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Nyt fra SWS bestyrelsen
Af John Goltermann

Så er sæsonen for alvor i gang og vore 
kære joller har atter haft vand under 

kølen.
    Den første sejltur er altid noget særligt. 
Man beruses af lyset, vinden, farverne og 
duftene.
    Vinterdrømmene er nu forvandlet til 
virkelighed, vi kan nu gøre, hvad vi så 
længe har drømt om.
   To, i Wayfarerkredse, prominente 
personer har rundet et af livets skarpe 
mærker i april. Lars Vibskov fyldte 80 
år og vores altid smilende værtinde på 
Rantzausminde Camping, Birgitte fyldte 
60 år. Stort tillykke til dem begge.
April måned har budt på de første to 
arrangementer. Først træningssamling 
som skulle være afholdt i Herslev, men 
på grund af vejret kunne et nyt slæbested 
ikke nå at blive færdigt. I stedet sprang 
Farum sejlklub til og husede sejlerne.

Dernæst fulgte Polyester Cup i Kastrup. 
Begge stævner kunne godt have tålt lidt 
flere deltagere, men det er nok vilkårene 
så tidligt på sæsonen.
    Næste kapsejladsstævne er Sjællands-
mesterskabet i Præstø i juni.
    For de mere turorienterede er Pinsetræf 
på Gamborg Fjord og Tærø Rundt det 
næste på kalenderen inden årets største 
begivenhed, Rantzausminde træffet løber 
af stablen.
Vi vil også erindre om int. Rally i Irland 
i uge 37. Skulle der være en uges ferie 
tilovers kunne Dromineer være stedet, 
hvor den kunne holdes. 
    Mens disse linier skrives er der mindre 
end to måneder til vi hejser standeren i 
Rantzausminde.

Ses vi?

Foto: FischerPhoto.com
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Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdate-
rede oplysninger samt for nye arrangementer

Kalender
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Invitation til Rantzausminde træf

SWS inviterer til det 36. Rantzausmin-
de-træf.

    Træffet finder sted i uge 28 med det 
første skippermøde søndag d. 5 juli og 
det sidste søndag d. 12. juli
   Hver dag starter med skippermøde kl. 
9:00. På skippermødet vil dagens skip-
pere udpege målet for dagens fællestur, 
som det er frivilligt at deltage i. Træffet 
er i det hele taget bygget op om, at man 
kun deltager i, hvad man har lyst til.
    I forbindelse med skippermødet er der 
også en gastebørs, hvor jolleløse gaster 
kan mødes med gasteløse skippere og 
på den måde har alle en mulighed for at 
komme på vandet.
   Ud over en masse sejlads byder træffet 
også på en festaften, hvor vi griller og 
spiser sammen i fællesteltet, senere kom-
mer sangbøgerne frem ligesom der også 
spilles op til kædedans.

    Derudover byder ugen også på aften-
hygge omkring bålet, hvis vejret tillader 
det og en enkelt hyggekapsejlads bliver 
det også til.
Træffet holdes på Rantzausminde 
Camping, Rantzausmindevej 215, 5700 
Svendborg.
    Det er på hjemmesiden www.wayfarer.
dk muligt at forhåndstilmelde sig. I for-
bindelse med tilmeldingen kan man også 
bestille bakskuld til festaftenen.
   Er du ny wayfarersejler eller har du blot 
aldrig været i Rantzausminde, er der kun 
et at sige: Prøv det! Du vil aldrig fortryde 
det.
   Træffet er for hele familien. Fra de al-
leryngste til deres bedsteforældre byder 
ugen i Rantzausminde på alt, hvad en god 
ferie skal indeholde.
    Du kan se foto fra Rantzausminde på 
www.wayfarer.dk – og vælg Fotosiden.
Ønsker du yderligere oplysninger kontakt 
bestyrelsen eller en af kontaktpersonerne.
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Wayfarerklassens forårspuls

Coach træningssamling i 
Farum Sejlklub 18-19. april

Jollesejlere vågner vist ofte før kølbå-
dene efter vinterperioden. Som en del 

andre jolleklasser kan Wayfarerne også 
melde om god aktivitet fra det tidlige 
forår. Årets første arrangement var en 
coach træningssamling, med Jesper 
Pilegaard for enden af megafonen (som 
han bruger med stor kompetence og 
entusiasme). 12 joller var tilmeldt. Oprin-
deligt skulle arrangementet afholdes i 
Herslev Strand Sejlklub, men højvande 
drillede en støbeproces på slæbestedet 
i Herslev. Klassen havde ellers set frem 
til at komme til Herslev, hvor bl.a. OK 
sejlerne har banket pulsen godt op på et 
jollemiljø. Heldigvis er der planlagt et 
efterårsstævne i Herslev 10-11. oktober, 
så ”we will be back”.
    Træningssamlingen flyttede til Farum 
Sejlklub, og klassen glemmer ikke at 
takke for lyn hurtig ”ja” til at lægge ram-
mer til samlingen. Flytningen var også til 
stor glæde for coachens lidt vintersløve 
kontorarme, som i stedet for 5-6 meter 
line til bøjerne, nu kunne se frem til 50 
meter pr. bøje pga. Furesøens vanddyb-
der ift. Roskilde Fjord.
    Træningssamling er en god anledning 
til at få en klasse ”i gear” til en ny sæson, 
og denne gang var ingen undtagelse. Se 
et videosammenklip her: https://youtu.be/
HLMC_nKtSTU
    Streng censur fra redaktionen af dette 
nyhedsbrev gør, at kun rimelig god-
kendt boat handling er nået frem i denne 
charme-klippede version. Der findes en 
uofficiel version, hvor mangt en kikser 

og sløv vinterrefleks fører til noget der 
kun i mindre grad tåler dagens lys. Det 
er rimeligt at sige coachen havde et vist 
råmateriale at kommentere på.

Polyester Cup i Kastrup Sejl-
klub 25-26. april

Næste punkt på ”to-do-listen” var Po-
lyester Cup. Mogens Just i W10812 

beretter nedenstående fra stævnet.
    Stævnet blev afviklet med 8 sejladser i 
let/mellemluft (med mulighed for enkelte 
korte planeture lørdag eftermiddag). 

Lørdag: Med start og mål midt på banen 
fik vi nogle tætte situationer omkring top-
mærket første gang. Da mærket samtidig 
lå tæt under land (lørdag) kunne bare en 
lille fejl betyde tab af flere placeringer. 
Første og anden sejlads lignede hinanden 
og W10844 med Thomas & Anne havde 
recepten klar - god spilerfart og kryds 
til venstre for feltet gav to førstepladser. 
Stærk sæsonstart! Andenpladsen i første 
sejlads snuppede W11031 og anden-
pladsen i anden sejlads tog W11006 en 
bådslængde efter W10844. 
Tredje sejlads bød på en vinddrejning på 
andet opkryds som W10811 Gert & Kim 
havde læst rigtigt og vandt sejladsen på 
godt overblik og stabil bådfart, tæt fuldt 
af W10908, som benyttede vinddrejnin-
gen til at snige sig op på andenpladsen. 
Fjerde sejlads blev vundet af W10594 
Niels & Anders, som derfra hvor vi lå 
(omkring nr. 6-7) lignede en walk over. 
W10908 tog andenpladsen i denne sej-
lads. 
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Femte sejlads var en tæt duel mellem 
W10908 og W10812 hvor W10812 
Mogens & Helle til sidst trak det længste 
strå. 
 
Søndag: Med de planlagte tre sejladser 
og de fem første både (med fratrækker) 
placeret med kun to point imellem første 
og femte båd var stævnet stadig helt 
åbent. Den varslede nordlige vind, ind-
fandt sig tidligt, så feltet kom afsted efter 
klokken 10. Sjette sejlads blev vundet af 
W10908 Christian & Henrik, som med 
en perfekt start og god bådfart kunne 
udbygge føringen banen rundt. W10811 
sejlede konservativt og sikrede sig en 
andenplads. 
Syvende sejlads: W11031 Christian & 
Jørgen holdt i den aftagende vind godt 
gang i båden og kunne i sikker stil vinde 
sejladsen. W10812 byttede tredjepladsen 
til en andenplads da W10594 som ellers 
krydsede mållinjen som nummer to, var 
blevet noteret for en tyvstart. 
Ottende sejlads: W10812 Mogens & 
Helle kunne med en lidt heldig første 
lænser sikre sig sejren i sejladsen tæt 
fuldt af W11031 som tog andenpladsen. 
Stævnet blev vundet af Mogens & Helle 
med en margin på 1 point til Gert og 
Kim, og pointlighed på tredje og fjerplad-
sen vidnede om et utroligt tæt stævne. 
    Efter omklædning og pakning af bå-
dene nød vi en skål varm suppe i Kastrup 
Sejlklubs lokaler. Stor tak til Kastrup 
Sejlklub for et godt stævne, som efter-
hånden er blevet en tradition også for 
Wayfarerne. Vi glæder os til næste stævne 
i Præstø. 
Hilsen W10812.

Tærø Rundt fra Bogø Sejl-
klub 6. juni

Stævnesejlads for Wayfarer er ikke 
”kun” rundt på en klassisk kapsej-

ladsbane. En del slår et smut ned til Tærø 
Rundt, og nyder denne distance (kap)-sej-
lads. Sejl den som kapsejlads, eller nyd 
turen for omgivelsernes skyld. På land er 
der dømt havnefest om aftenen, hvilket 
ikke er det værste årsag til at sejle med…
    Sjællands mesterskab afholdes af 
Præstø Sejlklub 13-14 juni
    Derfra er næste stævne SM i Præstø, 
en klub som gennem mange år har åbnet 
døre og farvand for Wayfarerklassen – vi 
ser som altid frem til at nyde godt af den 
store venlighed i klubben! Der bliver 
stor trafik på fjorden i den weekend idet 
klubben huser Nordisk mesterskab for 
OK’erne. Det bliver spændende om alle 
kan færdselsreglerne… ikke mindst til 
moleøl.

Mange andre Wayfarer begivenheder i 
2015

Kig på dette link for en fuld Wayfarer ka-
lender 2015 både mht. tur- og kapsejlads.
http://www.wayfarer.dk/index.php/for-
side/dokumenter/cat_view/2-kapsejlads

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning/
SWS ønsker alle en smuk og velsejlet 
sæson i perfekt mental balance!

Dbh. S. Svarre W10649/Krabask en af 
flere charmeofficerer for Wayfarerklassen
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Velkommen til Wayfarer DIF-DM 2015 - Den 21 til 23. august 2015 

Assens Sejlklub har hermed fornøjelsen af at invitere til Wayfarer DM. 

Tilmeldingen og betaling på 1100 kr. pr. deltagende båd skal ske senest fredag den 7. august, ellers gebyr 
på 200 kr. Tilmelding foregår på forsiden af http://www.assens-sejlklub.dk 

Prisen er inklusiv: Grill fredag aften, morgenmad og smør-selv-madpakker  lørdag og søndag samt 
festmiddag lørdag aften. 

 
Program: 
Fredag:  

 Eftermiddag sejlads med Assens sejlklubs ungdomssejlere. 
 Ankomst, bureau åbent mellem kl. 16 og 20. Måling i samme tidsrum. 
 Trimkursus kl. 16.00  
 Minikursus i kapsejladsregler kl. 16.30  
 kl. 18.00 tune up sejlads med 3 prøvestarter. 
 Grillaften Ca. kl. 19.30 ved klubhuset 
 kl. 20 er der officiel åbning af stævnet. 

Lørdag: 
 Morgenmad/smør-selv-madpakker fra kl. 07.00 
 Kl. 9.55 varselssignal for 1. sejlads. 
  Moleøl efter endt sejlads fra Bryggeriet Vestfyn.  
 Kl. 19 festmiddag og lodtrækning om sponsorgaver. 

 Husk at angive på tilmeldingsformularen ekstra deltagere som koster 250 kr. pr. person.  

Søndag: 
 Morgenmad/smør-selv-madpakker fra kl. 07.00 
 Kl. 9.55 varselsignal for dagens første sejlads. 
 Mere moleøl fra Bryggeriet Vestfyen. 
 Præmieoverrækkelse snarest mulig efter endt sejlads.  

Øvrig information 

 Morgenmad lørdag og søndag samt Festmiddag foregår i Saftstation på Assens Arena, ca. 300 
meter fra marinaen. 

 Det er desværre ikke muligt at campere på Assens Marina. Der henvises til campingpladsen 
beliggende lige ved marinaen. Herudover udlejes der ferieboliger på Assens Marina. Endvidere kan 
Assens byde på Hotel Marcussen samt en række Bed & Breakfast i og omkring byen 
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Til verdens bedste sejlere
1000 tak for den fine kurv, som I har givet mig til min fødselsdag!
Jeg glæder mig til at se jer alle til sommer.
På gensyn
Birgitte

 

       

Signe, Astrid, Maria og Lea 
på badeekspedition til Tåsinge

Praktisk Sejlads week-end 
Rantzauminde 2015 for 
SWS-medlemmer - gratis 
tilbud.
Arrangør:    SWS c/o W2042 Bo Chri-
stensen, assistent W1348 Ken/khj. 
 Tid:     Lør 5. juli kl. 9.00 og Søn 6. juli 
kl. 09.30 efter RM start
Træning:  I.h.t. W-Syllabus grund-
læggende W.sejlads-øvelser i egen 
W ell. instruktør-W i et formiddags-
skift - medbring madpakke - og efter 
ombytning af W eller instruktør i et 
eftermiddags-skift    
 
Tilmelding:  Til Bo bo.chr.dk@gmail.
com kopi Ken d.æ. w1348@hotmail.
com  eller omvendt, og da ”First Come 
- First served” så længe plads findes. 
Venligst oplys navn/navne og dit/jeres 
W.nr.(unikt i Verden !) og om egen W. 
ønskes brugt 
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Sidste år deltog vi i vores første træf, 
hvor vores to piger på 4 og 7 fandt 

nye venner, og vi alle fik nogle gode 
timer på vandet. 
    Rammerne er skønne, og børnene 
havde en rigtig god uge. Og så er alt jo 
faktisk godt. 
     Det eneste, som vi som (nye?) foræl-
dre ledte lidt efter, var fælles sejlads, der 
var målrettet de lidt mindre. En tur selv 
til Skarø kan føles lang. Og Ærøskøbing 
og Strynø t/r er helt, helt uden for ræk-
kevidde. Og der følte vi måske lidt at hele 
eller dele af familien blev lidt ’parkeret’ 
på en i øvrigt dejlig campingplads. 
     Vi har derfor talt om, at vi vil lave lidt 
mere sejlads for børnene. Derfor vil der 
til Rantzausmindetræffet anno 2015 blive 
afholdt børnesejlerskole. Formen bliver 
let og spiselig for alle. Det er frivilligt at 
melde sine børn på. Og det koster ikke 
noget. Til gengæld så får vores børn og 
børnebørn mulighed for at lære mere om 
sejlads på deres præmisser og med dyg-
tige, erfarne og enormt søde instruktører. 
     Sejlerskolen vil være mandag til 
fredag i en times tid umiddelbart efter 
skippermødet. Emnet for sejlerskolen vil 
variere hver dag, og vejret bestemmer 
hvad der skal ske. Ønsket er, at vores 
børn ’går til sejlads’ så de bliver endnu 
mere trygge ved jollerne, lærer noget 
om vind, vejr, knob, kurs osv. og at det 
ikke er alt for omfattende – både for børn 
og voksne. Det giver også instruktøren 
mulighed for at nå at komme med på de 
voksnes tur for den dag. 

Vi andre forældre og bedste forældre skal 
nok give en hånd med, så der ikke er en 
enkelt instruktør, der står med 20 glade 
unger. 
     I forbindelse med sejlerskolen så vil vi 
også foreslå en fællestur – enten på land 
eller på vand – efter sejlerskolen. En fæl-
lestur, kan være mange ting. Sidste år var 
vi et par familier, der havde en skøn dag, 
hvor vi sejlede over på den anden side af 
sundet og badede fra en lille strand. En 
sejltur på blot 20 minutter hver vej var 
rigeligt til at have en god sejldag for børn 
og voksne. Og der kunne jo have været 
endnu flere unger med i jollerne. 
    Men det kunne også være en dag i 
badeland i Svendborg, en tur i skoven, 
en sejltur med enten Skarøfærgen eller 
Helge – alt sammen noget, som vi så vil 
aftale hver formiddag i forbindelse med 
sejlerskolen. 
     Onsdag er der et særligt program for 
børnene, hvor der kommer en naturvej-
leder og hjælper med at finde kryb og 
kravl.
     For at lade børnene mødes allerede 
inden sejlerskolen, så foreslår vi, at bør-
nene og deres forældre eller bedsteforæl-
dre mødes til leg og hotdogs søndag kl. 
16.00. Så laver vi lidt lege og slutter med 
at spise hotdogs.
     Tanken med det hele er at lade vores 
børn få større del i den sejlerglæde som 
alle vi andre finder i vores skønne joller. 
Og derfor er det vigtigste at alle skal have 
det sjovt.

Kære W-børn -forældre og  
ditto bedsteforældre 

Af Jens Odgaard Olsson
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Imponerende Okesterledelse v/SWS-
formand John og dejlige Fru Fie, en 

af de mange herlige W-kvinder, som 
virkeligt gjorde *Symfoni-Koncerten* til 
en stor og minderig Pinse-succes for ca. 
et  dusin deltagende W-joller, og ganske 
mange flere W-mennesker, små som 
store.
    På Middelfarts Marina i Sejlklubbens 
lokaler indgår fælles morgenbord med 
madpakkesmøring og to herlige grill-
middage, LØR og SØN, også i stævnets 
program. Middagene var en kulinarisk 
nydelse af klasse med flere forskellige og 
særdeles herlige salater til. Drikkevarer 
efter egen lyst og behov.

Gamborg Fjord Symphonia 2015  !
Af Ken d.e. W1348”Maitken”

   Top placering for mig var LØR med 
marineret svineskank, som blev ekspert-
grillet ved Formanden og var så mør og 
velsmagende at det bare smeltede på 
tungen. Det var fuldt muligt for mig at 
tage ud mine løs-tænder, men det gør 
jo ansigtsudtrykket endnu mere skræm-
mende!
    Flot sejlvejr og første dag X-på-X 
til hovedlandet/Jylland(ret Vest for den 
gamle lille Bælts Bro som man nu kan gå 
opover - tar 2 ca. timer) hvorfra de fleste 
deltagere kom. W1740 ’RAS’ med Jens 
Konge og Fru Inge viste vej til en herlig 
læ-strand, hvor der blev frokost/lunsj-
ophold.

Forfatteren i en afslappet stund
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    På returen var vi inde på Fænø Kalv - til 
kaffepause - et naturskønt og specielt sted 
med høje skrænter og herlig bevoksning. 
De lokale beboere der er ikke skægaber 
men fredelige får, og på stranden lå nogle 
virkeligt store blåmuslings-skaller, som fik 
mundvandet til at risle i mine løstænder, og 
gav en stor længsel efter snorkel- og som-
mertemperatur i vandet! Herlig, uberørt 
natur - ses ikke så mange steder men fint 
her-omkring. 
Søndag gik turen til sydenden, bunden af 
Gamborg Fjord, en rigtig slapper-af-sej-
lads, hvor Randi, som jeg var ’jungmand’ 
hos, var kvindelig ’rorkvinde-høvidsmand’ 
uden at skipper Christian(Hr. Haagensen) 
fik ’jitters’ eller nerveproblemer af den 
grund. 
    Ved middagen den aften lærte Annelise 
mig et nyt ord, nemlig *trøffelhelt* !  Godt 
at ’r’et kom med, uden det har jeg hørt 
udtrykket før, men ikke så ofte!  Ernst fra 
Esbjerg ved hvordan man fanger store så-
vel som små elefanter - de lyserøde nævnte 
han ikke - på en smart og enkel måde !
    Klaus Hindsø havde  både råvarer 
og indsatsevne til at lave N.Grønlandsk 
Polar-kaffedrik med såvel ’Isfjeld’ som 
’Nordlys’ som formidabel god smag - et 
meget populært indslag!  Det var også 
Sanders artistiske jonglør-indslag. Sander 
er søn af Andreas, Odense, som sejler 
”W-nyt’-redaktørens gamle W Mk. 1A som 
Ian Proctor tegnet i 1987 på opfordring af 
Frank Dye. Den har to stuverum i forskod-
tet, altså forreste opdriftkammer, med hver 
sin luge, hvilket gør forskibet stivere.  
    Efter ’Skibsråd’ - som jo her i W- som i 
Vikinge-skibene er grundlaget for demo-
kratiet - sørgede Jesper Nothlev for en 
meget velfortjent takkegave fra plenar-
forsamlingen, de ordinære medlemmer af 
selve  plenum,  til  *Orkester- ledelsen*, 

Fie og Formand John, med stor tak for 
deres meget imponerende indsats til 
glæde for os alle! 
    2’den Pinsedag morgen gav et kort 
regnvejr før solen brød frem til Fænø-
formiddags-sejlads, men da satte ’eg’ 
kurs Amager og indhentede faktisk 
regnvejret undervejs.
 
En slik Gamborg Fjord Symphonia  har 
noe meget viktig i seg, nemlig det at vi 
liker å ha nærvær av hinannen, liker å 
være sammen, til stede på vann og land, 
med og for hinnanen i gjensidig støtte 
og W-glede, som omfatter noe der en 
lærer nytt,  men  allikevel ALDRI blir 
utlært ! 

En hjertelig takk til *orkesterledelsen* 
og alle dere andre fra en gammel W-
Seiler, som kom hjem som en lykkelig 
W-skjeggape, men det er jo OK i våre 
dager, tidligere nedsettende eller den in-
diske ape, Macacus silenus med fyldig 
manke!     
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Wayfarertræf pinsen 2015
Af Christian Haagensen, ”Havørnen” W10412

Nordlys over Gamborg Fjord
Atter engang har Fie og John arran-

geret pinsetræf for 5. år i træk. Fantastisk 
flot!
    Som ikke rutinerede Wayfarersejlere er 
det meget lærerigt at deltage i minitræffet 
ved Gamborg Fjord.  Randi og jeg brugte 
nogle dage på at planlægge og pakke til  
turen.
    Og alligevel var der ting, vi glemte at 
tage med eller gøre og andre ting, der 
viste sig at være overflødige.
    Vi ankom til Middelfart Sejlklub fre-
dag ved 16-tiden, hvor vi blev modtaget 
med åbne arme. Der var en del at gøre 
med udpakning, båd og telt. Teltslag-
ning af større telt i frisk vind kan være 
besværligt og en trykprøve for ægteska-
bet, men samtidig kan det være ganske 
underholdende at overvære. En spurgte 
om vi var ved at sætte spiler. Så kom 
der hjælpende hænder til at holde teltet 
ved jorden. Så lykkedes det. Indlevelse, 

humor og hjælpsomhed er altid markant 
træk i SWS. 
    Den medbragte mad blev nydt med 
rose´vin, - de kolde øller lå i køleskabet 
derhjemme, men til gengæld fik vi varmet 
brødet på grillen. 
    Aftenen gik med hyggesnak i klubhu-
set. Der var 5-6 grader og blæsevejr ude, 
men stearinlys og hjerterum inde.
    Lørdag formiddag ankom de sidste, så 
vi var 10 joller klar til afsejling. Ken d.æ. 
havde ikke båd med, så vi aftalte, at han 
sejlede med os. Vi havde skippermøde 
kl.11. Det var skyet, 12-14 grader og 
5-6 m/s fra V og NV. Fie og John havde 
planlagt en tur til Børup Sande øst for 
Skærbæk med en afstikker til SØ-siden af 
Fænø Kalv på hjemvejen.
    Vi satte fok og rebet storsejl og havde 
en frisk og lidt våd, men egentlig tryg sej-
lads op gennem Fænø Sund til den anden 
side, hvor vi lagde til i læ af kystskrænt 
og skov. 

Frokost ved Børup Sande
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Jeg er lidt en kylling, så jeg plejer ikke  at 
vælge lystsejlads med 5-6 m/s, men dette 
kryds op gennem Fænø Sund med en 
gennemgarvet veteran ombord gav ro på 
banjerne, mange gode tips og flere gode 
historier fra gamle dage.   
    Turen fra Børup Sande til Fænø Kalv 
gav meget hurtig, men roligt flyvende 
rumskøds sejlads. Herligt! 
    Fænø Kalv er en ganske lille ø med 
spredte høje træer og græssende får. De 
store nu græsovervoksede skanser og 
voldanlæg fra svenskekrigene i 1600-tal-
let dominerer midten af øen. 
    Hjemturen gik nord om Fænø for halv 
vind og plat læns gennem Fænø Sund. 
Jeg prøver at undgå bomninger i frisk 
vind, men også dette gik fint med Ken 
som instruktør.
    Lørdag aften havde Fie og John sørget 
for langtidssimret svineskank i rigelige 
mængder. Efter en tur på grillen blev 
skankene superlækre sammen med sala-
ter, kartoffelsalat og brød. Da vi var godt 
mætte blev der suppleret med masser af 
superkæmpefrankfurterpølser (lige så 
store og lange som ordet). Øj, øj, øj.
    Senere sørgede Claus for kaffemik. 
Han lavede Grønlandsk Kaffe til alle. 
Først et mål whisky. Så et mål Kahlua 
fordi grønlænderne er mørke i løden, 
lidt kaffe så det passer med et isbjerg 
flødeskum på toppen. Til sidst hældes 
lidt Cointreau i en potageske, hvor den, 
inden den hældes i koppen, antændes og 
de smukke blå flammer står som nordlys 
over koppen og Gamborg Fjord.
    Søndag med få skyer og lune 3-4 m/s 
fra V og SV var der planlagt en tur til 
Ronæs i bunden af Gamborg Fjord. Kl. 
10 stod vi, Ken d.æ. , Randi og jeg ud af 
havnen med den ro og det overblik, som 
Ken gav manøvren. Vel ude i Teglgårds-

bugten fik vi slæk på skøderne og mær-
kede solen varme helt ind i sjælen. Ken 
og Randi fandt behagelige hvilestillinger 
henholdsvis i skyggen og solen, mens jeg 
styrede mod de store siloer ved Føns-
skov. Sikke et forårslandskab med gule 
rapsmarker, mørkegrønne stedsegrønne 
træer, lysegrønne birke og bøge mod blå 
himmel med små drivende skyer og det 
dybblå vand med venlige bølger. Kroppen 
følger med og vugges  ind i et med båd, 
vand, natur og stille fællesskab.
    Ken opfordrede Randi til at prøve at 
styre. Hun lod sig overtale og det gik rig-
tig fint, da Ken og jeg fandt ud af ikke at 
instruere i munden på hinanden. Vi strøg 
afsted mod stranden ved Ronæs. Nogle 
af vore landkrabber havde fundet derud 
i bil og vi hyggede os med frokosten, 
mens Vilfred Vadefugl skreg sin forårs-
sang. Efter frokost var der kulturhistorisk 
rundvisning i landskabet til fods. Turen 
gik forbi Fønsvang gennem Føns by op 
til Føns Kirke med djævelske kalkmale-
rier og en fantastisk udsigt over landet 
med de mange fugle. Her findes også en 
”velfærdsbygning” meget belejligt. 
     På hjemturen fløj vi om kap med fug-
lene, mens Ken sang ”We are sailing” og 
vi fik endnu et par historier fra hans 86 
år lange liv. Vi tilbagelagde de 5-6 sm på 
en time. Eneste problem var, om Randi 
kunne få sit åsyn placeret i en solstribe, 
mens hun lå på ryggen. 
    Søndag aften stod det på grillede 
kyllingebryster og forskellige salater 
og brød. Meget lækkert! De, der kunne 
spise mere, fik grillede superkæmpe-
frankfurterpølser i laaange baner. Efter 
kaffen jonglerede Andreas´søn Sander 
behændigt med djævlespil, kegler, bolde 
og pinde til den helt store guldmedalje. 
Det var virkelig flot! Som en pompøs af-
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slutning blev der på Hotel Sixtus længere 
henne ad stranden fyret et kæmpestort 
festfyrværkeri af. Endnu et fantastisk 
nordlys over Gamborg Fjord. 
    Mandag morgen stod vi op til opkla-
ring efter nattens regn og overskyede 
vejr. Solen kom frem med små skyer og 
2-3 m/s fra V og SV. Fie og John havde 
planlagt en lille tur til Lænkevig ved 
Nordkajshoved på Fænø med en lille 
afstikker op forbi Hindsgavl. Ken  d.æ. 
skulle af sted videre, så han tog ikke 
med. Vi var fem joller som hyggesejlede 
op forbi Hindsgavl Slot i strålende sol 
og smult vand. Da vi alle var oppe efter 
lidt træning i at ligge underdrejet, fik 
vi et praj fra John om at vende om mod 
frokoststedet på Fænø. 
    Efter frokost og et lille hvil gik vi tur 
gennem skovstrækninger med skovsøer 

og sletter i et guldalderlandskab, der bare 
manglede en flok urokser og en brølende 
kronhjort i solstriben. Blomstrende rams-
løg og fuglesang bombarderede sanserne 
til vi kom ned til huset med fyret på 
sydsiden af Fænø. Her åbnede sig en fan-
tastisk udsigt mod syd over Bredningen 
omkranset af marker og skove i strålende 
sol. Igen en glitrende eksplosion af for-
årsfarver.
    Så vendte vi stævnen mod sejlklubben 
i Middelfart, hvor vi straks gik i gang 
med at rigge af og pakke telt og udstyr 
sammen.
    Det har været en fantastisk pinse med 
venlige, dejlige mennesker og oplevelser, 
der sidder i krop og sanser i lang tid. 
    Tak til Ken d.æ. for mange timers godt 
og lærerigt samvær.
    Tak til Fie og John for et på alle måder 
godt arrangement.

Frokost ved Ronæs i bunden af Gamborg fjord.
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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 2.900
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,4-6-4 mm 720
Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,5-7-5 mm 680
Skødefanger – monteres i stævnbeslag 80
Wireløkke til parkering af stage 260
Sejl 

Storsejl + 1 sæt rebeøjer  5.450
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 til 6 mm i enden 490
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 /mk IV 3.680
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
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I dag er sjøklær selv for maskulin-
sjøfolk, ofte motepreget, fargerikt og 

’smart’!  
    Uten å være bruker herav selv, har 
jeg konstatert at dette - i hvert fald det 
lette utstyret - langt fra over tid gir den 
gode vanntette beskyttelsen som de gjeve 
krabbefiskere(Atleutian så !) og jeg 
krever - især om vinteren - men også en 
fuktig og regnvåt sommerdag, der det er  
veldig hyggelig å ha det fint og nyte livet 
samt naturen med en solid, ordentlig og 
lun beskyttelse.
    Flere kjente har skaffet riktig 
oljehyre(a la Aalesund Oljeklede Fabrikk 
A/S  og  her i Dragør ’Lavpris Netshop 
for Sejlere og Fiskere’ - www.Bue-Net.
dk ) nemlig: Kraftig, ’klumpig’, uele-
gant og meget  og meget gjerne - synes 
’eg’ - oransje-synbart i dis, regn og/eller 
tåke(hvor regn da vil øke sikten rett mer-
kbart !).   Disse robuste greier gir absolutt 
den beste beskyttelsen og varme under - 
mener jeg !
    Mange W-regattaseilere bruker våt- 
eller tørr-drakt. Jeg har kun erfaring med 
våtdrakt i wind-surfing, og tror det må 
være ubehagelig i mange timer.  Derfor 
behageligt krabbefiskerutstyr i bruk under 
*Færder’n*(1973-78) i seilas 24+ timer!  
Ennvidere såre enkelt å lufte kroppen ved 
å ta oljehyren av. 
    Minnes sure, kalle netter i X på X mot 
kjølig N-vind. Mål var Filtvet, og derfra 
videre til Sarbuvollen , Høvik.  Min-
nes ikke å fryse i W, selv ikke i -8 gr. 
C.[søkte da nyttårs-torsken her!] der sprut 
frøs bak på oljejakken og fløy som ’corn-
flakes’ med vinden, når vi ’bautet skip’ 
og da også fikk ’grøt-is’ på bunn-tiljene.  
Brukte så *presten*(siste signing som 
torske-dreper!) mot is på fordekk som så 

ku skyves av!
    Minnes faktisk å småfryse i kjølbåt, 
der jeg ikke hadde eget utstyr med. ”Eget 
brennvin !”, ropte mannen, rett så høyt og 
dypt forarget, på vei fra Kirkenes og vest-
over, da flyvertinnen opplyste at det ikke 
var lov å drikke eget medbrakt, ”men 
det er jo  f..skjære-meg ekt ’Korsken-
korva’ fra Vinmono-polet i Kirkenes!?!” 
Og flaska ble løftet opp og framvist for 
kontroll.
     I en W får den som sitter forrest mest 
sprut og kjølighet på X - rett så avhengig 
av seilføring og den håndtering som gis 
av Fr./Herr ’Rorgjenger’  - som har det 
lunest, så plass-rotasjon er ønskelig. 
    Har også veldig mye å si hvordan det 
seiles mot vind og sjø!  Langt de fleste 
vet IKKE hvor lite seil som kreves til 
brukbar framdrift(kraften øker med kvar-
dratet på vindøkningen - øk vind 5 ganger 
og kraften i vinden øker 25 ganger, øk 
vinden 10 ganger og kraften blir forster-
ket 100ganger - dèt får fly til å fly !).     
   På langtur [seilas 5 - 10 tim./døgn] 
har følgende vært bra: Badeunderbukse, 
helst ull(islandsk+færøisk ull har naturlig 
Lanolin) og i kjølige forhold [W4935 
Jon + Jo i ”Bris” evt. www.wayfarerjol-
ler.dk/4935 Hammerfest til Kirkenes for 
10 år siden med flere par slike i anven-
delse, bare + 4 t. 5 gr. C. i sjøen og snø 
i fjellet !] også ’Hjallisser’/ull-stilongs 
under korte bukser som utforing, så 
Ola-bukse(cowboy-bukser) av romme-
lig størrelse og ytterst oljebukse. Gode 
rommelige støvler og kraftige ull-sokker 
hører med. Meget bra å sitte(ligge på 
tverr-toften) på ’closed-cell’ fender-puter 
-varme tross våte !
     På overkroppen: T-skjorte(i kjølige 
forhold over ull-skiundertrøye med lange 

Wayfarer-sjøklær  
Af Ken d.e. W1348”Maitken”
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POLYESTER CUP 2014 
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ermer, også pulsvotter - dansk ’muffedis-
ser’), kraftig skovmanns-skjorte med lom-
mer, så ullen sjømanns-genser/’sweaters’ 
m. rullekrage, vindjakke samt halstørkle 
og god oljejakke m. hette samt ull-lue/ka-
sket herunder.  Jeg liker a ha seilervesten 
under oljejakken, gir polstring og iso-
lasjon av kropsvarme.  Med det opplegget 
er det bare å plukke av eller ta på seg slik 

det passer til forholdene. 
    Dette har relasjon for meg til en fjern 
fortid som seilskute-jungmann, som ku 
bli ganske ’dusjet’/fuktig på dekk eller 
baugspryd når det kulet opp og skuta hev 
seg i sjøen.
     Herlighetene står i kø nå - bruk dem - 
hjertelig W-hilsen!   

Ken d./æ. instruerer Christian på Pinseturen 

Vestsjælland  WW5124 Ellen  Rikke Elverdam 

Århusbugten  WW5723 Nenanna  Thomas Hoberg 

Østjylland      Ove Steen Kjeldsen 

Fyn  WW9294 WayToGo  Andreas Malmberg 

Limfjorden      Finn Johansen 

Esrum  WW8136   Jannik Stamp 

Østjylland  W Laura  Niels Jørgensen 

Århusbugten  WW8405 Tatjana  Tormod Hansen 

 

Velkommen til nye medlemmer
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Ennu rommeligere cockpit med 
original endeboms-skjøting slik som 

på W1348 i alle år, og ennvidere uten 
sidebenker men med skipskister i stedet. 
W1348 har til bruk for lagring/opp-
bevaring og sitteplass 4 skipskister, to 
foran(èn herav ses på foto) og to akter 
ved skottet, hvor BB-skipskisten har 
anker med 5 m av 1/4” kjede og 60 meter 
tau,  og tillige et 1 lett lunsj-anker, bare 
med en lett line, samt plass til annet ustyr 
- f.eks. badesko.  
     Den i baugen permanent fastgjorte(en 
gang i tiden et jolle-forsikringskrav !) 
fangline på ca. 5 m, også kalt: for-fortøy-
ning, føres ved seilas-avgang akterover 
til plassering av sin tamp ved masten.  
Ved ankring føres denne fangline hos oss 
utenom BB-vant og bindes på ankerlinen 

med et flagknop(som er enkelt å binde og 
frigjøre) etter at anker og line har gått i 
sjøen.  Farkosten legger seg etter  an-
kerlinen via fanglinen, og ankerlinen er 
ubelastet i cockpit og kan legges/parkeres 
evt. i en skjøte-klemme. Ende-tampen av 
ankerlinen skal være fastgjort inne i båten 
akter ved sin boks.
     Ved berging av ankergrei hales 
ankerlinen inn aktenfor BB-vant og 
fanglinen frigjøres.  Ankergreiet legges 
i sin boks(hos oss i skipskisten - klar for 
rask anvendelse !) og fanglinen plasseres/
parkeres tilbake ved masten. På W1348 
hjelper den med - under ’baut skip’ -  å få 
forseil-skjøtetauet til å skli forbi masten 
uten å ’fiske’/henge seg opp i masteklam-
per eller kryssholt!  
 Herlighetene står i kø nå - bruk dem - 
hjertelig W-hilsen og ’Happy Sailing ! 
 

Ennu rommeligere cockpit
Af Ken d.e. W1348”Maitken” 

”Nordlys” over Gamborg Fjord
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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
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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: John Goltermann, Lange-
Müllersvej 5
7000 Frederecia  2623 3910 
jgo@wayfarer.dk

Næstformand: Bjarne Manstrup
Strandskoven 11, 8305 Samsø
8659 3014 
aubmn@samsoe.dk

Kasserer:  Jesper Nothlev
Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten,
4089 6609
jesper.nothlev@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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