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Nyt fra SWS bestyrelsen
Af Jesper Nothlev

En reminder tikkede ind i indbok-
sen fra vores gode redaktør Jørgen 

Hansen. ”Jeg mangler nyt fra dig” stod 
der i mailen. Mange tanker fór gennem 
hovedet. Allerede! Det er ikke længe 
siden jeg skrev sidst om den sejlsæson 
som lå for døren, og wupti så er den gået, 
og nu kan vi efterhånden blot nøjes med 
at kigge tilbage, selvom nogen nok stadig 
nyder godt af den fantastiske sensommer 
vi har fået i år.
    Selvom tiden er fløjet afsted, så kan 
mange forhåbentlig se tilbage på rigtig 
mange gode timer på vandet. Hvad enten 
man sejler tursejlads, kapsejlads eller 
begge dele, så har 2014 budt på mas-
ser af samvær med ligesindede og gode 
oplevelser på vandet. 
    På kapsejladssiden ville jeg gerne 
skrive at vores Wayfarer DM som vanligt 
var årets højdepunkt, men DM har fået 
skarp kunkurence fra Ho Bugt sejlklub 
som for 3. gang afholdt åbent intena-
tional Jysk Mesterskab. DM stævnet i 
Svendborgsund var velbesøgt og flot 
arrangeret af Svendborg Sund Sejlklub, 
og normalt står DM alene om at tiltrække 
flere end 25 deltagende joller. I år deltog 
der lige så mange (faktisk én mere) joller 
i JM i Ho Bugt. De kan noget dernede i 
Hjerting ved Esbjerg, som handler om en 
utrolig gæstfrihed, en klubånd ud over 
det sædvanlige og ikke mindst en natur 
som er i en klasse for sig. Det hjælper 
selvfølgelig også at arrangerende klub 
selv stiller med 9 joller, hvilket i sig selv 
er ganske imponerende.
    Med stævnet i Ho Bugt takkede Søren 
Svarre af som kapsejladssekretær, og 
videregav depechen til Simon Garler, 

som sammen med sin gast er spritnye 
sejlere i klassen. Til Søren skal lyde en 
kæmpe tak for indsatsen, og for efterhån-
den at have fundet opskriften på en god 
kapsejladssæson. Til Simon skal der lyde 
et stort velkommen, både i Wayfarerkla-
sen og som ny kapsejladssekretær. Jeg er 
sikker på at hele bestyrelsen og de aktve 
kapsejlere vil hjælpe dig og bakke dig op 
med opgaven.
    Det er ikke kun på kapsejladsbanen 
der er fornyelse i klassen. På årets meget 
velbesøgte Rantzausmindetræf var det 
ganske opløftende at se børnefamilierne 
i et større antal, end vi har set de senere 
år. Rantzausmindetræffet er unik og 
hviler på mange traditioner, og skal vi 
fastholde træffet som det absolutte fyrtårn 
det vitterligt er, så skal der til stadighed 
arbejdes med at udvikle og forny træffet. 
Selvfølgelig med behørig respekt for 
de gode traditioner og det som fungerer 
rigtig godt. Dette er et løbende fokus for 
bestyrelsen og det udvalg som arbejder 
med Rantzausmindetræffet. 
     Bestyrelsen holder traditionen tro 
et årligt bestyrelsesmøde med efterføl-
gende temamøde. I år foregår det d. 1. 
november i Fredericia. Dette årlige møde 
hvor vi mødes ansigt til ansigt, er det 
forum hvor mange af de tanker og ideer 
der er opstået i årets løb, bliver omsat til 
beslutninger og handling. Som medlem af 
bestyrelsen lytter man meget til sejlerne i 
løbet af året, og tager de gode input med i 
bestyrelsen. Men man når af gode grunde 
ikke hele vejen rundt, så har du ideer til 
klassens fortsatte udvikling, stort som 
småt, så kom med dem. Du kan kontakte 
en af  medlemmerne i bestyrelsen eller 

Gamborg fjord : Det er ikke altid vinden slår til
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Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdate-
rede oplysninger samt for nye arrangementer

Kalender

bruge facebookgruppen ”Wayfarersejler” 
eller Forum på wayfarer.dk.
I skrivende stund nærmer oktober måned 
sig. Den sidste planlagte aftensejlads nær-
mer sig med hastige skridt, godt hjulpet af 
det hurtigt svindende dagslys.   

Men vejrudsigten lokker stadig med 
gode sejlture i de lyse timer, så mon 
ikke der stadig kan presses nogle gode 
timer ud af sejlsæsonen 2014?

Gamborg fjord  

Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt

5-12/7-15 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge 7512 1646

9/7-15 Generalforsamling Svendborg



5

For fjerde år i træk inviterer Fie og 
John Goltermann til Pinsetræf.

   Vi er 3 glade ejere af en gammel Way-
farer, som vi har puslet med i nogle år 
heroppe ved Skageraks strande.
    Efterhånden havde vi lyst til at se 
andre egne af landet, og især møde andre 
sejlere med andre erfaringer.
    Så vi trillede afsted sydpå fredag med 
store forventninger. Nåede Middelfart 
mens de øvrige fremmødte var samlet til 
et aftensmåltid, og blev straks budt sæde 
og glas. Så var stilen lagt!!
    De næste dage ventede kanonvejr med 
masser af sol, men ringe vind. Stille 
aftner og fine solskinsstunder til madpak-
kerne midt på dagen. Selv badevejr var 
der, syntes enkelte hårdhudede!
    Hver morgen havde John udpønset 
dagens sejlads under hensyn til forventet, 
men tidvist udeblevet, vind og strøm.
    Landgang på udsøgte steder med 
guidede vandreture på Fænø Kalv under 
styrtdykkende mågeforældre, Føns i 
bunden af Gamborg fjord, og ikke mindst 
på jagtparadiset Fænø med den spæn-
dende urgamle skov var imponerende.    
Og de pragtfulde skovomkransede vande 
behagede absolut vore sand og saltsvedne 
nordjyske øjne!
    Uvant var det for os vendelboer at sejle 
under de forhold som Lillbælt byder. Især 
strømmen og den lette vind var svære at 
forholde sig til. Men der var god hjælp 
at hente fra værtsparret og de mange 
garvede sejlere , der var mødt frem.
    Vi var 10 både afsted, unge og gamle, 
erfarne og uerfarne (os) imellem hinan-
den.
    Fie og John brillerede hver dag med 
at starte sidst (arrangørpligter) men 

alligevel være først fremme og vise os til-
rette!! Nogle gange dog snøret af de snu 
vadehavssejlere med udsøgt kendskab til 
strømsejlads hjemmefra
    Godt var det at kunne lure de andre 
nogle tricks af, men endnu bedre at 
vurderingerne af vores sejlads fra medsej-
lerne direkte resulterede i gode råd, især 
med henblik på trim, som vi kan arbejde 
videre med
    At vi så fra den første aften var med 
i gruppen, som med åbne arme tog os 
ind var jo fantastisk. Aftensnakken gik 
på kryds og tværs af bordet ledsaget af 
blid musik fra den medbragte klarinet. 
En særlig musisk hyldest fik Henning, da 
han kom padlende tilbage i solnedgangen 
efter en tur omtrent til Fredericia!
    Den overskuelige gruppe gjorde det 
let ” at komme med ”, så stævnet kan i 
den grad anbefales som indgangsport til 
Wayfarer-verdenen!!

Tak til jer alle, men mest til Fie og John 
for en dejlig pinse. Vi ses igen!!

Pinsetræf ved Gamborg fjord
Af W 4999   Tom, Christian og Jørgen
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Bogø Sejlklubs 25 års jubilæumssejlads 
Tærø Rundt 2014

Af Bjarne Mandstup

Fakta boks:
For mindre stedkendte kan det oplyses, at Bogø har et areal på ca. 13 km2 og lig-
ger lunt og godt beskyttet i farvandet mellem Sjælland, Falster og Møn. Bogø har 
ca. 1200 indbyggere, og efter bygningen af Farøbroerne er der ca. 1 time i bil til 
København. Der skulle efter sigende være en masse aktivitet på Bogø, hvilket de ca. 
50 foreninger og 2 aviser (!) også vidner om. Øen rummer desuden en kostskole og 
en idrætsefterskole. I gamle dage lå her også en navigationsskole.
Den lille ø Tærø som skulle rundes lørdag ligger nordøst for Bogø, se kort med rute 
indtegnet m. rødt.

W 6313 ankom torsdag sidst på efter-
middagen til Bogø Havn på øens 

sydkyst. En hyggelig lille marina, der til-
lige med korte mellemrum anløbes af den 
lille færge Ida, der pendler mellem Bogø 
og Stubbekøbing på Falster. Hyggeligt at 
sludre med mange wayfarer-sejlere, der 
allerede var ankommet, teltslagning bag 
Bogø Sejlklubs helt nyistandsatte klubhus 
få meter fra Grønsund. Med alt køkkenud-
styr og service til rådighed var der ingen 
grund til at pakke eget gasblus ud. En gå-

tur til Bogø By og en god pizza senere, 
kunne vi nyde at være vel ankommet.
    Fredag var der mulighed for at teste 
jollen og få etableret et godt samarbejde 
med min gast Allan, som jeg mest har 
sejlet Grinde med i en årrække. Vinden 
var i vest, hvilket var et godt argument 
for at sejle under Farøbroen, gennem 
Sortsø Gab til en lille havn Gåbense, der 
ligger lidt øst for den gamle Storstrøms-
bro. Det blev en dejlig tur med sol og 
tilstrækkelig vind til nogle gode plane-
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ture. Undervejs blev det også konstateret, 
at faldet til storsejlet måtte skiftes inden 
lørdagens kapsejlads. Tilbage på havnen 
var der hygge i klubhuset, hvor Poul og 
Irene bød på ”kose-kaffe”. Vi nåede også 
lige forbi det store festtelt på havnen 
med lidt musik og sang fra Wayfarer-
sangbogen.
    Lørdagens sejlads havde vi set frem til 
med lidt blandede følelser. Vejrudsigten 
havde lovet sol og meget svage vinde, og 
vi skulle navigere i et strømfyldt farvand. 
Ikke de bedste udsigter for en distan-
cesejlads. Det skulle dog vise sig at gå 
meget bedre end frygtet.
    Skippermøde kl.0 8.30. Langt de fleste 
kølbåde skulle tilbagelægge 25 sømil, 
W-jollerne, 606-er og Avanti m.fl. kunne 
nøjes med 20 sømil. Begge distancer 
lagde ud med at krydse mod vest og 
nordvest – under begge Farøbroer, hvor 
spileren kunne sættes og herfra lænse 
østover mod Tærø, der skulle holdes til 
styrbord. Retur gennem Kalvestrømmen 
– under begge broer igen og spilersejlads 
det sidste stykke til mållinjen.
    W-jollerne var eneste joller i et felt 
på over 50 både med både motorsejlere 
og hurtigsejlere som f.eks. Soling, Ylva, 
Scankap, X-både og Banner. Tænk at 
skulle sejle en lang kapsejlads i jolle 
omgivet af kølbåde. Det var det, der især 
havde lokket mig til Bogø. At W-jollerne 
skulle komme til at se meget lidt til 
konkurrenterne, kunne vi jo ikke vide på 
forhånd.
    De 8 Wayfarer udgjorde 8. løb med 
start kl. 9.50. Starten gik i ret svag vind. 
Kølbådene var bundet til det dybere vand, 
hvor modstrømmen var kraftigst. W-
jollerne kunne snige sig tættere på kysten 
men måtte derfor også være meget op-
mærksom på vanddybden og ikke mindst 

mange store sten. Strømmen gjorde også, 
at W-jollerne ret hurtigt lå noget spredt.    
    Ingen tvivl om at de, der holdt sig 
tættest på kysten, havde en fordel. Oppe 
forrest kappedes Black Diamond med 
Bjarne Clausen og Woodie med Poul Am-
mentorp ved roret. I øvrigt W-feltets ny-
este og ældste jolle. Længere nede i feltet 
var der også kamp om placeringerne 
– men de to nævnte skilte sig ret hurtigt 
ud. Og det var vist ret begrænset, hvor 
meget der blev ændret på placeringerne 
på sejladsens sidste halvdel. Om bord på 
6313 var der også tid til at nyde at sejle i 
et smukt farvand, hvor der hele tiden var 
noget nyt at kikke på.
    Efter godt 5 timers sejlads kunne 
Bjarne Clausen krydse mållinjen som 
vinder af W-klassen med Poul Ammen-
torp på andenpladsen 6 minutter senere. 
Herefter ca. 20 min til Vita med Jan 
Kjeldsen og så dryssede de efterfølgende 
joller over mållinjen i løbet af den næste 
gode ½ time.
    Godt 50 både til start. Wayfarer-
jollerne tog placeringerne fra nr. 1-8. 
Det gjorde naturligvis festmiddagen i 
teltet lørdag aften endnu mere festlig. At 
W-sejlerne medbragte eget husorkester, 
der spillede op til fællessang, kan næppe 
overraske kendere af SWS. Vi vil længe 
huske den gode mad, hyggelige stemning 
i teltet og en overordentlig veloplagt og 
morsom konferencier og et imponerende 
antal sponsorer og præmier inden der 
blev spillet op til dans frem til midnat.  
    Vi er dog ikke i tvivl om, at de mange 
deltagere også vil huske W-sejlerne, der 
både gjorde sig bemærket på vandet og 
ved festen. Tærø Rundt er absolut en kap-
sejlads, der kan anbefales. Også selv om 
arrangørerne truede med, at W-jollerne 
næste år skal gennemsejle banen 2 gange! 
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Tærø rundt 2014      En kap-tursejllads
Af Jørgen Vekslund W1741

Wayfarerne fra Farum Sejlklub 
havde på Poul Ammentorps 

anbefaling lagt den årlige pinseforårstur 
til Bogø Sejlklub,for øvrigt den 38. tur 
i træk ! Så vi er jo ikke nogen årsunger. 
Stor blev derfor vores glæde, da et adsta-
digt Bogøpar inspicerede vores telte og 
ved synet af telte og joller udbrød”Sikke 
en stor ungdomsafdeling Bogø Sejlklub 
har !” Overraskelsen var stor , da de så 
parrene i guldbryllupsalderen  smyge sig 
ud ad teltåbningerne . Ældste deltager i 
teltlejren var 86, men med en ung gast, så 
det blev alligevel til en fornuftig  gen-
nemsnitsalder.
    Bogø Sejlklub ved formand Jens dok-
tor var/er utrolig gæstfrie og man/jeg kan 
blive varm om hjertet ved at opleve dette 
eksempel på foreningsdanmark når det er 
bedst :imødekommende repræsentanter 
for klubben,klubhus med inventar stillet 
til rådighed uden forbehold.Endvidere 
op- og nedtagning af kæmpetelt af frivil-
lige kræfter, festaften med levende musik 
og muntre kommentarer til såvel delta-
gere som følgebåde, indsamling af fine 
sponsorgaver fra det lokale erhvervsliv  
til alle deltagere o.s.v. Det hedder nok 
præmier, men der var også en til mig, der 
end ikke startede p.gr. a. fruens ondt i 
halsen/ørerne.Det var 25 års jubilæumsar-
rangement med 50 tilmeldte både heraf 
9 Wayfarere. Det var annonceret, at der 
ikke ville være omstart, men at det ikke 
var velset, at nogen var for tidligt over 
startlinien! En efter min mening meget 
human startprocedure. Jeg gæstegastede 
hos Poul A. W 239Woodie og Poul havde 
lagt taktikken:Ind i strømlæ, tæt til ky-
sten, mange slag, jeg tror vi vendte 20-30 
gange på opkrydset  gennem Grønsund 

mod Farøbroen , ikke det rene pjat for 
en en gast årgang 1940, hvis spidskom-
petence ikke netop er rullevendinger! Vi 
snusede til sandbunden samt sten og grus 
dækket af ålegræs ,så gasten var konstant 
beskæftiget med at hæve/sænke sværdet 
samt befri det for tang. Men taktikken 
var fin, vi førte feltet an og lå først ved 
Farøbroen tæt fulgt af Bjarne Clausen 
fra Roskilde. Han mente åbenbart, at vi 
skulle bane vejen mellem sten og grus 
for båden fulgte os systematisk. Efter 
Farøbroen gik det for spiler. Det blev en 
hård luffemat, hvor Poul knaldluffede, 
sikkert til stor fortrydelse for mandskabet 
i Hartley 4 versionen af en Wayfarer. It is 
hardly a wayfarer ! ha,ha.
    Efter et par timers sejllads rundede vi 
slagmærket med meget lidt margen til 
forfølgeren, da Bjarne skar op. Efter hø-
viske udvekslinger af diverse synspunkter 
om plads ved mærket, overlap, berøring, 
vi havde f.eks. bommen halvvejs gennem 
forfølgerens storsejl, så førte vi stadig.
Det var nu tid til frokost og da gasten 
(mig)foruden at justere såvel genua som 
sværd nu også skulle pille et af fruen 
udsøgt hårdkogt æg, så gik det galt. De 
smuttede fra os. Jeg vil derfor foreslå, at 
der som hos cykelrytterne indføres time 
out ved spisning og ladning af vand, såle-
des at positioner ikke ændres under disse 
særlige forhold ! Skipper Poul er ikke 
helt enig i tidspunktet for frokost, da han 
fik beretningen til gennemsyn. Der blev 
først kommanderet frokost ,efter at vi var 
blevet overhalet.Og det er nok rigtigt. 
Poul giver sig ikke så let.
    De øvrige sejlere var ikke til at skimte, 
men vi fortsatte alligevel dybt koncen-
trerede for spiler mod mållinien, som vi 
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nåede efter 5timer og 18 min  sejllads, 
6 min efter Black Diamont, men 20min.   
før næste wayfarer. 
1. kølbåd brugte 7  t.  Det havde domme-
re og festkommite spottet så wayfarerne 
deltog ikke i overaltvinder racet !.

Wayfarersejlerne blev inviteret til også 
at deltage i 2015, så det er med at rydde 
kalenderen for arbejde, sommerhus, pas-
ning af børnebørn, forlænget weekendtur 
til Barcelona og lignende for at kunne 
deltage i denne sejlerfest med indlagt tur/
kapsejllads.

Tærø Rundt 2014
Af Bjarne Clausen W11006 Black Diamond

Her en beretning fra en af Danmarks 
flotteste sejlture Tærø Rundt. Sej-

ladsen er arrangeret af Bogø Sejlklub, 
som i år har 25 års jubilæum for sejlad-
sens afholdelse. 
    Sædvanen tro blev vi budt velkommen 
af de lokale sejlere, vejret var i sit bedste 
lune, sol fra en skyfri himmel og 3-4 m/
sek vind fra vestlig retning, strømmen 
var østgående i pæn styrke.  
    Wayfarerne blev sendt af sted klokken 
0950 på kryds ned mod Farøbroen. Vi fik 
en dårlig start, fordi vi ikke kunne slå ind 
under land til strømlæ, de andre både lå i 
vejen. Vita W 9471 og Woodie W 239 var 
straks vendt under land og havde derved 
fået et godt forspring. Som det fremgår 
af søkortet, er der meget lavt vand vest 
for Bogø havn, så nu var det et spørgsmål 
om at komme så langt ind mod land som 
vanddybden tillod, for at få mest mulig 
strømlæ. 
    Det så ud som om Woodie W 239 
havde en anden dybdegang end vi andre, 
så de lå nu pænt forrest, Vita W 9471 
som nr. to, Black Diamond W 11006 som 
nr. tre og Skum W 6313 nr. fire. De 5 
andre Wayfarer havde vi ikke styr på.
    Lige efter det meget lange lave område 
syd for Bogø, er der et dybt område helt 
ind under land. Der tror jeg vi fik ”lok-
ket” Vita ud i modstrømmen, vi komme 

i alle tilfælde forbi. Woodie blev ved 
med at trække fra. Vi fik først stabiliseret 
farten hen over grundene vest for Farø. Vi 
skulle passere lavbroen i brofagets rigtige 
sejlretning. Umiddelbart inden lavbroen, 
fik vi spileren op, og så gik det bare 
derud af - i en fed medstrøm. Vita var vi 
kommet godt forbi, men Woodie kunne 
vi ikke umiddelbart hente. Vi indledte et 
”bomme-rally” for at være i det dybeste 
vand, hvor strømmen løber stærkest. Vi 
skar et par hjørner hist og pist, ved at 
hive sværdet og roret helt op - det gav 
pote.  Da vi kom helt ud til knækpunktet 
ved Langø Vrid op mod Ulvsund, var vi 
meget tæt på at få et overlap på Woodie - 
derfor ingen plads ved mærket. Det første 
stykke derefter var halv vind så vi kæm-
pede virkelig for at komme forbi, men 
forgæves. På den sidste distance ud mod 
vendepunktet “Pladen”, var vi kommet 
op på siden af Woodie. Woodie gjorde alt 
for at holde os bagved, det endte da også 
med at vi måtte tage en straf, da vi kom 
for tæt på. Så nu var Woodie igen kom-
met et stykke foran os. Umiddelbart efter 
vendepunktet ”Pladen”, fortsatte Woodie 
på styrbord halse, og vi slår til bagbord 
halse ind under Tærø. Der var nu igen en 
betydelig modstrøm at slås med. Næste 
gang vi mødte Woodie på krydset, var vi 
kommet nærmere, og ved det fjerde møde 
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var vi kommet foran. Herefter lå vi et 
stykke tid side om side.
    Vi var så heldige, at vinden øgede en 
smule, så det blev mere vores vejr. Mange 
timeres trimtræning gav bonus, vi sejlede 
herefter stille og roligt fra Woodie. Jeg 
tror vi fik sagt: ”Hvor er Woodie” mindst 
100 gange, inden vi gik igennem lavbro-
en for anden gang.  Vinden var nu foran 
for tværs og halv vind hen over grundene 
vest for Farø, og vi nåede da også at 
ramme en stor sten.
   Da vi kunne satte spiler igen, var 
vinden øget yderligere. Nu begyndte vi at 
sejle virkelig stærkt op gennem Grønsund 
sund. 
    Vi var så heldige at komme først af 
alle i mål, at blive bedste overalt, men det 
bedste var at vi slog Woodie.
    Tærø rundt er en fantastisk sejlads i en 
meget smuk natur, som er i særklasse. Vi 
kan kun opfordre alle Wayfarersejlere til 

at deltage i denne ”Sydhavets Perle” i det 
bedste Wayfarervand, som kan opdrives.
Om aftenen blev der grillet, spist god 
mad, drukket øl og vin og danset igen-
nem til levende musik. 
    Wayfarer sejlerne underholdt med mu-
sik til 2 omdelte Wayfarersange, til stor 
jubel for alle gæster. 
    ”Jens Lyn” eller Jens doktor som han 
også kaldes, var i jubilæets anledning 
helt uovertruffen velforberedt og vanlig 
morsom på bedste vis. 
    Sejladsen er kendt for en sand præmi-
eregn, der falder på alle sejlere. Alle uden 
undtagelse får flotte præmier, sponsoreret 
af de lokale erhvervsdrivende. Sejlklub-
ben skal have ros for det store arbejde 
med at skaffe, de mange sponsorkontak-
ter.
    Tak til arrangørerne for et fantastisk 
veltilrettelagt stævne og vi glæder os al-
lerede igen til næste år.

Præmieoverrækkelsen  
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Bogø Sejlklub’s Triumf - og gedigne 
tilløbsstykke - ”Tærø Rundt 2014”

Af   Ken d.æ. W1348”Maitken”(siden 1966)

Alt her på og rundt herlige Bogø 
var bare ros og tip-top:  Vind og 

vejr, den pragtfulde natur med sceneri 
af fineste klasse, og formanden, som 
kan fylde enhver pause som underhol-
dende pause-klovn, a la Dirch Passer og 
Fleksnes, havde et imponernde og driftigt 
’team’, som fik hele *Circus’et*  til bare 
at rulle der-ud-ad - under høj himmel og 
hornmusik  - vel musik i hvert fald med 
god hjælp af *Wayfarer Stompers* ! !
    Dagen før distance-sejladsen havde 
IT hele 54 tilmeldte fartøjer heraf 10 stk 
Wayfarer-joller, hvoraf 8 stk tog starten i 
8. løb på kort bane, og fuldførte de 20 sm 
=nautiske mil over grunden, men gennem 
vandet blev det en god del flere af dem 
p.g.a. ret stor X % som krydstillæg. Den 
mærkbare strøm var såvel imod som med 
og vinden virkelig ’fair’ !
    Før start blev La-iad varskoet: ”Fuld-
fører W1348 så er vi sikre på sidste 
pladsen!” Det holdt stik, og I undgår 100 
forklaringer på hvorfor vi ikke kan følge 
med, men en virkelig stor bom-mert lå i 
det helt unaturlige og uventede at være 
foran fam. Joel Bøgh, W2006,  ca. halv-
delen af turen, for dèt blev faldgruben, 
der forførte mig til at forsøge kapsejlads !
Slig bør absolut undgås af os/mig for 
den hyggelige og afslappede tursejlads-
distraktion i det storvakre område, med 
god tid til at nyde sejladsen, naturen, 
heste+køer på engene, bliver helt ødelagt 
af satsning på vindskift, strømretning, 
sejltrim og balance - og av min ryg !
    Men på kryds vestover, syd for Tærø i 
modstrøm og modvind, var det hatten af 

for kølbå-dene, der må have følt: ”Nu går 
vi på grund, nu, æh, næh, men nu da !!” 
Hvor vi afslappet med auto-dybdevarsler 
konstaterte: ”Så nu har vi centerbord: 
*klar - vende* her vi gå!” 
    Med vor placering helt afklaret var det 
fint at strække ryg på tværtoften på plat 
læns mod mål. At falde i søvn var ikke 
planen, heller ikke bomningen, der er en 
god opvækker, dog uden panik, for rors-
kvinden holdt fast i såvel kurs som pind 
og balance! Og så var vi i mål - sandelig 
efter 06:15:01 havde vi fuldført *Tærø 
Rundt 2014* !
 
    Stor festaften, middag med udskænk-
ning og præmieoverrækkelser af en over-
dådig mængde med præmiegaver, som 
også W1348”Maitken” fik !  Helt ukendt 
for mig at Bogø Kostskole, en ’kjempe-
flott’ bygning, har egen vingård i fjeldene 
i Chile !  Skål - vi saluterer og drikker nu 
af den herlige nektar med tak for *Tærø 
Rundt 2014* til alle jer som gjorde dette 
til en herlig oplevelse, selvsagt med hjælp 
af de mange fine sponsorer !

W-Placeringer: 
W11006 05:12:32, W239 05:18:55, 
W9471 05:38:19, W10081 05:39:46, 
W6313 05:49:59, W2006 05:52:07, 
W1939 05:54:08, W1348 06:15:01, 
W1741 DNS og W-’Tilt’ Bogø, DNS
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Wayfarer SM Præstø 2014

Foto: FischerPhoto.com
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Båd nr. 15 skriver om DM  2014
Anne & Thomas, W 10844

27 Wayfarer var klar til start til årets 
DM i Svendborg. 

Efter første sejlads lørdag besluttede 
vinden sig for at lægge sig helt og efter 
et par timers venten på vandet efter vind, 
blev feltet sendt i land. Ventetiden blev 
dog kort og feltet var på vandet igen ved 
15-tiden. 
   3 sejladser blev gennemført lørdag - et 
par stykker havde ikke set afvisermærket 
efter topmærket, men det blev der efter-
følgende rettet op på. Feltet kom i land 
ved 18-tiden. 
   Om aftenen var festmiddag med Wayfa-
rersang og levende musik. 

Søndag sprang vinden en hel del ved 
starterne som gav en del venten i bådene, 
da banen skulle lægges om. Da DM feltet 
endelig kunne komme af sted affødte det 
nogle tyvstarter. 
    Det blev til 4 sejladser søndag, med tæt 
løb mellem de forreste både. 
    Selvom sejladserne foregik på tværs af 
Svendborg Sund, var der aldrig proble-
mer med de mange færger. Enten tog de 
hensyn til os eller også sejlede de ikke 
den dag.

    Tak til arrangørerne for et godt arran-
gement i dejlige omgivelser. 

Wayfarer DM 2014       Foto: Anders Lund
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 Wayfarer Trading
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund.Email trp@wt.dk, tlf +45 6130 6617

Mast, 
Proctor,grå 7.450
Mastespor 270
Sallingshorn,  pr. stk 230

- endestykke, justerbart, pr. stk. 185
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 350
Windex 340
Vimpel/ fastgørelse 120/60

Fald

Wirefald m. sjækel til storsejl 430
      + påsplejset forfang 130
Faldstrammer til storsejl 350
Storsejlsfald, 5 mm tov 300
Wirefald m. sjækel til forsejl, mk I + II 410
   -  mk IV 440
   + påsplejset forfang 120
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
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 + 1 sæt rebeøjer  4.630
Stormstorsejl 2.900
Sejlpinde pr. stk 160
Genua med rude, med wire i forlig 2.750
Genua med rude, uden wire 2.650
Genua der kan rulles med rude og UV-kant 4.750
Fok med wire i forlig 2.150

Rulleforsejl

Rulleforstag - tromle/topsvirvel 640/240
Afstandstykke – trekant 120
Wire m. glasfiber, fleksibel 1.960
Wire m. kulfiber, stabil 2.360
Wire m. glasfiber incl. tromle 2.800
Overtrækspose til oprullet genua 1.520

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 150/490

- 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 180
Bremse/stopklods 230/150

Ror

Rorblad, 20mm plywood 950
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 2.930
Rorpind aluminium 1.180
Rorpindsforlænger, 90 cm 440

Diverse

Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 1.950
Bundprop med gevind 45
Overtræk til bådruller 200/350 kg 550
Bailer metal/plastic 760/870
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

Vintertilbud 

Genua med rude og wire i forlig:     2.200 kr
Fok med wire i forlig:     1.750 kr

Tilbuddet gælder et begrænset antal varer og 
udløber d. 31/1-2015.
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Bra W-tur m. Brave og Barske W-sejlere 
på Ven 2014!
Ken d.æ. W1348”Maitken”

Med arrangør Bo, og tak for det, om-
bord i W1348 m. La-iad og ’eg’,  

for vi af sted fra Sletten  på magnetisk 
kurs 110 gr.,  dist. 5,2 n.m.,  mod Norre-
borg på Ven for alene 4 kvm storsejl=W-
trysail.
    Usædvanlig synsvinkel mod Ven og 
usædvanligt med forhåbning om at ingen 
andre ville komme, og altså bare os tre - 
ref. det ret krævende vejrvarsel og årets 
første Høst-kuling på vej. 
    Snart kunne vi se havnen, som for-
svandt igen, da strømmen satte os Syd på 
ned i en *hekse-keddel* af styg strømsø 
NV af Ven. Meget kontant og øjeblik-
kelig ror-reaktion var påkrævet her. Bare 
èn ’for-virret’ og våd lårings-brækker 
kom ombord.Vel, tanken kom: ’knækker 
rorbladet nu så kæntrer vi’!
    Milde måne og  ”Splitte mine bram-
sejl!”  der lå to W-joller på stranden!?       
I anduvningen var roret mit, og som i 
fjor fejlbedømte jeg anker-sætningen og 
tænkte da ’Øv nu må jeg atter ta bad’! 
Heldigvis tog en svensk wind-surfer den 
jobben med at få ankeret ind - herligt 
’och tacksam var jag’!
    På stranden tog vakre Lone og dito 
Christian fra Hellerup imod og hjalp 
W1348 på land. Lidt vest lå W8581 med 
Stig og Tobias, også Hellerup. De to 
sidste var kommet aftenen før, og vidste 
ikke om Ven-træffet, men det er de fire, 
brave og barske W-sejlere, jeg tænker på 
i overskriften, for kulingen om søndagen 
hjem til Hellerup var ret imod. Hårdt 
og meget vådt arbejde i kølig regn som 
bonus !

Lørdag var tør med en mild aften i læ, og 
regnbyger i Nord, samt med bål med en 
’starter’ ved Bo(en ca. 30 x 12cm birke-
stamme m. ca. 20mm fyr- og trækhul) og 
så medbragt tørved af Christian.  Pludse-
ligt lettere chokeret så jeg at kl. var 1/2 
før midnat, og var da straks W-telt klar 
efter en lang, fin dag.
    Søndag formiddag vinkede vi af først 
til W8581 og så til Lone+Christian, 
”Hrönn” W10081, og da var der kulings-
varsel for alle farvand. Inden vor afsejling 
fik vi en hyggelig snak med *Hamnkapt.* 
Andrè Persson, og så derpå søbåren med 
Bo ved roret, en sikker hånd, som satte 
W1348 på kurs mod Sletten med kun rul-
lerebet storsejl - til nederste sejlpind.

Bo og La-iad sad på BB-dæk agten for 
tværtoften, og jeg lidt inde på denne med 
ryggen mod en ret så kraftig, spontan 
BRUSER, ’auto-dusjer’ som ca. hver 
30’de sek. sendte vandkaskader forbi 
ørerne mine - som var i tørvejr under 
’hood’en - af den slagkraftige styrtsø, 
som blæste ret ombord !  

Så er jollen søsat
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Alle mand (KEN, La-aid og Bo) ombord før det går hjemover til Sletten.

Jeg var iført fiskerudstyr og blev hver-
ken våd eller kold; havde en uld-sweater 
under vindjakken, under olietøjet, samt 
støvler + sokker.  W1348 sejlede raskt af 
sted, med dunk, bank og sprøjt, men helt 
uden det hårde arbejde som Hellerup-
sejlere måtte kæmpe med - jeg vil tro i 
mindst fire timer ! Begge W1348’s selv-
lænsere arbejdede godt på at få vandet ud 
igen, og dèt var der nok at ta af.
    Ved anduvning Sletten mødte os et 
helt vidunderligt syn, nemlig nærmest 
flyvende sejljoller, 29’ere/*Twenty-Nine-
ere*, som planet og nærmest fløj selv på 
opkryds/bidevind. Helt fabelagtigt som 
de joller blev håndteret. Rundt X-mærket 
og PANG så stod genakeren!  Ren 
’Formel 1 Racing’ og ikke bare det, også 
mange Optimister kæmpede med vind + 
vejr og strøm samt regn. 

Fik minde om slige forhold for 40år tilba-
ge, hvor Sejlklub Tårbæk kun tillod Opti-
mist og Wayfarer at starte - da med X-fok 
og rebet storsejl til mast-vantfæstet. Der 
blev W1348 først med fire ombord.
    De forhold vi netop har op- og 
overlevet - uden materiale-brist og uden 
kæntring - i mødet med naturens brutale 
kræfter og krav,  gir selvsagt en stimule-
rende og herlig glædes-fornemmelse, og 
som Lone og Christian skrev: Testen har 
bestået   ! 

Det kan man mindes godt og længe.
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En Københavner beretning om åbent   
internationale Jyske mesterskab

Af Klavs Holtug gast i W239 Woodie, som havde vundet retten til at skrive om stævnet

Det er altid med højspændt forvent-
ning at man drager mod Ho bugt 

en fredag eftermiddag sidst på somme-
ren. Vil det igen i år lykkedes at slå ens 
nærmeste kombattanter på deres hjemme-
bane. Vil arrangementet igen i år leve op 
til tidligere års standard eller vil det nær 
umulige ske, at det overgår de tidligere.
    Tænk at blive modtaget med gule ærter 
og pølser, ledsaget at udsigt til sæler i 
solnedgangen, akkompagneret af god 
venlig stemning.  Indkvarteringen var 
som tidligere på sanatoriet, varmt og tørt, 
med senge og fine badefaciliteter. 
    De næsten 30 startende både nød godt 
vejr (næsten ingen regn) og sejladser der 
startede til tiden. Det lykkedes trods de 
lidt vanskelige forhold at få sejladserne 
gennemført med de rigtige vindere.  Den 
største udfordring var det tidvise misfor-
hold mellem vind og strøm, der mindst 

en gang gjorde det svært at nå at fuld-
føre sejladsen og gav en del omstarter.   
Dommer og bane folkene håndterede de 
vanskelige forhold uden at ventetiderne 
blev for lange eller sejladserne unfair. De 
indførte efter flere omstarter en ny start 
regel med signalering af både Papa og 
India, uden at det gav anledning til forvir-
ring men hjalp lidt på startiveren..
    Middagen lørdag var rigelig, velsma-
gende og varm, ledsaget af vin og under-
holdning, fuldendte det en dejlig dag. 
    Derudover er der helt exceptionelt kør 
hjem madpakkerne og æblekagerne!
    Alt i alt et stævne der var endnu bedre 
end sidst og vi glæder os igen til næste 
gang. 
    Endnu en gang en dybtfølt tak til Ho 
bugt sejlklub for at arrangere et stævne 
der virkeligt bidrager til at samle sejlere 
til kapsejlads.
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Velkommen til nye medlemmer

Wayfarer SM Præstø 2014 Foto: FischerPhoto

Esrum W Hans-Carl Nielsen

Furesøen W 9232 Happy Trouble Olof Stenström

Furesøen W 10594 Anders Pjetursson

Furesøen W 1656 Stefan Ingerslev

Fyn W 9999 Double Trouble Jens Odgaard Olsson

Fyn W 5816 Luna Rossa Kent Tobiasen

Hellerup W 6620 Jan Pietraszek

Hellerup W 5968 Whiplash Simon Arn Garler

Køge Bugt W 7337 John Kjær

Køge Bugt W Jens Schlosser

Sverige Per Nerman
Århusbugten W Preben Kønigsfeldt
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”Jogo” en Wayfarertradition.
Af Jørgen Vekslund  W 1741

På tune up aftenen for Tærø rundt 
sejlladsen gjorde wayfarersejlerne 

sig fordelagtig bemærket med omdeling 
og fremførelse af to af wayfarerfolket  
kendte sange. De var forfattet af Joel 
Bøgh og de blev akkompagneret af 
wayfarermusikere på ikke mindre end to 
guitarer, tværfløjte, elbas og banjo, jo de 
kan de wayfarere.Aftenen kulminerede 
med at hele forsamlingen dansede den af 
wayfarersejlerne  kendte
trampedans kaldet  jogo. Af hensyn til 
eventuelle folkemindesamlere blandt læ-
serne kan jeg meddele, at den oprindeligt 
er en jugoslavisk (serbisk) mandedans 
(krig) som Tinglutiensemblet  med Ejnar 
Kamp i spidsen, blev inspireret af ved 
et venskabsbesøg   i 1961 hos jugosla-
viske folkloreensembler i Kumanovo og 
Beograd. Den blev fordansket,så pigerne 
kunne deltage. Mandedansen på linie 
og med fatning bag skuldrende, ranke 
rygge ,stolt positur, danset flyvende, lavt 
svævende over gulv/mark, blev ændret til 
en lidt gumpetung runddans med kryds-
fatning foran damerne, dog efter min 
mening en udmærket detalje !
Og så er den nu blevet transformeret 
til fællesdans ved solnedgang på Rant-
zausmindetræffet, danset af samfundsbe-
varende wayfarersejlere noget fjernt så-
vel pr distance som mentalt fra de stolte 
krigeres sejrsdans i bjergene i Serbien.

Og ja fruen og jeg deltog selv i ensem-
blet fra 1961-66.

På Rantzausminde træf 2014 lavede 
Charlotte Redin en konkurrence om 

hvem der kunne lave den mest originale 
udsmykning af en pæl.

Pælekonkurrence på 
Rantzausminde

Vinderen  Foto: Poul Ammentorp
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1 
 

Skandinavisk       ayfarer Sammenslutning 

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 
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: 

1. Valg af dirigent 

Bo Christensen valgt 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Jesper Notlev 
 

• Jesper indledte beretningen med at rette en varm tak til Poul Ammentorp for hans store indsats for 
SWS gennem mange år. 

• Hele beretningen vedlægges dette referat. 
• Ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Fie Goltermann.  

 
• Fie omtalte det faldende medlemstal, der resulterer i mindre indtægter, udgifter til det store telt på 

RM‐træffet, indkøb af en DVD skærm til PR aktiviteter, udbetaling af transporttilskud og en 
jubilæumsgave til Farum sejlklub.  

• Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Indkomne forslag 

• Ingen forslag indkommet 
5. Forslag fra WIC 

• Ingen forslag indkommet 
6. Fremlæggelse af budget v. Fie Goltermann 

 
• SWS betaler telt igen ved RM 2015, der ydes fortsat transportstøtte. Der foreslås uændret kontingent å 

kr. 300. Med dette forventes et mindre underskud på kr. 3000. 
• Budgettet vedtaget. 
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7. Valg til bestyrelsen 
 

• Alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter.  
• Poul Ammentorp lagde op til en ændring i bestyrelsens organisation. Formålet er, at medlemmer der 

gerne vil yde en indsats for SWS – men ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen – kan deltage i div. Udvalg. 
Et eksempel på en fungerende gruppe under SWS er gruppen af målere. 

• Søren Svarre ønsker at stoppe om kapsejladssekretær og foreslår at Simon Arn Garder. Jf. Pouls forslag 
kunne der med fordel nedsættes en lille arbejdsgruppe, der stod for at arrangere kapsejladser. Bjarne 
Clausen har tilbudt at arrangerer DM i 2015. 
 
8. Valg af revisor 

• Arne Stahlfest genvalgt. 
 
9. Eventuelt 

 
• K.H. Jensen opfordrede til at SWS sender en hilsen til redaktøren af W‐nyt. Ken beklagede i øvrigt, at 

den nyindstiftede vandrepokal i form af et drikkehorn ikke var bragt med til RM 2014. Pokalen, der er 
en gave til SWS, har til formål at få flere børn med i jollerne. Reglerne for at vinde vandrepokalen kan 
læses i W‐nyt nr. 1 2014. Den nye vandrepokal supplerer således den eksisterende ½‐model af en 
Wayfarer, som gives til vinderen af kapsejladsen på RM. 

• Forsamlingen diskuterede herefter, hvordan man kan få flere joller ud på kapsejladsbanerne: 
• Claus Eriksen foreslog et lystal‐system, der kunne kompensere for forskelle på jolletyperne. Flere 

bemærkede, at der var store vanskeligheder ved et sådant system. 
• Bjarne Clausen gjorde opmærksom på, at der i England sejles i guld, sølv og bronze klasser i samme 

sejlads. 
• Jesper Friis anbefalede, at sælgere af joller gjorde en større indsats for at få køberne til at melde sig ind 

i SWS. 
• Jens påpegede foreningens høje gennemsnitsalder og anbefalede mere fokus på familier og så gerne 

sponsering af joller i klubberne. Desuden blev erfarne sejlere opfordret til at tage ud på ture med nye. 
• Poul Leates støttede ideen med flere aktiviteter for børn og unge, og der bør arbejdes på nye 

aktiviteter for børnefamilier ved RM 2015. 

Ref. Bjarne Manstrup 

 

 

På generalforsamlingen deltog: 

Poul Ammentorp, Lars Vibskov, Egon Madsen, K.H Jensen, Carsten Jensen, Klaus Hildsø, Jesper Acton Friis, 
Bjørn Pedersen, Christian Haagensen, Palle Sennels, Poul H Jacobsen, Ernst Henriksen, Tommy Lund, Paul 
Leates, Claus riksen, Klaus Arp, Arne Stahlfest, Per Christoffersen, Bjarne Clausen, Elof Andersen, Steen 
Antonsen, Poul Meldgaard, John Friis, Henning Rasmusen, Ebbe Kildsgaard, Per Nielsen, Bo Christensen, 
John Goltermann, Fie Goldermann, Thomas Raun Petersen, Bjarne Manstrup. 
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Sidste år 
2013 2012

I N D T Æ G T E R:
 KONTINGENT 2013 (300 KR/MEDLEM) 84.700                         93.600               
 MÅLEBREVE 100                              500                     
 SALG DIVERSE ARTIKLER 1.710                           1.310                 
 SALG AF SEJLKNAPPER 200                     
 RENTEINDTÆGTER 18                       
 RM 2012 - TELTBIDRAG 4.500                 
           SPONSORATER -                     
 ANNONCEINDTÆGTER 2.550                           2.550                 
 DIVERSE INDTÆGTER -                     
 INDTÆGTER I ALT 89.060                         102.678             

U D G I F T E R:
 FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER -                               1.663                 
 FORBRUG AF SEJLKNAPPER -                               200                     
 MATERIALE TIL MEDLEMMER -                               -                     
 BROCHURER OG P.R. - BÅDUDSTILLING FREDERICIA 8.503                           1.500                 
 OMK. VEDR. MÅLINGER -                               450                     
 MATERIALEFORBRUG I ALT 8.503                           3.813                 
 
 KONTORUDGIFTER 29                                 1.809                 
 FORSENDELSE/PORTO 3.406                           4.161                 
 BANK- & GIROGEBYRER 364                              488                     
 INTERNET & PC UDGIFTER 1.147                           1.846                 
 ADMINISTRATIVE UDGIFTER I ALT 4.946                           8.304                   

 STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 6.748                           3.230                 
 STÆVNEUDG., SEMINARER M.M. 2.318                           5.873                 

Årsregnskab 1/1 - 31/12 2013

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 2013

 STÆVNEUDG., SEMINARER M.M. 2.318                           5.873                 
 TRANSPORTTILSKUD                                                            2) 10.000                         -                     
 TRANSPORTTILSKUD, ØVRIGE -                               -                     
 RANTZAUSMINDETRÆFFET                                                1) 6.909                           7.649                 
 MEDLEMSARRANGEMENTER, ØVRIGE 983                              9.906                 
 REGION NORGE 210                              -                     
 STÆVNE- & TRÆFUDGIFTER I ALT 27.168                         26.658               

 BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. 3.783                           8.644                 
 WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 903                              980                     
 REPRÆSENTATION/GAVER 1.000                           2.013                 
 KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 123                              41                       
 ØVRIGE UDGIFTER I ALT 5.809                           11.677               

 REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT -                               590                     
 TRYKNING AF W-NYT 15.577                         13.718               
 FORSENDELSE AF W-NYT 11.567                         11.033               
 UDGIFTER - DIVERSE UFORUDSETE -                               -                     
 UDGIFTER W-NYT I ALT 27.144                         25.342               

 SAMTLIGE UDGIFTER I ALT 73.570                         75.794               
 
 Å R E T S   O V E R S K U D 15.490                         26.884               

Jesper Nothlev                  John Goltermann

     formand                                 næstformand 

31. dec. 2013

Thomas Raun-Petersen     Poul Ammentorp            Bjarne Manstrup              Fie Goltermann

       sekretær                                    webmaster       turudvalg                             kasserer

     Søren Svarre

    kapsejladsudv.
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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 4250 1740 Jens Konge
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SWS udvalg
Tursejladsudvalg:

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

Kapsejladsudvalg:

Sekretær:Søren Svarre 
40 25 11 22
Soeren.Svarre@yr.com

Simon Arn Garler
Vesterbrogade 118B 3. 
1620 København V 
 2367 6650
garler@live.dk

Teknisk udvalg, målere
Chefmåler Jesper A. Friis ,
 Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  
30304314 
jesper@achtonfriis.dk 

Måler :Jesper Nothlev, 
se under formand

Måler Lars Rich   Boserupvej 229, 
3050 Humlebæk,   
4919 0170 
larsrich@larsrich.dk 

Måler 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 

Webudevalg
Poul Ammentorp, 
Munkevej 29A, DK-3500 Værløse,
tlf.: 4448 5905
poul.ammentorp@wayfarer.dk

Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014 
aubmn@samsoe.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,  
6130 6617
trp@wayfarer.dk

PR udvalg
John Goltermann
se bestyrelse.

W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk
Trykning: Vesterkopi, Odense
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Kontaktpersoner

Amager               K-H Jensen
  5275 0874 
  w1348@hotmail.com

Esbjerg   Jens Konge Rasmussen
  42501740
  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@c.dk

Sletten  Lars Rich
  4919  0170
  larsrich@larsrich.dk

Norge  K-H Jensen
  +45 5275 0874   
  w1348@hotmail.com

 

Bestyrelse

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

Næstformand: John Goltermann, 
Lange-Müllersvej 5
7000 Frederecia 7593 3370 
jgo@wayfarer.dk

Kasserer:  
Fie Goltermann Giro: 3 17 10 86
Lange-Müllersvej 5   7000 Frederecia 
tlf: 2623 3910     
fie.goltermann@wayfarer.dk

Sekretær, medlemskartotek: 
Thomas Raun-Petersen
Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund,  6130 6617
trp@wayfarer.dk

Kapsejlads: Simon Arn Garler
Vesterbrogade 118B 3. 1620 København V
 2367 6650
garler@live.dk

Søren Svarre 
Klostervej 10 4000 Roskilde  
4025 1122
Soeren.Svarre@yr.com

Tursejlads:  Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014

Øvrige medlemmer:
Poul Ammentorp, 
Munkevej 29A, 3500 Værløse,
tlf.: 4448 5905   
poul.ammentorp@wayfarer.dk
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