et veltilrettelagt Rantzausmindetræf. 
Tak til Bo og Thomas samt alle instruktørerne for opbakning til praktisk sejladsweekend. 
 
Og som en helgardering vil jeg sige tak til alle, som bidrager med at holde gang i SWS og sejlads i Wayfarer jollen. 
 
Poul Ammentorp 

 

Velkommen til nye medlemmer

Fleet W nr. Navn

Århusbugten W 5939 Lars Melholt Rasmussen

Esbjerg W Steen Hansen

Esbjerg W 8420 Torben Sund Laursen

Esbjerg W Søren Grønlund

Esbjerg W 4930 Tommy Lund Nielsen

Esrum W Niels Gregers Johansen

Esrum Ulrik Ahlefeldt-Laurvig

Furesøen W Lone Hansen

Fyn Dorte S. Kromann-Andersen

Fyn W 3743 Klaus Arp

Fyn W 646 Per Brandt Pedersen

Fyn W 5122 Bo Andersen

Køge Bugt W 5375 Aage Krogh

Limfjorden W 6142 Søren Lindhart Thomsen



25

SWS  DVD oversigt

Titel	 Tid	 År	 DVD	nr
DVD	type	 	 	 		-	 		+
DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg ......................................01:00  1992 001 002
Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 ........................01:00 1985 003 004
W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg ........................................01:00 1988 003 004
Wayfarer DM 1990, Egå ..................................................................00:40 1990 003 004
Wayfarer DM 1994 Egå ...................................................................00:30 1994 003 004
Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling .............  1983 005 006
Wayfarer Worlds 1998, Egå .............................................................02:37 1998 005 006
Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 ..................................................03:25 1988 007 008
Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97 ...........................................02:20 1993 009 010
lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 .........................00:50 1999 009 010
Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen .............................00:40 1996 017 018
Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry 1994 ..........00:30 1994 011 012
Wayfarer the Movie .........................................................................01:23 1995 013 014
W-trim - McNamara Canada 1990 ...................................................04:00  1990 015 016
Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol ............................02:00 1988 019 020
Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ..............................................02:00 1988 021 022 
Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ..............01:30 1988 023 024 
Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ..............................01:30 1988 025 026
Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge..................00:30 1964 027 028
Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter ...................................01:00 2004 029 030
Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara ................................00:33 2000 031 032
Wayfarer - Jubi 2008 ........................................................................00:50 2008 033 034
Wayfarer DM 2009 Farum ...............................................................00.55 2009 035 036

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk
Bemærk:	
Kvaliteten	er	ikke	bedre,	end	den	er	på	videobåndene,	der	ligger	til	grund	for	DVD’erne.	

Prisen incl. forsendelse er 40,- kr/DVD for SWS medlemmer, 80,- kr/DVD for ikke medlemmer.
Bestilling sker på én af følgende måder:
Send et brev med en check og angivelse af de ønskede DVD skiver til:
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK 6715 Esbjerg N eller,
Send en mail til jenskonge@wayfarer.dk med din bestilling og overfør pengene til:
Frøs Herreds Sparekasse, reg. nr. 9736 konto 0001194399
Er du i tvivl, kan du ringe eller maile til mig, tlf. +45 7512 1646 Jens Konge
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SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Hanne Voss Ørnevej 4   4671  Strøby 
e-mail h.voss@youmail.dk

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

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

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

Teknisk udvalg, målere
Jesper A. Friis , chefmåler 
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  30304314 
jesper@achtonfriis.dk 
Poul Meldgård, Skovbrinken 30,      DK-
3450  Allerød,   4826 7890 
poul@meldgaard.dk
Jesper Nothlev, se under webmaster
Lars Rich   Boserupvej 229, 
3050 Humlebæk,   4919 0170 
larsrich@larsrich.dk 
Per Bigum,  Egernvænget 27 
4733 Brøderup, 5556 1032
em pvb@ihk.dk
Gunnar Kondrup, Jens Kusks Vej 3
6731 Tjæreborg  7517 5582
guk@esenet.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B
N-1344 Haslum, +47-6753 8237
e-norrud@online.no

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

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

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

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

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

PR udvalg
John Goltermann
se bestyrelse.

W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk
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Kontaktpersoner
Amager  K-H Jensen
  2063 4660
  w1348@hotmail.com

Aså  Rolf Hartvig-Hansen
  9885 1432
  rolf@wayfarer.dk

Egå  Jørgen Hededal
  8616  3310,
  jorgenhededal@webspeed.dk

Esbjerg   Jens Konge Rasmussen
  7512  16 46
  jenskonge@wayfarer.dk

Furesøen Jesper Friis
  30304314
  jesper@achtonfriis.dk

Sydsjælland Hugo Nøddelund   
  2635 0010
  hugo@hnagro.dk

Fyn  Jørgen Gammelgård Nielsen
  5118 1611
  uej@sa-net.dk

Sletten  Lars Rich
  4919  0170
  larsrich@larsrich.dk

Norge  Heinz Dieter  Lützenkirchen
  +47 (6388) 1511
  heinzl@powertech.no
  K-H Jensen
  +45 2063 4660
  w1348@hotmail.com

Bestyrelse
Formand: Poul Ammentorp, 
Munkevej 29A, DK-3500 Værløse,
tlf.: 4448 5905
poul.ammentorp@wayfarer.dk
Næstformand: John Goltermann, 
Lange-Müllersvej 5
7000 Frederecia 7593 3370 
jgo@wayfarer.dk
Kasserer:  Fie Goltermann
Lange-Müllersvej 5   7000 Frederecia 
tlf: 2623 3910     Giro: 3 17 10 86
fie.goltermann@wayfarer.dk
Sekretær, medlemskartotek: 
Thomas Raun-Petersen
Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund,  3964 2007
trp@wayfarer.dk
Kapsejlads
Søren Svarre 
Klostervej 10 4000 Roskilde  
4025 1122
Soeren.Svarre@yr.com
Tursejlads:  
Hanne Voss 
Skovbostrand 4 E   5700 Svendborg 
 5130 2575
 e-mail h.voss@youmail.dk
Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014
Øvrige medlemmer:
Jesper Nothlev se webmaster
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