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W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for 
Wayfarersejlere i Skandinavien.
Redaktør: Jørgen F. Hansen,
Layout: Jørgen F. Hansen
Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk 
Tryk: Vester Kopi A/S, Odense
Oplag: 450 eksemplarer.

Deadline for næste W-Nyt 1. oktober
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 2013 udgør 300,00 kr
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Nyt fra SWS bestyrelsen 
Af Poul Ammentorp

Nu er det maj, det er forår og der skal 
sejles.

Vi har allerede haft årets første kapsej-
lads sidste weekend i april i Kastrup 
Sejlklub til ”Polyester Cup”, hvor vi 
sejlede under de bedste forhold, som man 
kan tænke sig. Vind 3-4 m/s og sol både 
lørdag og søndag. 13 joller var tilmeldt 
stævnet, og vi havde en herlig weekend 
sammen med 18 Finnjoller. Der er beret-
ninger at finde W-nyt og på hjemmesi-
den, og her kan du også finde et link til 
alle de flotte action billeder, som er taget 
af Fischer Photo. 
    Der var pænt besøg ved udstillingen 
i Fredericia. Det er godt, at vi får vist 
”flaget”. En stor tak til Fie og John 
Goltermann for at stå for arrangementet, 
og også til alle som hjalp til med udstil-
lingen.
    Som nævnt tidligere er det vigtigt med 
PR og synlighed for Wayfarerklassen for 
at tiltrække nye sejlere.
    Efter kontingentet for 2013 er ind-
betalt, kan vi konstatere, at vi er 294 
medlemmer. Medlemstallet er faldet, 
men dette fald er væsentligt mindre, end 
det har været tidligere. Skønt det er et 
fald, så glæder vi os i bestyrelsen over, at 
det er markant mindre (23) end tidligere 
år (40).  Der er rimelig sandsynlighed 
for, at vi kan indhente det ”tabte” i løbet 
af sæsonen. Det er naturligvis også op 
til dig, at hjælpe med til. Hvis du kender 
nogen, som har anskaffet en Wayfarer-
jolle, og de ikke er medlem af SWS, så 
kan du fortælle, hvilke gode tilbud vi har 
i foreningen, som de kan være med til, 
hvis de melder sig ind!

Årets resultat ser rigtigt pænt ud og for 
at stimulere mobiliteten og interessen for 
deltagelse i stævner, som holdes for-
skellige steder i landet, har bestyrelsen 
besluttet at genindføre transportstøtten til 
stævner, hvor man skal over betalingsbro-
er eller færger. Vores kapsejladssekretær 
bringer de nærmere regler herfor i bladet 
og på hjemmesiden.
    Ser vi fremad, er der i Pinsen tursejlads 
med træf på Gamborg Fjord. 
    Den 8/6 er der distance kapsejladsen 
Tærø Rundt, hvor både Tur og Kapsejlere 
kan deltage, og dette er kombineret med 
et brag af en fest på havnen efter sejlad-
serne. Jollesejlerne kan overnatte i telt på 
jollepladsen ved klubhuset. Du kan læse 
mere herom på www.bogoe-sejlklub.dk .
    Den 15/6 er der Sjællandsmesterskab 
i Præstø Sejlklub. Meld dig venligst til i 
god tid, så vi kan få gang i den smittende 
effekt omkring tilmelding!
    Rantzausminde starter traditionen tro 
søndag den 7/6, og SWS generalfor-
samlingen bliver afholdt om torsdagen i 
forbindelse med Rantzausmindetræffet. 
(Se indkaldelse i sidste W-nyt). Mød op 
og vær med til at få direkte indflydelse på 
hvad der skal ske i din forening.
    Efter Rantzausminde er der 3 store 
Wayfarer begivenheder mere i 2013, først 
er der VM i slutningen af juli i Canada, 
herefter kommer DM i KDY i Rungsted 
den 17-18. august, og til sidst har vi Jysk 
Mesterskab som afholdes af Århus Sejl-
klub i forbindelse med Århus Festuge og 
starter den 31/8.
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Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdate-
rede oplysninger samt for nye arrangementer

Kalender

Husk at vores hjemmeside og vores med-
lemsblad har brug for dine ideer eller be-
retninger gerne med billeder fra oplevelser 
og begivenheder, som du har været med til. 
Det er vigtigt, at også dine gode fortællin-
ger kommer ud til medlemmerne, så andre 
får lyst til at være med i legen med vores 
herlige jolle.

 I ønsker alle en rigtig god aktiv sejlsæ-
son. Det være med tur eller kapsejlads 
eller begge dele. Det vigtigste er, at 
der bliver sejlet, og at I får nogle gode 
oplevelser med hjem.

 
God sommer.

Dato Arrangement Sted Aktivitet

8/6 2013 Tærø Rundt Bogø Kapsejlads
15-16/6 2013 Faxe Condi Cup Præstø Kapsejlads
7-14/7 2013 Rantzausmindetræf Rantzausminde Tursejlads
3-10/8 2013 VM i Canada Toronto Kapsejlads

17-18/8 2013 DM 2013 Rungsted Kapsejlads
31/8-1/9 2013 Jysk Mesterskab Århus Kapsejlads

Fra Polyester Cup i Kastrup    Foto: FischerPhoto.com
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Invitation til FAXE KONDI CUP 2013 den 15-16 Juni i Præstø 
 

For Wayfarer, Trapez joller og Megin joller 
 
Præstø Sejlklub har hermed fornøjelsen at invitere til FAXE KONDI CUP 2013 for 
Wayfarer og Trapez joller. Samt nyt i år også for Megin joller. 
 
FAXE KONDI CUP sejles i 2 grupper: Wayfarer (SM) og Trapez 
 
Program: 
 
08:00-09:00 Morgenmad (Lørdag/Søndag) 
09:00 Skippermøde (Lørdag/Søndag) 
Sejladsbestemmelser og deltagerliste med startrækkefølger, starttidspunkt og endelig 
bane oplyses på skippermøde. 
Præmieoverrækkelse efter afslutning af kapsejladsen. 
 
Sejladsbestemmelser: 
Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler, samt de i 
sejladsbestemmelserne definerede regler udleveret ved skippermøde lørdag morgen. 
 
Deltagelse: 
 
Det koster kr. 400, pr båd at deltage, som skal indbetales på konto: 0047 4470024440 
med tydelig angivelse af Skippers navn, samt sejl nummer. (W for Wayfarer, T for 
Trapez og M for Megin). 
 
Betaling og tilmelding senest den 2. juni, ved betaling ved stævnets start pålægges der et 
ekstra gebyr på kr. 100. 
 
I prisen er inkluderet følgende forplejning: Morgenmad, frokost, frugt, kaffe/te, sodavand 
til sejlads, samt mole øl - både lørdag og søndag. 
 
Lørdag aften er der middag, som koster kr. 150 pr. deltager (øl/vand kr. 10, Vin kr. 60 pr. 
flaske. Maden bedes også betalt via tilmelding. 
 
Præmier:  Der er gaver til 1.,2. og 3. pladser i hver gruppe. 
 
Tilmeldning: 
Skal ske via Wayfarer.dk (SWS) og Trapezjolleklubbens (Trapezjolle.dk), Megin, på 
psk.dk – frist for tilmelding er den 2. juni. 
 
Alle både skal have gyldig ansvars forsikring. 
 
Med Venlig hilsen 
Søren Conradsen 
PSK,Tlf: 21720253 
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SWS er på mange måder en bemær-
kelsesværdig forening. Det kunne 

skyldes, at medlemmerne har en fæl-
les interesse for en jolle med nogle 
bemærkelsesværdige egenskaber. Men 
det er meget mere end det. Min person-
lige introduktion til SWS fandt sted på 
Rantzausminde camping i sommeren 
2007.  Få måneder før havde jeg købt 
W6313 og var faldet over en folder, der 
beskrev foreningens aktiviteter herunder 
muligheden for at møde ligesindede i 
Rantzausminde. Det var derfor oplagt at 
komme hjemmefra i en hel uge, hvor det 
kun handlede om at opleve, lytte, lære og 
blive mere fortrolig med min nye jolle. 
At Rantzausmindetræffet skulle vise sig 
at være stærkt vanedannende, havde jeg 
ingen anelse om – og det kan heller ikke 
tilskrives jollen alene. Til sommer samles 
Wayfarer-sejlere i Rantzausminde for vist 
nok 35. gang. Ugen byder på både plan-
lagte og spontane aktiviteter på vandet 
og på pladsen, og man kan frit vælge til 
og fra. Det er nok noget af ”hemmelig-
heden” bag de mange års succes. For mit 
vedkommende bliver det 7. gang, og jeg 
ser frem til endnu en super-dejlig uge 
med en masse god sejlads og en passende 
blanding af tradition og nye oplevelser.
    En fanfare vil hver morgen kalde til 
skippermøde, hvor erfarne sejlere, der 
kender både farvandet og de mange 
muligheder for udflugter, vil komme med 
forslag til ture tilpasset vejret og dagsfor-
men, og skippermøderne vil slutte med 
fællessang og gastebørs. Dagene vil byde 
på en masse god sejlads til både velkend-
te og nye steder. Hvor vi går i land, er der 
ofte gode muligheder for en dukkert og 

lidt solbadning hvorefter madpakken, kaf-
fen og måske en enkelt kryddersnaps kan 
nydes. Herefter er der mulighed en lille 
udflugt til fods. Mange af de sydfynske 
småøer har en meget spændende natur og 
kulturhistorie, der i den grad inviterer til 
vandreture. 
    På campingpladsen vil der blive grillet, 
skålet og sunget mange flere sange enten 
i fællesteltet eller ved lejrbålet. Det store 
telt bliver brugt, når dagens sejlads skal 
evalueres over en kold fadøl. Og vi kan 
afholde generalforsamling og fælles-
spisninger under teltdugen - eller vi kan 
nyde aftenkaffen med en fantastisk udsigt 
ud over Svendborg Sund. Traditionen tro 
vil der blive afholdt fællesspisning med 
bakskuld. Bestil det ønskede antal i for-
bindelse med jeres tilmelding på hjemme-
siden. Det er endnu ikke helt afklaret, om 
der arrangeres praktisk sejladsweekend d. 
6.-7. juli - så hold øje med hjemmesiden.
   Man kan se masser af fotos fra tidligere 
års Wayfarer-træf i Rantzausminde på 
www.wayfarer.dk. Ønsker du yderligere 
oplysninger så kontakt bestyrelsen eller 
en af kontaktpersonerne.

Fakta:
Træffet afholdes i uge 28 med det første 
skippermøde søndag d. 07. juli og det 
sidste søndag d. 14. juli. Tilmelding sker 
via hjemmesiden. Her skal man også 
bestille bakskuld til fællesarrangementet.
Foreningen vil i år betale udgifter til fæl-
lesteltet.

Campingpladsens adresse: 
Rantzausminde Camping, Rantzausmin-
devej 215, 5700 Svendborg.

Rantzausminde 2013
 7. til 14. juli

Af Bjarne Manstrup
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Invitation til 
Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for 

Wayfarer  
Kongelig Dansk Yachtklub  

Rungsted Havn 17. & 18. august 2013 
Program: 
Fredag den 16. august 
 15.00 – 19.00 Bureauet åben for registrering. 
 17.30 Tune-up sejlads ud for Rungsted Havn. 
Lørdag den 17. august 
   8.00 –  9.00 Morgenmad og frokostsmøring (tilkøb). 
   8.00 – 10.00 Bureauet åben for registrering. 
   9.30 Velkomst/Skippermøde. 
 11.00 Varselssignal for dagens 1. sejlads (op til 5 sejladser). 
 ??.?? Efter dagens sidste sejlads; moleøl. 
 19.00 Regattamiddag (tilkøb). 
Søndag den 18. august 
   8.00 –  9.00 Morgenmad og frokostsmøring (tilkøb). 
   8.00 –  9.30 Bureauet åben. 
   8.30 Skippermøde. 
 10.00 Varselssignal for dagens 1. sejlads (op til 5 sejladser). 
 16.00 Seneste mulighed for varselssignal. 
 ??.?? Efter dagens sidste sejlads; moleøl. 
 ??.?? Præmieoverrækkelse og kåring af Danmarksmestre. 
Indskud: 
Wayfarer  kr. 400,00 per båd 
Morgenmad og frokost  kr. 80,00 per person for begge dage 
Regattamiddag kr. 275,00 per person. (1 gl. vin/øl, 3 retters buffet og kaffe). 
 
Baner: 
Der vil blive sejlet på baner ud for Rungsted Havn. Der vil være mulighed for både op-ned og 
trekantsbaner. Banerne vil blive afstemt så det vil være muligt at forsøge at sejle op til 5 sejladser per 
dag. 
Sejladserne vil blive afviklet umiddelbart efter hinanden. 
 
Tune-up: 
Fredag kl. 17.30 vil der blive arrangeret Tune-up, hvor der vil blive en eller flere startforsøg, og én 
kort sejlads. Sejladsen kommer til at foregå lige udenfor Rungsted Havn, med begrænset officialbåde. 
 
DM-stævne.  
Stævnet er fælles stævne for flere klasser. Der vil blive sejlet om Danmarksmesterskab i X-99 og 
Aphrodite 101. Klassemesterskab for J/80 og internationalt udtagelsesstævne for Knarr. 
 
NOR og tilmelding: 
Official indbydelse (NOR) vil blive opslået på KDY’s hjemmeside, under kapsejladser. Vil være klar 
senest 1. juni 2013 på http://kapsejlads.kdy.dk. Tilmelding og tilkøb til morgenmad/frokost og 
regattamiddag skal foretages via KDY’s hjemmeside , hvor også betaling skal finde sted. 
Tilmeldingsfrist er mandag den 6. august 2013. Tilmelding efter den 6 august vil være pålagt et gebyr 
på 50% af startgebyret.  
 
Overnatning på havnen. 
Under stævnet vil det være muligt at overnatte i telt eller campingvogn på havnen på anviste pladser 
fra fredag til søndag.  
 
Øvrige informationer: 
Informationer vil blive offentliggjort på http://kapsejlads.kdy.dk. Derudover kan der rettes 
henvendelse til KDY på 3314 8787 eller kdy@kdy.dk 
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Jysk mesterskab midt i Århus festuge

31. august – 1. september afholdes Jysk 
mesterskab som en del af Århus fest-
uges mange sejlbegivenheder. I løbet af 
festugen afvikles en masse kapsejladser, 
og derfor har det være den oplagte timing 
for Wayfarerne, at koble sig på hele 
denne store event.
Her får du muligheden for i bogstavelig 
forstand, ”at sejle lige ind midt i en stor 
byfest”, hvor der også bliver god mulig-
hed for at møde andre sejlere.
Den officielle invitation er ikke nået at 
blive klar til W-Nyts sommer deadline, så 
derfor må I ”nøjes” med en kort beskri-
velse af de ambitioner, som SWS arbejder 
med i forbindelse med dette stævne.
På to-do-listen frem mod stævnet har vi 
bl.a.:
• At få en officiel indbydelse og 
NoR offentliggjort
• At få koordineret rammerne 
og forventningerne til afviklingen med 
sejlklubben
• At skabe overblik over mulig 
indkvartering, evt. privat, vandrehjem og 
campingmuligheder
• At få booket plads i det store 
fælles sejlerteltet til middag lørdag
• Andre punkter vil komme til

Som kapsejladssekretær vil jeg gerne 
opfordre alle sejlere på Sjælland, Fyn og 
andre steder i landet til at sætte weeken-
den af til at deltage i denne begivenhed. 
Ja, der skal køres lidt bil, og vi skal ud 
af de vante trygge hjemlige rammer. Ud 
over rigtig havvand at sejle i… og hyg-
geligt samvær er belønningen den uhyre 
vigtige, at vi også i 2013 får skabt SWS 
kapsejladspuls i Jylland. Ho Bugt har i 
den grad løftet opgaven de seneste to år, 
og med fortsat stort fremmøde skal vi nu 
vise Århus sejlerne, at vi er glade for, at 
de nu tager en tørn.
Det er en enestående mulighed mht. at 
vise klassen og dens liv et sted, hvor der 
må være et stort potentiale for at få flere 
legekammerater. Så kom og gør den bed-
ste reklame for Wayfaren ved at sejle med 
i dette stævne.
Sejlerhilsen, Kapsejladssekretæren
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Polyester Cup - Startsignalet er gået
Af Lene Hemmsen W10759 Ho Bugt Sejlklub

I weekenden havde Kastrup sejlklub 
arrangeret fælles Polyester Cup for 

Wayfarer og Finnjoller. Friske sejlere fra 
hele Danmark havde pustet støvet væk fra 
spileren og fundet sejlertøj og både frem 
fra deres vinteropmagasinering. Årets 
Polyester Cup blev startsignalet for de 
sejler, som ikke har trænet hele vinteren. 
Fremmødet til weekendens kapsejlads var 
stort, så det lover godt for årets sejlersæ-
son! 
Solstrålehistorie
Vejrudsigt for weekendens kapsejladser 
blev en solstrålehistorie. Termometeret 
viste 15 grader, vinden kom og udeblev 
og kom igen – først fra nord - så syd - 
og pludselig fra vest. Der var kraftige 
vindspring og strømmen fulgte med, 
hvilket gav store udfordringer på banen 
og bekymrede miner for taktikkerne.   
Vandtemperaturen lå omkring 6 grader, 

så varmt tøj var en nødvendighed, men 
det er bagateller, når humøret er højt og 
man sidder ovenpå vandet i en Wayfarer. 
Vejrforholdene var med os!
Der var kamp om de bedste placeringer 
ved starten og hver ”ben” blev sejlet, som 
om en afgørende dyst var indledt. Der 
blev ikke kun sejlet ”for sjov”. Det blev 
til 7 spændende og udfordrende kapsej-
ladser med 13 tilmeldte både fra hele 
Danmark. 
Gensynsglæde
Venskaber mellem sejlerkammeraterne er 
genfundet efter vinterens pause og friske 
drenge og piger er klar til endnu en for-
rygende sejlersæson, hvor der sejles både 
med og mod vinden.
Vi ses til næste startsignal!
Se resultater fra sejladserne her: http://
www.kastrupsejlklub.dk/Nyheder/Nyhe-
der/~/media/796D623839074A8987B798
77176388EE.ashx

 Der sejles tæt         Foto: FischerPhoto.com
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Fra Polyester Cup                                  Foto: FischerPhoto.com

I mange år har Wayfarerne i Aarhusbug-
ten levet deres eget liv, hvor joller fra 

Aarhus og Egaa har mødtes cirka midt 
i bugten for at dyste om onsdagen. Man 
lagde selv en op/ned bane og der var 
ingen dommerbåd. Antallet af deltagende 
joller har været støt faldende de seneste 
år, og efterhånden var der kun et par 
trofraste joller tilbage, begge fra Aarhus 
Sejlklub.
Sidste år startede et nyt initiativ op, hvor 
Aarhus sejlklub arrangerer onsdagssej-
ladser for kølbåde og seniorjoller. Der 
bliver sat bane,  og der er dommerbåd der 
holder styr på slagets gang. Wayfarerne 
sejler sammen med Contenderne i jolle-
starten. Efter sejladserne er der mulighed 
for hygge og en bid brød i klubhuset for 
de deltagende sejlere. Det koster bare 
100 kr. per deltager for hele sæsonen at 

deltage i sejladserne. Dertil skal man 
undervejs have en aften i dommerbåden, 
som også er hyggeligt og lærerigt.
Starten for joller går kl. 18:15 og der 
sejles på en op/ned bane. Oftest sejler 
Wayfarerne 2 sejladser på en aften, 
før der stævnes mod havnen igen. Når 
sæsonen er forbi kåres en vinder fra hver 
klasse ved en samlet sæsonafslutning for 
deltagerne i onsdagssejladserne. 
Der er stadig plads til flere Wayfarerjol-
ler. Men med det nye tiltag er deltagelsen 
i onsdagssejladserne blevet mere attrak-
tiv, og Wayfarerne er blevet mere synlige 
i klubben. Vi håber at dette kan danne 
basis for at tiltrække nogle flere Wayfa-
rersejlere med tiden. Så ligger du med 
jollen i Egaa eller andre steder i Aarhus-
bugten, så skulle du overveje at rykke ind 
til Aarhus og lege med om onsdagen. 
 

ONSDAGSSEJLADSERNE I AARHUS HAR FÅET 
NYT LIV

af Jesper Nothlev, W10560



12

International Rally for Wayfarer Blekinge  
august 2012

Af Poul Ammentorp

Her er en beretning fra et herligt Way-
farer Rally som blev afholdt med 

SWS som arrangør i de smukke omgivel-
ser i skærgården ved Järnavik i Blekinge.
    Internationalt Wayfarer Rally er en år-
lig tilbagevendende begivenhed, som har 
stået på siden det første rally blev afholdt 
i 1995 i Kill Bear Park i Canada. I 2012 
var det igen blevet SWS som skulle være 
vært.
    Vibse og Arne Stahlfest, Inga og 
Jørgen Vekslund med Karen og Elof An-
dersen havde på vegne af SWS stået for 
planlægning og havde været i Blekinge 
for at lave aftale med den lokale cam-
pingplads. Inga og Jørgen har et Torp ca. 
20 km. fra Järnavik. Jørgen har i mange 
år haft en lille kølbåd liggende i Järnavik 
Sejlklub. Endvidere har de arrangeret for-
sommerture for Farum Sejlklubs Wayfa-
rersejlere, hvilket betød at lokalkendskab 
til området var helt i top. Dette er en af 
forudsætningerne for at man kan afholde 
et vellykket Rally, specielt set i lyset af 
at der er Wayfarersejlere som kommer 
langvejsfra for at få en god oplevelse.
    Campingpladsen i Järnavik er et rigtigt 
godt valg til et Wayfarer Rally. Ordet 
Rally betyder i denne sammenhæng, at 
man har en base som udgangspunkt for 
dagsejladser. Her har man alle fornøden-
heder, således at komforten kan være i 
top, med et stort telt, campingvogn eller 
en hytte på campingpladsen. 
    Campingpladsen i Järnavik har hvad 
der er brug for med teltpladser, plads til 
campingvogn / campervan samt små hyt-

ter, som de lejer ud. Der er rigtig gode sa-
nitære forhold samt køkken hvor man kan 
vaske op eller lave mad. Der er også en 
lille butik, hvor man kan købe morgen-
brød og hvad man ellers skal bruge af det 
mest nødvendige. Der er en restaurant/
grill hvor man kan købe aftensmaden. 
Det hele ligger lige ved vandet hvor der 
er en dejlig badestrand hvorfra vi også 
kunne søsætte jollerne. Der var endog 
mulighed for have jolle liggende i vandet 
fortøjet til en bro eller land og med et 
hækanker. Vi var dog en del der foretrak 
at trække jolle op for natten, og når man 
nu er mange sammen så går det let selv 
om jollen er tung at få igennem sandet.
    Ralliet startede på festlig vis lørdag 
eftermiddag med sammenkomst foran et 
stort party telt, som Arne og Vibse havde 
medbragt. Her blev der serveret mous-
serende vin samt lækre snaks, og alle 
gik rund og hilste på hinanden, mens der 
blev uddelt Rally pakker med indhold af 
T-shirts, laminerede søkort mm., samt 
diverse turistinformationsmateriale fra 
området.
    Søndag morgen var der officiel start på 
Rallyet, hvor der blev budt velkommen 
af de 3 arrangerende par, efterfulgt af en 
præsentation af alle deltagere. Der var 
deltagelse fra Frankrig, Holland England 
samt Danmark. 
    Opgaven med briefing havde de delt 
imellem sig så Arne tog sig af den prak-
tiske information, Elof havde en ny og 
pålidelig vejrudsigt og Jørgen præsente-
rede dagens tursejlads.
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Der var ingen til slet ingen vind med 
udsigt til regn op ad dagen, så Tjärö var 
valgt som mål for dagens sejlads. Der 
er godt en sømil fra campingpladsen til 
Tjärö, men med den vind kunne det godt 
tage et par timer at nå derud. En flok en-
tusiastiske sejlere bl.a. hollænderne stak 
optimistisk af sted. Jeg puslede om båden 
og kunne fra campingpladsen holde øje 
med fremdriften på fjorden. Efter halv-
anden time kom regnen. Der var stadig 
Wayfarersejl i sigte med kurs mod Tjärö. 
Jeg pakkede værktøjet sammen. Vi spiste 
en dejlig frokost i teltet, regnen silede 
ned og hvad var bedre en at tage en lur 
efter frokost for at vente på bedre vejr. 
    Der klarede op om eftermiddagen, 
og hvad kunne passe bedre når der var 
annonceret ”aftersailing” med moleøl og 
mundgodt i Arnes bodega.

    Mandag morgen bød på herligt sejlads-
vejr med vind omkring 5 m/s. Dagens 
mål blev Kroksvik, en halvø som er en 
del af et større naturreservat.  W-Rally 
Admiral Jørgen Vekslund var mønstret på 
Woodie, for han ville vise vej til det sted 
han havde valgt, at vi skulle lande med 
de mange joller. Det var en rigtig god ide, 
for når man først er ude i skærgården, så 
ligner alle de små øer og klipper hinan-
den. Den lille bugt, vi skulle ind i, kunne 
man nemt sejle forbi, fordi det kan være 
svært at se at der er en bugt, når man ser 
ind mod klipperne ude fra det åbne. Man 
er faktisk nødt til at sejle tæt på, før det 
bliver tydeligt. Når man først har været 
der én gang, så er det ikke så svært at 
finde, fordi man bedre ved, hvad det er 
man skal se efter.

Blekinge 2012  
Foto: Poul Ammentorp
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    På Kroksvik er der en bålplads med 
bænke udenom, samt kombineret borde 
og bænke hvor vi kunne sidde mageligt 
og spise frokost med en fantastisk udsigt. 
Efter frokosten skulle vi ind i naturreser-
vatet som var effektivt indhegnet. Jørgen 
viste rundt og fortalte om, hvorledes man 
for mange år siden havde flere stenbrud 
på halvøen. Vi så steder hvor man havde 
hugget sten ud af klippen til brug ved 
bygninger eller til havnebyggeri. Me-
toden var med hammer og mejsel samt 
ild og vand for at få klippen til at revne. 
Herefter var det slid og slæb med at få 
de udhuggede sten ned til vandet, så de 
kunne transporteres videre på skib.
    Vi gik til toppen af halvøen. Udsigten 
var fantastisk, og der blev fotograferet 
flittigt.
    Tilbage igen ved jollerne var det blevet 
sol og blå himmel og let vind fra agter 
så det ud til at blive det rene slørsejlads 
med spiler op på hjemturen, men vejret 
skiftede hurtigt med mørke optræk-
kende skyer som godt kunne give vand 
og måske også torden. Spileren kom ned 
igen, og vi gav agt på stormens brag. 
Det så rigtigt skummelt ud, så vi rullede 
genua ind og ventede på vinden. Vinden 
kom ikke. Men mens vi ventede på, at 
det skulle friske op, så vi at en skypumpe 
var under udvikling bag os. Tragten blev 
længere og længere og nåede snart halv-
vejs ned mod vandet. Jeg sagde til Jørgen, 
at han skulle gøre klar til at hive storsejlet 
ned, hvis den kom nærmere. Vi prajede 
den nærmeste jolle bag os med Sue og 
Allan fra England. De havde også fået øje 
på skypumpen og var i fuld beredskab. 
Imens vi ventede tog vi et par billeder. 
Skypumpen mistede energien og for-
svandt igen. Vinden tog ikke til i styrke, 
vi var nu tæt på stranden ved camping-

pladsen vi lod storsejlet gå og drev for 
riggen alene ind til stranden. Det hele så 
dejligt sommerligt ud igen.

Alle både var nu sikkert tilbage og der 
var igen ”aftersailing” med moleø og 
skipperskrøner om udrettet heltedåd i 
Arnes Bodega.

Tirsdag  
Det blæser godt fra SW og dagens sej-
lads går til Tjärö. Sedar fra Frankrig og 
Bjarne Manstrup fra Samsø har påmøn-
stret Woodie. Vi skal lette fra stranden 
i direkte pålandsvind. Selv om vi er 3 
mand i jollen er vi glade for at vi har sat 
et reb i storsejlet inden vi stak ud, det gør 
alting meget nemmere og fartforskellen 
er minimal. 
    Turen skal vise at Tjärö er en ø idet 
vi sejler ”med uret” rundt om øen. På 
vestsiden skal vi finde en snæver passage 
mellem Tjärö og halvøen Guön. Her er 
mange klipper og sten i vandet og der 
skal sejles med stor forsigtighed. Det er 
spændende sejlads, og vi har netop valgt 
denne vej rund om øen, for at vi kan få 
vind fra agter så sværdet kan tage 2/3 
op. Hvis det går for stærkt kan vi tage 
storsejlet ned, og hvis det stadig går for 
stærkt kan vi rulle genuaen ind. 
    Der blev nu ikke brug for at tage stor-
sejlet ned idet vinden var løjet meget. Vi 
nøjedes med at rulle genuaen sammen, så 
vi havde rigtigt godt udsyn til den svære 
passage.
    Det gik fint, og vi kom igennem ude at 
”røre” nogle sten, men det var vist ikke 
alle, som kom igennem, uden at sværdet 
”hilste” på urfjeldet!
    Da vi havde fuldendt vores cirkel rundt 
om øen, sejlede vi ind i den lille vig på 
østsiden, hvor der også er broer, man 
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 Wayfarer Trading
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund.Email trp@wt.dk, tlf +45 6130 6617

Mast, 
Proctor,grå 7.250
Mastespor 270
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230

- endestykke, justerbart, pr. stk. 185
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330
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
Skødefanger – monteres i stævnbeslag 80
Wireløkke til parkering af stage 260

Sejl 

Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer 6.750
Storsejl, rødt m. 1 reb 7.190
Sejlpinde pr. stk 160
Genua med rude, wire i forlig 3.580
Genua der kan rulles med rude og UV-kant 4.570
Genua rød med rude 3.880
Fok med wire i forlig 3.180

Rulleforsejl

Rulleforstag - tromle/topsvirvel 640/240
Afstandstykke – trekant 120
Wire m. glasfiber 2.130
Wire m. kulfiber 2.580
Wire m. glasfiber + tromle 3.240

Skødning

Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280
Centerskødningsblok 900
Centerskødningsblok, kuglelejer, 10 mm skøde 1.620

- træklods til montering 260
Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn 1.790

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
Ny model jollevogn 4.500

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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kan fortøje til. Det er her, hvor den lille 
turbåd lander når den sejler tourister ud 
til øen inde fra Järnavik. Oppe på øen 
finder vi et godt sted med bænke og et 
langbord, hvor vi alle kan sidde og spise 
den medbragte mad.
    Efter en herlig frokost med øl og 
kryddersnaps, går vi en tur rundt på den 
sydlige del af øen. Her er fuglereservat, 
men åbent for færdsel efter 15. juli, så 
vi kan bevæge os frit omkring i næsten 
uberørt natur ad gode stier.
    Efter turen går vi op til det lille Torp 
hvor der er en cafe med salg af kaffe, 
kage, is samt hjemmelavede vafler. Vaf-
lerne fremstilles ved høflig selvbetjening. 
Vaffeljernet bruges flittigt af Wayfarer 
sejlerne, og når vaflerne er pæne gyldne 
og sprøde, doserer man også selv jord-
gubbe-syltetøj og fil-grädde. (På dansk: 
Cremefraiche)

    Efter kaffe med herlige vafler går turen 
atter tilbage til jollerne, og en behagelig 
tur tilbage til campingpladsen, hvor vin-
den tager os direkte ind på stranden. 
    Der var igen ”aftersailing” med moleø 
i Arnes Bodega, og SWS var vært ved 
aftenens Grill middag.
    Vores camping vært Stephan serverede 
et dejligt måltid med sovs, ”poteter” og 
nakkekoteletter direkte fra den store grill 
som var flyttet hen til pavillonen i dagens 
anledning. Her kunne vi sidde og nyde 
det dejlige måltid med den bedste udsigt 
til stranden og de smukke W-joller. Efter 
det dejlige måltid blev Sue’s Wayfarer-
sangbog delt ud, og aftenen blev en herlig 
mixture af vin sange og musik, hvor 
pavillonens tag gav en herlig akustik samt 
ly som lunede os da duggen og mørket 
fald på.

Blekinge 2012  
Foto: Poul Ammentorp
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Det videre forløb
Onsdag blev der sejlet til Bockö. Om 
aftenen var der solnedgang på de lune 
klipper ved campingpladsen med udsigt 
over vandet mod vest.
    Torsdag var valgt til en længere tur til 
Karlshamn, og dem der ikke ville sejle så 
langt kunne stoppe ved en ny spændende 
vig ved Kroksvik, som tidligere var for-
budt område pga. militære installationer. 
Om aftenen var der fællesmiddag med 
nyrøget fladfisk og senere musik og dans i 
sommernatten som er tradition i Sverige.
    Fredagens mål var Tärnö, men på vej 
hertil friskede vinden og vores Rally ad-
miral Jørgen besluttede, at vende tilbage 
til mere beskyttede farvande ved Tjärnö. 
Vi andre fulgte med. 
    Det er jo aldig ”nogen skam at snu” 
som de siger i Norge, og det er jo hyg-
geligst, når både følges i flok, ikke mindst 
når man kommer i land! 
    Lørdag gik den lange tur til Saltärna 
og til et naturreservat ved Våbynäs. Den 
korte tur gik til Sprutsö.
    Hjemme igen lørdag skulle jollerne på 
land og rigges af for hjemtransport.

Afskedsmiddag
Inga og Jørgen havde arrangeret middag 
lørdag aften for alle på en restaurant i 
Rönneby. De havde reserveret et dejligt 
sted med et rum fuld af atmosfære. Det 
viste sig, at det engang havde været et 
kirkerum, som nu var omdannet til en 
restaurant.
    Der blev serveret velkomstdrink under 
parasoller på gårdspladsen, og middagen 
var en stor buffet med mange velsmagen-
de svenske specialiteter. Stemningen var 
helt i top, der blev igen sunget efter Sue’s 
Wayfarer sangbog, og sanglysten var 
stor. Flere takke taler blev holdt, og gaver 

blev uddelt til arrangørerne. Allan Parry 
og Ralph Roberts fra England opførte 
udklædt en herlig sketch med Admiral 
Lord Nielson og hans Kaptajn Stanley, 
med udgangspunkt i livet marinen i år 
2000, og hvordan det var gået dem, hvis 
de havde været aktive i dag. Det var lige 
noget for lattermusklerne. 
    Tilbage igen på campingpladsen blev 
der hygget i og omkring teltene, og det 
blev sent før vi tørnede ind.
    Det er et kæmpe plus for Wayfarerjol-
len, at der er arrangeres Internationalt 
Rally med forskellige mål hvert år. Det 
giver altid nogle spændende oplevelser, 
at drage til et andet land med sin Wayfa-
rer, og det er en stor hjælp at blive guidet 
af Wayfaresejlere med lokalkendskab.
    Derfor skal der til slut lyde en stor 
tak til arrangørerne af Internationalt 
Wayfarer Rally 2012 i Blekinge Skær-
gård. Jeres forarbejde, planlægning samt 
løbende indsats i forbindelse med Ralliet, 
har resulteret i at alle deltagere har fået 
uforglemmelige sejladsoplevelser i den 
skønne svenske skærgård sammen med 
gode Wayfarer venner.
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Velkommen til nye medlemmer

Blekinge 2012  
Foto: Poul Ammentorp

Fleet W nr. Navn

Århusbugten W 6755 Jørgen Nedergaard
Furesøen W 8809 Russel Gillespie
Fyn W Asbjørn Bruun Kristensen
Fyn Sune Skousen
Fyn Zenia Carina Renander

Hellerup W 5146 Kim Riis Pedersen

Hellerup W 6141 Jesper Blom
Norge W 6838 Kristen Øvernes
Østjylland Thomas Sørensen

Sydsjælland W Jens Erik Arnbjerg Pedersen
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W.I.C. 40 år gammel
Af Ken d.e. W1348”Maitken”

Tidlig i JAN 1973 dro vi fire stk W-
seilere fra OSL til LON for å delta, 

som SWS-repræsentanter, på UKWA’s 
årsmøte, som hadde et for oss meget 
spennende punkt, nemlig opprettelse av 
W.I.C./Wayfarer International Committee 
som et meget viktigt organ til internasjo-
nal styring og utforming av Klassereglene 
for Wayfarer.
     Forholdet, som ga litt nervøs spen-
ning, var at UKWA kunne avfeie forsla-
get, som krevde ganske mange stem-
mer *for* til å  klare å bli godtatt via 
”UKWA’s Association Rules”.  Selv et 
beskjedent antall *imot*-stemmer kunne 
blokkere forslaget.
     De samlede stemmer fra CWA (ved 
avdøde Don Davies, hans fotos her), 
SWS(’eg’) og USWA(også ved Don Da-
vies, som bemyndiget NA-representant) 
var altfor få,  hvis UKWA stemte imot 
med tradisjons-hektet ”we alone know”-
stemmer.
     Heldigvis gikk det bra og det ble så 
feiret som nevnt av oss, Frank og Mar-
garet Dye, Don Davies og ’eg’ som vist i 
Uncle Al’s foto-link øverst, med en meget 
festlig seilas, ned+opp berømte ’River 
Thames’ med berømte, havgående Wayfa-
rer-jolle,  W48 ”Wanderer”(nå Falmouth 
Maritime Museum) som naturligvis vakte 
oppsikt en kjølig, sur og grå JAN-dag. 
Også alle broene, mast ned+opp, var en 
utfordring, og som en del vet er det gan-
ske vanskelig å bedømme høyden. Tilstår 
å ha bommet på den oppgaven!

Som nevnt i min tekst til ’Uncle Al’ ble 
vi, etter landing ved ”Traitor’s Gate” som 
er en fryktsom kjeller-inngang til ”Tower 
of London Castle”og klatring opp ”the 
seawall” til fortauet møtt av tre lystige 
gutter, der mid-mannen bredte ut sine 
armer, så alle tre stoppet, mens han, med 
påtatt skrekk i fjæset sitt, uttalte ganske 
så høylytt: ”Wauw, Gutter om det blir dèt 
været den gjengen er kledd på til, så får 
vi komme oss heim litt brennkvikt!”.
     Vi ble også møtt der av W-Seiler Gra-
ham Manning og hans elskelige gamle 
Mamma, som hadde stått og ventet i det 
rett sure været på selve *Tower Bridge* 
og vinket til oss da vi seilte under den for 
å snu og seile mot ”Traitor’s Gate” som 
har tatt imot en del ulykkelige sjeler i 
tidens løp!
 
Til AUG d.å. fyller SWS 45 år - nok 
feiring på Ven. Grunnlagt dèr 1968 AUG 
18 med deltakelse av Frank og Margaret 
Dye, som seilte W48 fra Esbjerg og dit i 
1968 via Limfjorden(på Norsk av noen 
kalt: ’Klisterkanalen’ !). 
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Transportstøtten genindføres til stæv-
ner og turtræf

Søren Svarre W10649/SWS Bestyrelsen

Egentlig behøver du ikke læse videre. 
Overskriften siger det hele. Ja, trans-

portstøtten genopstår. Måske har du ikke 
lagt mærke til at den blev sløjfet sidste 
år – og kan således blive dobbelt over-
rasket – har den været væk tænker du, 
og nu er den her igen? Jamen hvad er det 
da for noget alt sammen. Kan de da slet 
ikke bestemme sig i den der bestyrelse? 
Ja støtten har været sløjfet, fordi brugen 
var behersket og måske dermed ikke 
afgørende for deltagerantallet ved SWS 
arrangementer.
    Når man fjerner goder i et W-elfærds-
system, så er der dog altid nogle, som 
vågner til dåd. Her skal ingen navne rem-
ses op i lange baner, dog kan det nævnes, 
at den gæve Ho Bugt kapsejler Thomas 
Krogsgaard (som ofte ses på motorvejen 
mellem Esbjerg og Sjælland t/r) ikke var 
sen til at gøre bestyrelsen bekendt med 
hans utilfredshed med bortfaldet af denne 
”støtterettighed”.
    Et større lobbyarbejde (dog uden 
trusler om indbringelse for Menneske-
rettighedsdomstolen) og systematisk 
påvirkning af udvalgte bestyrelsesmed-
lemmer har været iværksat fra denne 
gæve kapsejler. Utrættelig var hans 
argumentationsenergi. Vi kender fæno-
menet fra ”Den jyske Motorvejsmafia” og 
det stolte grønlandske fangerfolks kamp 
for bloktilskud fra DK. Når en støtte har 
været givet over et vist stykke tid, jamen 
så er der vundet hævd – sådan er det!
Spøg til side, Thomas, jeg ved at du kan 
klare at blive trukket frem som det ihær-

dige eksempel. Fra kapsejladssekretær 
taburetten skal der også i en bisætning 
lyde en stor tak for, at du altid ytrer dig 
om sløje  såvel som gode forhold i vores 
dejlige forening. Bliv ved med det, det 
ender nemlig med, at fælden klapper, 
og du selv må ind i bestyrelsen eller et 
udvalg.
    Altså – transportstøtten genindføres. 
Spred nyheden! Medlemmer af SWS 
kan søge om transportstøtte til at krydse 
Storebælt eller andre store bro- og færge-
infrastrukture i forbindelse med kapsej-
ladsstævner og turtræf dog ikke Rant-
zausmindetræffet. Støttebeløbet udgør kr. 
500 pr. begivenhed, og det udbetales efter 
ansøgning inden 1. oktober fra SWS til 
ansøgeren efter sæsonafslutning. Et vist 
beløb vil være afsat i foreningens budget 
til fordeling mellem ansøgerne. Skulle til-
fældet være, at der er flere ansøgere end, 
at de kan modtage kr. 500 pr. ansøgning, 
vil beløbet blive nedsat efter denne be-
slutningsregel: Støttebeløb afsat i budget 
/ antal ansøgere = Tildelt støtte. Alterna-
tivt kan bestyrelsen vedtage, at rammen 
for støtte skal hæves til et niveau, som 
er tåleligt set i en samlet budgetvurde-
ring. Ansøgning er kun mulig, når det 
via deltageroversigt fra en begivenhed er 
åbenbart for alle, at deltagelse har fundet 
sted.
    Hvorfor er bestyrelsen kommet på 
”nye” tanker. Det er vi efter en fornyet 
erkendelse af, at transportstøtte må kunne 
øge deltagerantallet ved SWS begivenhe-
der. Med til overvejelserne hører også, at 
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omtale af støttemuligheden forhåbentlig 
vil minde flere om, at der er lidt assistan-
ce at hente, hvis man tager på landevejen 
og deltager i SWS stævner og træf. Vi 
er afhængige af, at der skabes  ”puls” i 
foreningen for aktive medlemmer og ikke 
mindst, at omverdenen derigennem også 
får øje på glæden ved at sejle Wayfa-
rer. Så Thomas og andre gæve rejsende 
Wayfarer, fat støtteansøgningspennen! 
Ansøgninger sendes til kasseren.

Det er ikke små mængder gods, som det er muligt at medbringe i en Wayfarer…
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Mindeord til Eivind Norrud
Af Poul Ammentorp Formand SWS

Efter lang tids sygdom er Eivind Nor-
rud, alt for tidligt, stævnet ud på den 

sidste lange rejse. 
Eivind var en entusiastisk Wayfarersejler, 
som viste os, hvor enkelt det er at sejle 
Wayfarer ”singlehand”, og endog være 
en af de mest vindende til kapsejlads i 
Norge. Han var meget glad for sin MK2 
Wayfarerjolle med sejlnummeret W4647/
N4. Den blev holdt i tiptop stand.
Eivind var igennem mange år SWS’ må-
ler i Norge en post, som han gik op i med 
stor entusiasme.
Eivind havde sin egen stilfærdige og 
velovervejede tilgang til tingene, men 
når man først var kommet ind på livet af 
ham, så var han en lun, hjertelig og altid 
meget hjælpsom person.
Eivind deltog flittigt i Wayfarer aktivi-
teter i Norge, hvor vi var sammen ved 
Åbent Norsk Mesterskab i år 2000, hvor 
han også sejlede ”singlehand”, og på 
Internationalt Camp Cruise fra Larvik til 
Jomfruland og Krageø, hvor han, som 
den gode sømand han var, omhyggeligt 
studerede søkort og efterfølgende ene 
mand elegant håndterede sin Wayfarer. 
Vi har også haft fornøjelsen af Eivinds 
selskab på Rantzausminde, hvor han et år 
deltog med sin kommende hustru Tone.
Vores tanker og medfølelse går til Tone 
og de to drenge Eirik og Magnus. Eivind, 
som nu må finde trøst i alle de gode ople-
velser, de har haft sammen med Eivind.

Æret være Eivind Norruds minde

 



23

Sidste år 
2012 2011

I N D T Æ G T E R:

KONTINGENT 2012 (300 KR/MEDLEM) 93.600                     82.500                     
MÅLEBREVE 500                          800                          
SALG DIVERSE ARTIKLER 1.310                       4.536                       
SALG AF SEJLKNAPPER 200                          650                          
RENTEINDTÆGTER 18                             20                             
RM 2012 - TELTBIDRAG                                            1) 4.500                       3.603                       
SPONSORATER -                           
ANNONCEINDTÆGTER 2.550                       2.550                       
DIVERSE INDTÆGTER
INDTÆGTER I ALT 102.678                  94.658                     

U D G I F T E R:

FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER 1.663                       1.607                       
FORBRUG AF SEJLKNAPPER 200                          750                          
MATERIALE TIL MEDLEMMER -                           -                           
BROCHURER OG P.R. 1.500                       8.315                       
OMK. VEDR. MÅLINGER 450                          5.251                       
MATERIALEFORBRUG I ALT 3.813                       15.922                     

KONTORUDGIFTER 1.809                       434                          
FORSENDELSE/PORTO 4.161                       4.459                       
BANK- & GIROGEBYRER 488                          344                          
INTERNET & PC UDGIFTER 1.846                       1.936                       
ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT 8.304                       7.173                       

STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 3.230                       3.332                       
STÆVNEUDG., SEMINARER M.M. 5.873                       600                          
TRANSPORTTILSKUD D.M./V.M. -                           1.500                       
TRANSPORTTILSKUD, ØVRIGE -                           3.000                       
RANTZAUSMINDETRÆFFET                                        1) 7.649                       7.658                       
MEDLEMSARRANGEMENTER, ØVRIGE                     2) 9.906                       445                          
REGION NORGE -                           -                           
STÆVNE- & TRÆFUDGIFTER I ALT 26.658                     16.535                     

BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. 8.644                       -                           
WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 980                          977                          
REPRÆSENTATION/GAVER 2.013                       720                          
KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 41                             294                          
ØVRIGE UDGIFTER I ALT 11.677                     1.990                       

REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT 590                          -                           
TRYKNING AF W-NYT 13.718                     15.606                     
FORSENDELSE AF W-NYT 11.033                     12.351                     
UDGIFTER W-NYT I ALT 25.342                     27.956                     

SAMTLIGE UDGIFTER I ALT 75.794                     69.577                     

Å R E T S   O V E R S K U D 26.884                     25.081                     

Poul Ammentorp                 John Goltermann
formand                                 næstformand

31. dec. 2012

Thomas Raun-Petersen     Jesper Nothlev                 Bjarne Manstrup              Fie Goltermann
sekretær                                 webmaster turudvalg                             kasserer

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2012

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2012

Søren Svarre
kapsejladsudv.
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Sidste år 
2012 2011

AKTIVER/TILGODEHAVENDER:

KASSEBEHOLDNING -                           -                           
DANSKE BANK 1551/3171086 156.411                  131.590                  
TRØGSTAD SPARBANK 1140-68-21201 -                           2.712                       
SPARBANKEN NORD, SVERIGE -                           1                               
FORUDBETALTE UDGIFTER 4.375                       -                           
LAGER AF DIVERSE ARTIKLER 2.350                       2.550                       
AKTIVER I ALT 163.136                  136.852                   

PASSIVER/GÆLD:

EGENKAPITAL PRIMO ÅRET: 135.952                  110.871                  
ÅRETS OVERSKUD 26.884                     25.081                     
EGENKAPITAL, 31/12-2012 162.836                  135.952                  

FORUDBETALT KONTINGENT 300                          900                          
PASSIVER & EGENKAPITAL I ALT 163.136                  136.852                  

S P E C I F I K A T I O N E R:

                         1) Rantzausminde 2012
Teltbidrag (a 100kr) -4.500                      
Leje af telt, borde, stole + strøm, festtelt -6.250                      
I alt underskud, teltet 1.750                       1.750                       

Solgt fadøl fra teltet -6.781                      
Indkøb af øl, leje af rullebar m.m. 5.777                       
I alt overskud, ølsalg -1.004                      -1.004                      

Solgt bakskuld -1.760                      
Købt 30 kg bakskuld 2.363                       
I alt, bakskuldaften 603                          603                          

Pandekager til alle, lørdag 150                          
Indkøbt 30 nye pæle til RM 1.650                       
Rantzausminde opgørelse i alt 3.149                       

                          2) Medlemsarrangementer i øvrigt  
Tilskud til Rally / Sverige 7.752                       
Gamborg-træf 977                          
Vingaver, instruktører - praktisk sejlads 1.177                       

9.906                       

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2012

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2012
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SWS  DVD oversigt

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

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

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

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

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:  
Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014

Øvrige medlemmer:
Jesper Nothlev se webmaster
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