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Indhold

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for
Wayfarersejlere i Skandinavien.
Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920 Charlottenlund
Layout: Jørgen F. Hansen
Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk eller pr. post til redaktøren på
ovenstående adresse.

Tryk: Vester Kopi A/S, Odense
Oplag: 550 eksemplarer.

Deadline for W-Nyt nr. 3   2007  er 1. september 2007.

PR pakke:
Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par
numre af W-nyt.
Sekretærens mail: trp@wayfarer.dk
Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2007, kr. 225,- på
SWS’ girokonto 3 17 10 86.
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Foråret er kommet tidligt i år, ja det er
nærmest blevet sommer allerede her i

april. Der sejles på livet løs mange steder.
    På mødet for kapsejladsinteresserede
Wayfarer sejlere d. 12. marts i Farum
blev kapsejladsudvalget forstærket med
Jørgen Overgaard (Præstø Sejlklub), Per
Christoffersen (Farum Sejlklub) og
Bjarne Clausen (Herslev Sejlklub). Steen
Schubert har valgt at trække sig fra
kapsejladsudvalget., så tilbage fra det
gamle udvalg er nu Claus Eriksen (Farum
Sejlklub).
    Kapsejlads er en væsentlig del af vores
foreningens funktion, det er foreningens
krumtap. Det er grundlaget for at Wayfa-
rerjollen er en klassebåd, og kapsejlads
var i sin tid den primære årsag til at der
blev stiftet en forening. Kapsejladsen er
med til at holde sammen på foreningen,
idet de stævner der arrangeres betyder, at
en hel del af sejlerne mødes til kapsejlads
flere gange om året, og det er godt for
foreningen, for det at mødes skaber
sammenhold.
    Det er derfor vigtigt, at vi har et
handlekraftigt kapsejladsudvalg, som ser
det som sin opgave at sikre at der bliver
arrangeret stævner i samarbejde med
sejlklubber rundt omkring i landet, og at
information herom bliver formidlet til
Wayfarer sejlerne via vores hjemmeside
og W-nyt. Det ”næsten nye” kapsejlads-
udvalg har arbejdet ihærdigt med at få
sæsonens stævner op at stå, men det er
ikke altid ned ad bakke!
    Lynæs Sejlklub har meddelt, at de ikke
magter at lave et jollestævne i Pinsen i år.
De laver kapsejlads for kølbåde og
optimistjoller, men de mangler mandskab

til jollebanen. Vores kapsejladsudvalg
arbejder på at finde andre muligheder,
så vi kan komme i form til VM i
Hellerup Sejlklub.
    Forberedelserne til VM er i fuld gang.
Der har været en periode med turbulens,
men det er et overstået kapitel og alle
arbejder ihærdigt på, at vi får et godt
VM i Hellerup Sejlklub.
    Den endelige invitation, sejladsbe-
stemmelser (Notice of Race) fra Helle-
rup Sejlklub finder du midt i bladet her
og på vores hjemmeside.
    Du kan tilmelde dig via vores hjem-
meside eller du kan rekvirere en tillmel-
dingsblanket fra sekretæren.  Husk at
sidste frist for normal tilmelding til VM
er  20. maj 2007.
    Der afholdes også Internationalt Rally
umiddelbart efter VM. Beskrivelse
finder du i W-nyt nr. 1 eller på vores
hjemmeside. Du kan tilmelde dig via
vores hjemmeside eller du kan udfylde
tilmeldingsblanketten her i bladet .
    Du finder i dette nummer indkaldelse
til generalforsamling som traditionelt
afholdes på Rantzausminde.
    Efter en lidt stille periode er der igen
livlig debat på Wayfarer Forum med
bl.a. udveksling af erfaringer om
Wayfarerjollen. Det er rigtigt godt at vi
har dette Forum og bestyrelsen vil gerne
opfordre mange flere til at benytte
denne kommunikationsmulighed, så
dine ideer kan være med til at udvikle
foreningen. Er du ikke til den moderne
teknologi, så er W-nyt også åbent for
dig og dine synspunkter.

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson.
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Kalender

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

Atter i år mødes vi i Rantzausminde.
Det er som sædvanligt den første hele
uge i juli (uge 27), og det vil sige at
første skippermøde holdes søndag d. 1.
juli kl. 9.00, og sidste skippermøde
holdes søndag d. 8. juli kl. 9.00.
Vi håber på at møde mange såvel nye
som tidligere deltagere på årets træf, der
igen i år vil indeholde alle de kendte
aktiviteter med ture, en enkelt uformel
kapsejlads, grill aften, generalforsamling
og masser af hyggelig snak og skønne
aftener med sange ved bålet på stranden.
Er du ny Wayfarersejler i Rantzausmin-
desammenhæng, skal du vide, at træffet
er ganske uformelt. Det eneste der er
planlagt som fast indslag hver dag, er
skippermødet kl. 9, hvor vi finder ud af
hvor dagens fælles tur går hen. Vil man
ikke med på fællesturen er der ingen
sure miner over det, man er sin egen
herre, men vil man nyde godt af fælles-
skabet, er der store muligheder. I
forbindelse med skippermødet vil jeg
også nævne „gastebørsen“, hvor de der
deltager uden båd kan finde sig en
gasteplads, og de der mangler en gast
kan „hyre“ en på børsen.
Er du ny W-sejler, og synes ikke du har
erfaring nok til at deltage i træffet, er
dine tanker helt på gale veje! Netop her
har du mulighed for at samle erfaring,
sejle i selskab med mere erfarne sejlere,
der kan/vil holde øje med dig, og måske
endda sejle en tur med dig i din båd og
give dig råd og tips til, at du kan komme
til at sejle bedre, hurtigere og mere
sikkert. Du skal ikke opfatte dette som

en sejlerskole eller noget formelt, men
en chance/mulighed for at få et par gode
tips med på vejen.
Kom til Rantzausminde og hyg dig med
os, vi er der, ca. 50 både med hele
familien fra det mindste barnebarn til de
ældste bedste- eller oldeforældre, der er
altid noget at se på og være med i. Du
kan komme hele ugen hvis du har lyst,
og har du mere eller mindre tid til
rådighed kommer du og er med som det
passer dig bedst.
Du kan se billeder fra Rantzausminde-
træffet på www.wayfarer.dk, gå ind
under ‘Set&Sket’ og find ‘Fotosiden’.
Vil du vide mere kan du ringe til en af
nedennævnte, eller snakke med en i din
klub, der har været der.
Husk campingpas, det er en almindelig
campingplads vi samles på, men vi
ligger samlet i een stor klump, og med
direkte adgang til vandet og jollerne.

Vi glæder os til at træffe dig i
 Rantzausminde.

W-hilsen

Jens Konge tlf. 7512 1646
mail: jenskonge@wayfarer.dk

Charlotte Redin tlf. 6619 3035
mail: charlotte.redin@wayfarer.dk

Rantzausminde 2007
Af Jens Konge Rasmussen

Nyt om VM i Hellerup

Lånebåd - Skal din Wayfarer til VM ?
 Der er jo Wayfarer VM i Danmark i år, i
Hellerup, d. 4-12 August 2007.
    Vi vil have behov for at stille et antal
lånebåde til rådighed for udenlandske
deltagere i VM.
    Der vil komme deltagere langvejs fra,
og en del har ikke mulighed for at tage
egen båd med.
     Umiddelbart er fordelingen således:
Holland:  5 Både, USA:  5 Både
Irland:  5 Både, Wildcards: 10 både

Scandinavien 30 Både, UK:  40 både
 I alt max 95 både.
Det er nok især deltagere fra USA og
Irland der vil ønske at låne en båd.
     Så hvis du ikke selv har planer om at
deltage i VM, og har en båd med måler-
brev, så kunne du måske låne den til en
udenlandsk besætning, der vil sejle VM.
    Med lidt held kan du måske få båden
tilbage i bedre trim end du selv har kunnet
opnå.
     Vi vil forlange at der tegnes en særlig
forsikring for VM perioden, og at udlåner
holdes fri for udgifter.
     Hvis du vil hjælpe til og låne din båd
ud til VM, så kontakt Per Christoffersen,
tlf 4448 1276, e-mail:
per_c@mail.dk  inden 1. Juni,

Startdato Overskrift Sted Aktivitet Kontaktperson Tlfnr

04/05/07 Kapsejlads i Roskilde Roskilde Kapsejlads Bjarne T. Clausen 3966 4418

06/05/07 Trim & Tune up Præstø Kapsejlads Jørgen Overgaard 5599 2338

11/05/07 Sesongstart 2007 Bærum/Oslo Tursejlads Jon Vahl Saxhaug 4722609975

01/06/07 Tur i det nordjyske Limfjorden Tursejlads Carsten Jensen 9843 9898

08/06/07 Tur på Øyeren Øyeren Tursejlads HD Lützenkirchen +47 6388 1511
09/06/07 Tærø Rundt Præstø Kapsejlads Jørgen Overgaard 5599 2338
30/06/07 Prak. Sejladsweekend Svendborg Sund Kapsejlads Bo Christensen 3968 0330
01/07/07 Rantzausmindetræf Svendborgsund Tursejlads Jens Konge 7512 1646
13/07/07 Blekinge skærgården Blekinge Tursejlads Jørgen Overgaard 5599 2338
16/07/07 Jolle rally Vestervik - Stockh Tursejlads Jørgen Overgaard 5599 2338

06/08/07 Wayfarer WM Hellerup Kapsejlads Jørgen Overgaard +45 5599 2338

13/08/07 Rally 2007 Kragenæs Havn Tursejlads V & A Stahlfest +45 4495 2584

18/08/07 Jollemaraton Norge Røyken SF. Kapsejlads Gudtorm Heldal

01/09/07 DM Lejre vig Kapsejlads Bjarne T. Clausen 3966 4418

23/09/07 Åbent klubmesterskab Farum Kapsejlads Jørgen Overgaard 5599 2338

Notice of race findes, som indlæg
midt i nærværende blad.

    Tilmeldingsskemaet kan printes fra
www.wayfarer.dk eller det kan rekvireres
fra sekretæren.
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Indkaldelse til generalforsamling

Dato: Torsdag den 5. juli 2007 kl. 9:30

Sted: Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, DK-5700
Svendborg

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 føl

gende år
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Vel mødt    Bestyrelsen

Praktisk sejladsweekend  
Rantzausminde  30. juni – 1. juli 

Tilmelding til: Bo Christensen, Mosegårdsvej 68, DK-2820 Gentofte, bcr@wayfarer.dk 

� ønsker undervisning 
(elev)   
� tilbyder undervisning 
(instruktør) 

� medbringer egen jolle  

Sejlnr: 
Navn: 
Adresse: 

 Tlf: 

• Ønsker du at lære noget mere om at håndtere en Wayfarer?  

• Har du brug for at møde andre Wayfarersejlere og udveksle erfaringer?  

• Hvad med at flytte dine grænser med en kyndig om bord? 

• Kan din jolle indrettes mere hensigtsmæssigt? 
Vi tilbyder medlemmer af SWS en weekend med instruktion i praktisk sejlads. Det er 
beregnet for jer, som ikke har så meget erfaring. Fx for gaster som kun er trygge ved at 
styre, når der næsten ingen vind er, eller for dig som for en sikkerheds skyld altid sejler 
med små sejl. 

Forudsætning 
Du skal være medlem af SWS eller høre til familien/besætningen til et medlem. Desuden 
skal du have lyst til at lære noget mere. 

Indholdet 
Det er begrænset, hvad vi når på en weekend sammenlignet med en sæson i en sejlerskole, 
men vi arbejder med netop det, du har brug for. Og det foregår i Wayfarer, gerne din egen. 
Vi har praktiske øvelser og en smule teori på programmet. Der er flere billeder på Wayfa-
rer-hjemmesiden, som viser eksempler på, hvad der tidligere er foregået. 
Det er bedst at møde op i egen båd og lære i den. Men det er ikke nogen betingelse, da 
nogle instruktører vil møde op med egen Wayfarer. To elever og en instruktør i hver jolle 
er målet. Der plejer at være brug for mange instruktører, så tænk over, om du skal være 
elev eller instruktør. En-dags-instruktører er også velkomne. 

Stedet 
Vi skal sejle i Svendborg Sund med Rantzausminde Camping som udgangspunkt. 

Tilmelding 
Tilmelding er nødvendig. Gerne så tidligt som muligt. Vi tager imod så mange, som der 
kan blive instruktører til. Tænk på, hvad du ønsker af en sådan en weekend og ring, send 
en note eller skriv med det samme. Program og deltagerliste sendes ud en uges tid før 
arrangementet. 
Som ved alle SWS-arrangementer er deltagelse på eget ansvar. 
W 2042 Bo Christensen, +45 39 68 03 30 En øvelse fra praktisk sejladsweekend 2006    Foto: Bo Christensen
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I 16 år har jeg sejlet det Sydfynske-
øhav tyndt med det stolte skib

 Amazonen, og jeg er stadig vild med
Wayfareren, en meget velsejlende og
stabil makker i tykt og tyndt, som har
givet mig rigtig mange smukke natur  og
sejloplevelser gennem de mange år. Jeg
købte båden i 91' efter at ha' fået
skattepenge tilbage, lånte resten, mente
at jeg måtte ha' en stabil
 gammelmandsbåd, da jeg ville lære min
søn, der dengang var 6 år, hvordan man
kan bruge havet med respekt. Det har
jeg aldrig fortrudt, dog har jeg fortrudt
at jeg dengang kaldte den for en
gammelmandsbåd, for den passer
perfekt til eventyr, sejlglæde, og drama-
tik i det sydfynske. Rigtig mange
 timer, dage og nætter har jeg tilbragt i
den fabelagtige tilstand på
havet, -- marsvin, morild, vindstille,
storm, torden, og badevejr, ----
laguner, fjorde, strande, ubeboede øer,
små havne, og store havne, for ikke at

glemme alle de sjove og søde mennesker
man møder på sin vej.
    Men jeg har skiftet kurs nu, Amazonen
er lagt op, og skal muligvis sælges, da jeg
har købt et nyt skib, med sænkekøl
naturligvis, men en del større, da jeg
efterhånden slæber både cykler, musikin-
strumenter, computere, og alt muligt andet
isenkram med, og tager på længerevarende
togter ud på  det danske hav, og elsker det.
    Med andre ord, jeg må med vemod
droppe mit mangeårige medlemskab af
SWS, men vil gøre mit til at båden igen
bliver registreret som medlem, den skønne
dag, hvor den igen får vand under kølen.
Med håb om god vind til alle og tak for
denne gang

 Amazonen 6804  Jan Skånström,
snaksam@hotmail.com

Wayfarer 6804   Amazonen
Af Jan Skånström,

W 6804 på Flæskholm     Foto: Jan Skånström,

Wayfarer Trading  
T h o m a s  R a u n - P e t e r s e n ,  S k o v g å r d s v e j  1 5 ,  2 9 2 0  C h a r l o t t e n l u n d  
E-ma i l :  t rp@wt .dk ,  Te l :  +45  6130  6617 ,  G i ro :858 -5261 ,  Bank :4260  4001  166549  
 

 

 

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 
 

Mast,  
Proctor,grå 6.300 
Mastespor 270 
Mastebolt, stål Ø  8mm 240 
Svanehals smal/fast 1.040/440 
Mastestol  
Sallingshorn,  blå, pr. stk 220 
 - endestykke, justerbart, pr. stk. 145 
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290 
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 
Windex 290 
Vimpel/ fastgørelse 145/90 
 
Fald 
Wirefald m. sjækel til storsejl 330 
Faldstrammer til storsejl 220 
Storsejlsfald, 5 mm wega (reb) 250 
Wirefald m. sjækel til forsejl 315 
Faldstrammer til forsejl 390 
3-slået tovværk som forfang til wirefald 70 
 
Bom 
Proctor, grå 1.830 
Lang slæde til montering af bomnedhal 390 
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 
Endestykke til bom 175 - 320 
 
Spiler 
Spiler  5.070 
Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 
Kile til ophal 65 
Fald  120 
Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 350 
 
Storsejl & forsejl 
Storsejl med rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer , 
trimstriber, sejlmærke W og sejlnr 6.550 
Genua med rude og wire i forliget 3.300 
Genua triradial med rude og wire 4.860 
Fok  2.590 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.080 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 
Tov til hurtigreb 55 
Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 

Centerskødningsblok med kuglelejer   1.070 
 - træklods til montering  250 
Forsejlsskøde, 8 mm, i en længde 85 
 - 2-delt, grøn/rød 110 
Frølår og skødevogn til forsejlsskøde 1.174 
 
Pressenning  
Heldækkende mkI/mk II  2.880 
                     - cockpit 1.900 
Skift af velcro, gammel velcro er fjernet 375 
        - gammel velcro er ikke fjernet 650 
 
Luge 
Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.100 
Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 
 - mk I, gummi/silicone 100/250 
Siliconelim, 310 
Kontaktlim, 340 gr 168 
Rund forluge med gevind og O-ring 200 
 - O-ring 40 
 
Jollevogn  
    - aluminium, med næsehjul, ca. 15 kg 5.450 
Hjul til jollevogn, pr. stk. 250 
 
Sværd  
Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 1.750 
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 45 
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 105 
Bremse/stopklods 230/150 
 
Ror 
Rorblad, 15/18/20mm plywood  950 
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.900 
Rorpind, lakeret træ/aluminium 1.950/780 
Rorpindsforlænger, 84/103 cm 375 
 
Diverse 
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400 
Bundprop med gevind 40 
Overtræk til bådruller 200/350 kg 450/470 
Bailer/plastic-bailer til SD 635/800 
Hængestrop 180 
Håndtag 185 
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Under henvisning til artiklen i
         sidste udgave af  W-nyt (nr. 1-
2007) nærmer sig snart tiden, hvor
arrangørerne ønsker tilbagemelding
fra interesserede deltagere til rallyet
    Som nævnt foregår rallyet ved
campingpladsen ved Kragenæs,
Lolland, hvor bade faciliteterne er i
top-klassen (særskilte kabiner og
flotte badeforhold). Der er desuden
bl.a. en kæmpe oppustelig gummi
hoppedyne til godt 20 børn ad
gangen på campingpladsens
område. Pladsen ligger lige ud til
den spændende havn og der er 1
minut til sandstranden med
børnevenligt lavt vand.
    Sejladsmæssigt er der pragtfulde
udflugtsmål til Femø, Fejø, Askø
Rågø og Vejrø – og skulle der
komme en byge er der mulighed for
at låne sejlklubbens klubhus eller
tage en tur til Knuthenborg Safari-
park, Maribo, Veteranbanen etc.
    Campingpladsen har hytter til
rådighed, men det anbefales at disse
reserveres inden så længe, idet flere
hytter allerede på nuværende
tidspunkt er bestilt. De fleste
forventes at komme i telt og i så
fald er man frit stillet om, hvor
mange dage man ønsker at deltage i
Rallyet, idet man afregner dage
antallet direkte med Campingplad-
sen for telt- og havneplads.  SWS
opkræver alene et tilmeldings-
gebyr forlods på kr. 100 pr. person

for deltagelse i Rallyet.
    Vi ville imidlertid af planlægningsår-
sager gerne have et overblik over, hvor
mange, der har interesse i at komme.
Foreligger der ikke bindende tilsagn om at
komme inden fristens udløb, afskærer man
sig blot fra at få T-shirt og andre forhold,
som skal bestilles forud.  Man er dog
velkommen til at deltage i rallyet alligevel
– hvis der ellers er plads. Udfyld derfor
venligst denomstående blanket nu.
Sidste frist for tilmelding er
31.5.07

Internationalt Rally i Kragenæs
13. til 19. August 2007

Af Arne Stahlfest

Tilmeldingsblanket til Internationalt Rally i Kragenæs fra 13.
til 19. august 2007:

(Sendes til Vibeke og Arne Stahlfest, Dybedalsvej 25, 3520 Farum, eller mail:
Stahlfest@c.dk)

Jeg tilmelder mig rallyet for _______ voksne og  ______ børn og 1 båd, og planlæg-
ger
at komme fra _________ (dato) til ___________ (dato incl.)

Tilmeldingsgebyr pr. person kr. 100.    Antal personer ____ * kr. 100 =                kr.
hvilket beløb vedlægges i checks eller overføres til konto nr. 3167 3323 140308.

Størrelsesønsker på T-shirts:     Small=>              M=>                L=>                XL=>

Særlige ønsker om (f.eks. leje af hytte o.a.) samt spørgsmål:

Navn på alle deltagere:

Adresse:
Post nr.& by:
Mail adresse:                                             tlf:                                  mobil tlf.:

Der kan også tilmeldes online på www.wayfarer.dk

Kragenæs havn og camping

Full speed ahead i Smålandsfarvandet
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Lars Vibskov fra Odense har meddelt,
at han ikke længere kan varetage

målertjansen i SWS. Han synes, der skal
nye (og yngre) kræfter til.
     Lars har udover sin målertjans siden
1995 været særdeles aktiv indenfor SWS.
Udover sin post i bestyrelsen har han
bl.a. istandsat W 950, der udstilles på
Lystfartøjsmuseet på Valdemars Slot på
Tåsinge, designet og udført af den store
flagstander på Rantzausminde, fremstillet
flere halvmodeller af joller og er på det
seneste i gang med skabeloner til ror og
sværd, som hjælp til alle målerne.
    En stor tak til Lars for den kæmpe
indsats han hidtil har gjort og stadig
udøver for Wayfarerklassen.
    Vi skal snarest have fundet en ny måler
til området omkring Fyn og skal venligst
anmode interesserede om at kontakte
mig.

   Vi skal snarest have fundet en ny måler
til området omkring Fyn og skal venligst
anmode interesserede om at kontakte mig.
Måling af joller er ikke særligt vanskeligt.
Der er udfærdiget skemaer, som beskriver
målerproceduren. Det er meget hyggeligt
at komme ud og måle og få en god snak
med andre sejlere. Ofte kan man også selv
lære noget og lære fra sig.
    Selve målingen koster 100 kr., som skal
indbetales til SWS. Måleren skal have sine
transportudgifter dækket af ejer.
    Sejlere, der ønsker deres båd målt, skal i
god tid inden WM aftale tidspunkt med én
af målerne. Desværre er der ofte justerin-
ger og tilpasninger, som skal udføres,
inden båden kan godkendes, og det tager
ofte dage og uger for af få dette på plads.
Endelig kan det være vanskeligt at finde
tidspunktet i sommerferien til at gennem-
føre måling.

Nyt fra målerfronten
AfPoul Meldgaard, chefmåler
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En Tursegling På Lake Erie
af Frej 16 år

Dagen började med bilfärd ut till John-
son Island under tidig soluppgång i
klarblå himmel. Vädret såg otroligt
lovande ut, men vinden hade ännu inte
kommit upp i seglingshastigheter.
Seglingen utgick från en ö väster om
Cleveland, Johnson Island. Vårt mål var
att härifrån segla genom  Sandusky Bay
och vidare till Kellys Island.
På väg till starten stannade vi till och åt
frukost tillsammans med Dick och
Margie Harrington på ett McDonalds.
Min pappa, Göran Skoog, kom av en
slump i kontakt med Dick, som är
Cruising sekreterare i US Wayfarer
Association. Dick och hans fru har under
många år organiserat och deltagit i olika
seglatser i området kring Atlanten. Idag
fick jag, min bror Oskar och mamma
Tove chansen att tillsammans med Dick,
Margie och några andra Wayfarer seglare
göra denna utflykt.
Det var för cirka ett år och några måna-
der sedan som tankarna om att flytta till
Amerika började sättas i verkliga ramar.
Mamma hade genom jobb fått möjlighet
att delta i ett utbytesprogram med the
Cleveland Clinic Foundation, ett världs
framstående sjukhus inom bland annat
neurologi. Utan Oskar och mig ville hon
inte åka och på grund av mängder av
jobb på hemmafronten kunde pappa inte
följa med. Med hans regelbundna visiter
har vi nu tagit oss igenom en hösttermin
här i USA fylld med spännande upple-
velser, däribland denna tursegling.

Efter en mastig pannkaksfrukost och
ytterligare någon timmes bilfärd anlände
vi till Johnson Island, vår utgångspunkt.
Solen hade under loppet av de tidiga
morgontimmarna nått relativt högt och
lyste upp ett skimrande landskap kring
Lake Erie, såväl som utsikten till en
underbar dag. Vinden hade dessvärre inte
ökat i styrka vilket gjorde förmiddagen till
mer av ett solgass i båtarna.
Redan när vi kom till Johnson Island var
de andra tre männen där med sina båtar.
När vi hade sjösatt och gått på toa gjorde
vi upp om vem som skulle segla med vem
och efter det bar det iväg ut på sjön, sakta
men säkert.
Efter några timmars segling under klarblå
himmel och på spegelblankt vatten
anlände vi nu till Kellys Island, en relativt
liten och mysig ö strax under gränsen till
Canada, med egen flygplats. Detta verkade
vara ett populärt sommartillhåll och efter
en liten promenad stapplade vi in på öns
casino som också serverade mat. Mätta
och sugna på att nu ta oss ut i den nu
påtagliga vinden som hade ökat under
lunchen gjorde vi loss och gav oss iväg.
Tack vare den ökande vinden fick vi nu
känna på lite riktig segling. Det var bara
att tacka och vara glad samtidigt som man
satt och dinglade uppe i lovart.
Tiden det tagit att segla ut till ön föreföll
nu som en evighet med tanke på den farten
vi höll nu på hemvägen. Lagom till en
underbart röd solnedgång närmade vi oss
Johnson Island, och efter en halvtimme

hade alla hjälpts åt att dra upp båtarna
och höll nu på att göra i ordning dessa
för avfart.
Vinden hade nu stillat och efter gruppfo-
to var det dags att säga adjö och tacka så
mycket för utflykten. Det är tveksamt
om vi någonsin skulle fått komma ut och
uppleva området i och runt Lake Erie på
detta sättet om det inte vore för dessa
mycket trevliga och entusiastiska
Wayfarer seglare.
På hemvägen drabbades jag av samma
gamla sköna gungningssymptom som
alltid efter en lång segling. Det får en att
kännas som att man fortfarande sitter där

i det lilla trästycket och guppar på den
oändliga vattenvolymen. Långsamt
sätter gungningarna mig till sömns och
för mig vidare ut på nya seglingsäven-
tyr.

"Lake Erie i Ohio, USA är hemmavatten
för Wayfarerseglarna Margie och Dick
Harrington. Dick är cruisingsekreterare
i US Wayfarer, systerorganisationen till
SWS och tillsammans har de mångårig
erfarenhet av tursegling. Följ med
familjen Hallböök-Skoog, Tove, Oskar
och Frej på en dagstur till Kellys
Island".

Frej, Oskar och Dick
framför hans Blue Mist.
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En af de positive sider ved den
betænkelig globale opvarmning

kunne fornemmes sidste år, hvor den
danske sommer i flere måneder viste
sig fra sin skjønneste side:  Højtryk
fulgte efter højtryk sammen med varme
vinde fra sydøst – det var som om, at
Middelhavets klima startede sit danske
indtog – og når man sejler i åben jolle i
Danmark, kan man let forledes til at se
de lyse udsigter i den globale opvarm-
ning.
    Let generet af arbejdsramthed,
dårligt placerede runde fødselsdage og
datterens bryllup nåede vi frem til
medio august sidste år inden vi omsi-
der kom af sted vestover med jollen på
landevejstrailer.
    I løbet af den foregående vinter
havde vi drømt om en tur fra Kolding

og sydpå langs den jyske østkyst til
Flensborg om muligt – og nu var vi på vej
til Kolding sejlklub, hvor vi tidligere har
været inviteret til kapsejlads - hvor man
kan liste båden i vandet ved sejlklubbens
slæbested - hvor parkeringsforholdene er
optimale og hvor traileren kan fastlåses til
mastestativerne uden at være til gene.
    En venlig sejlklub med et ypperligt
udgangspunkt for færden ud langs Kol-
dings smukke fjord.
    Da vi nåede ud i Lillebælt, satte vi
kursen syd om Fænø Kalv og var vidne til
et strømskel tværsover Lillebælt, der
forholdsvis hurtigt bevægede sig nordover.
På nordsiden af strømskellet var uro og
småbølger og på sydsiden var roligt
pressende vandstrøm – et mærkværdigt
naturfænomen at sejle i gennem.

    Fænø kalv, en ubeboet ø på 12 meters
højde, er formet af Lillebælt-gletscheren,
som samtidig ulejligede sig med at gnave
havbunden godt 70 meter dyb omkring
øen.  Vi sejlede nord om selve Fænø og
fortsatte sydpå gennem det dejlige
landskab ved Fænø sund - med Fænø på
styrbord side og Fyn om bagbord.
    Læ fandt vi ved en lavvandet sandbugt
på sydøst siden af Fænø med udsigt ned
gennem Gamborg fjord. Jollen blev
forankret i både stævn og agter og
bomteltet blev rejst på jollen inden
aluminiums bord og stole blev båret ind
på standen.  Provianten bestod af et
stykke røget laks til forret, kylling med
garniture til trangia blusset samt en brik
”vino tinto”.  Solen gik ned bag Fænøs
skove, og skygger med ro sneg sig ind på
strandbredden og siden ud på Fænø sund.
Det var tid at rede soveposerne op i jollen
og gå til ro.
    Næste morgen var solen tidligt oppe og
det samme var et par sultne svaner, som
næsten ikke kunne vente på morgenma-
den.  En morgenduelig flotille af ældre
sejlbåde havde forladt havnen ved
Teglgårds Bugt og defilerede sindigt forbi
de blødkogte æg og fortsatte syd om
Fænø.
    Omsider fik vi løsrevet os fra morgen-
solen og den dejlige strand, og begav os i
gang med pakke soveposer og de selvop-
pustelige underlag sammen i vandtætte
gummiposer.  Sejlene blev sat og lang-
somt drev vi syd om Fænø. Pludselig
sprang et marsvin op af vandet en meter
foran båden – det var en fantastisk
øjeåbner at se marsvinet i fri natur så tæt
på.  For mange år siden blev marsvinene i
hobetal jaget ind i Gamborg Fjord og

slagtet ved Svineø.  Heldigt, at man
dengang ikke fik fat på dem alle…
    Sejladsen fortsatte langs den jyske
østkyst med fredelig frokost og svøm-
metur ved Skibelund. Dykkeruret kom
desværre under vand, og da urets
pakninger åbenbart ikke var tætte,
forsvandt dermed fornemmelsen af
eksakt tid – en ellers uundværlig del af
ens hverdag. Den sære frihed fra
klokkens tyranni forstærkede følelsen af
ferie.  Fremover måtte vi have fat i vor
radio, hvis display viste, hvad klokken
havde slået.
    I den svage vind tog det mange timer
at komme til Brandsø, midt i Lillebælt.
Sent på eftermiddagen smed vi anker på
øens nordøst side. Selv tæt inde langs
stranden var der forholdsvis dybt vand,
som gav visse problemer med at losse
stole, borde og proviant.  For at undgå
sand i provianten, blev alt mad og
køkkensager sat på et tæppe.  Da
bomteltet var rejst og underlag og
soveposer pakket ud, hyggede vi os med
at kreere lidt aftensmad.  Den brede
strand var næsten øde og stilheden total,
da solen, som en rød kugle, langsomt
gik ned bag den jyske kyst.  Guf for
nethinden.
    Vandet er lækkert friskt ved Brandsø
og morgenbadning i solen dér i det
klare, dybe vand er et ”must”.  Siden en
lille tur langs med stranden, med rullen
og foldespaden. Fredelig ø – der bor vist
kun få på øen om sommeren og færge-
fart er indstillet for mange år siden.
    Efter at have slikket solskin nogle
timer, kom der igen vind fra sydøst – vi
pakkede båden, satte sejl og drog
sydover med kurs mod Bågø.

Øhoppertur i åben jolle
af Vibeke og Arne Stahlfest i Wave-Dancer, W 6791

Wave-Dancer med bomtelt   Foto: Arne Stahlfest
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Når man sejler bide-vind kurs er det ofte
vanskeligt at orientere sig og finde ud af
om man er på rette kurs. Men frem kom
vi, og efter nogle timer sejlede vi ind ad
Fyrrenden, der går syd om Bågø, og gik
ind imod stranden ved havnen. Da der
var pålandsvind og bølger mod kysten,
lagde vi et Danforth anker ud – det
holder godt.  Frokost på stranden, såå på
havnen og ville efter et par timer af sted
igen.  Det var en lidt våd omgang at
hente jollen og trække den ud for blafren-
de sejl, og man risikerer på vejen ud ryge
i et såkaldt hestehul, hvor sandet p.g.a.
strømforhold ikke støtter – i så fald er det
godt at have båden at holde fast i.
  Det var blæst op, og i god fart gik det
vestover forbi de mange små grønne
holme, som stikker op af det lave vand,
og som er beboet af vadefugle, skarv og
ænder.  Vi svingede ind i Årø Sund og
lagde til ved stranden foran Årø havn.
Årø er en livlig ø med fast kort færgefart
til nabobyen Åresund på Jyllandssiden.
Årø by er besjælet med gamle smukke
slægtsgårde samt en dejlig kro med en
lille serveringshave bagved. Om aftenen
fik vi dér stegte skrubber, som fyldte
hele tallerkenen, og i det stille tusmørke
faldt en sømand ind i Caféen med sin
guitar.
    Det var ”fascinerende” at få vasket
håret i fersk vand ved ”faciliteterne” i
havnen og oplivende at købe lidt
morgenmad dér. Men vejret var vådt,
gråt og trist, så vi besluttede derfor at
sejle videre sydpå med et reb i storsejlet.
Det var blæst op fra sydøst og bølgerne
var lidt større end forventet, idet de kom
rullende helt nede fra Ærø. Flot
vuggende udsigt til de store klinter ved
Halk hoved og siden sejlede vi efter en

kurs på 200 grader mod Barsø.  Der var læ
på den vestlige side af Barsø og den dejlige
øde strand var ideel til frokoststop. Øen er en
moræne ø med bakket natur i spandevis.
Solen tittede frem under frokosten, men vi
kunne se en kæmpe sort sky ind over Åbenrå
og høre torden og snart måtte madkurven
pakkes sammen, idet det begyndte at regne –
og så kan man jo lige så godt iføre sig
jolletøjet og drage af sted. Vi sprang Genner
Fjord og Kalvøen over, skønt nogle gæster
på Årø kro havde talt sig meget varme
herom.
    Turen gik forbi Åbenrå fjord og ind
gennem den lange Stegsvig på den vestlige
side af Nord-Als, og videre ind gennem det
krogede løb til Dyvig.  Den sidste del af
turen føles som om man sejler på søer
omgivet af et smukt kuperet landskab. Det er
et fantastisk flot område, hvor man på de
nordlige skrænter ned mod Dyvig kan finde
vinstokke plantet. Der er en forbavsende stor
havn dér, men vi lagde til i bunden af fjorden
op til et offentligt område med bænke, toilet
hus og et lille gæstgiveri med
købmandsforretning. De talte tysk i
forretningen - så vi er tæt ved grænsen - og
man kan godt finde de gamle germanske
bøjninger frem, når de er leveringsdygtige i
varme morgenboller og nyrøget ål til frokost.
De følgende dage var vi på vandre ture rundt
i ”sø” området på de høje klinter i smuk
natur – kroen er nedlagt, men det omtalte
gæstgiveri i bunden af Dyvig serverede
dagens ret: jägerschnitzel med tysk pilz.
    Efter nogle dage forlod vi Dyvig - vi havde
besvær med at krydse for sejl ud gennem det
krogede løb og var et par gange ved at blive
sejlet ned af store motorbåde og en 42 fods
Bavaria, som jo også skal bruge en vis
styrefart for at komme rundt. Turen fortsatte
syd på, gennem Als Fjord, og vi sejlede ind i

en lille fjord ved Stevning Nor for at få
frokost på en kort privat sandstrand, hvor
vi fik lov at ankre op. Efter et lille hvil
for at fordøje snapsen fortsatte turen ned
gennem fjorden til Augustenborg.  Det
var imidlertid blæst op og vi fandt en
lavvandet bugt ved sygehuset i læ af
skoven, hvor der også var en faldefærdig
fiskerbro, som vi kunne sætte et par liner
ind til.  Da hårdt vejr var på vej, blev der
lagt anker ud fra agten og par træer fik
også en line.  Vi fik set på barokslottet,
byen og besøgte en kro på skrænten ved
havnen, som havde et par lamaer gående i
baghaven. Om natten ruskede blæsten
voldsomt i trækronerne og regnen
trommede vildt på bomteltet – urolig
søvn på grund af lyn og torden blev
hjulpet på vej af middagens rødvin.

    Næste dag var det meste af det hårde
vejr ovre og vinden tørrede bomteltet.
Det blev imidlertid en hård bidevinds
sejlads ud af Augustenborg fjord indtil
vi kom i læ i Als Sund. Der blev bevil-
get et hvil og frokost på stranden lidt før
kroen ved Sottrupskov i Als Sund.  Et
par times tid efter var vi atter på farten
syd på gennem det smalle Als Sund - vi
kikkede efter slæbesteder, hvor vi kunne
få jollen op, men mærkværdigvis var
der ingen.  Kort efter var vi at finde i kø
blandt mange kølbåde foran Christian
den X’s bro fra 1930. Da broen endelig
gik op, havde vi vanskeligt ved at
komme igennem for sejl, da der uventet
var modvind på den anden side af
broen. En snarrådig engelsk båd for
motor fik vor line kylet over og trak os

Middagen er serveret   Foro: Arne Stahlfest
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det sidste stykke gennem bro-åbningen. Vi
fortsatte i surt vejr til Sønderborgs ny
lystbåd havn, hvor vi havde fået at vide, at
der var et slæbested i havnen.  Dette fandt
vi og fik vi lov til at benytte det af
havnemesteren, men måtte slippe en
”hund” for ulejligheden.
    På vej til jernbanen så vi Kongeskibet,
som lå fortøjet i den gamle havn lige ved
Sønderborg Slot fra 1169, hvor Christian
den 2. sad fængslet fra 1532 til 1549.  Der
var jernbane forbindelse til Kolding, men
IC-toget dér kører ikke hver time – der
blev tid til en hurtig italiensk middagsret i
ventetiden.  Mørket sænkede sigt før vi

kom tilbage til Sønderborg med bil og
landevejstrailer, så vi blev nødsaget til at
hente soveposerne i båden og overnatte i
bilen på jollepladsen.  Næste morgen var
der stadig hård vind, og det bekræftede
vor beslutning om at trække båden op ad
slæbestedet og op på landevejstraileren.
Det var rart med et brusebad ved de fine
badeforhold i havnen, og vi takkede for
lån af nøgle til den flinke havnemester
inden turen gik hjemad mod København.
    I godt vejr er en sådan øhoppertur lige
så ”fedt”, som et krydstogt i Caribien,
prøv selv – altså krydstogtet!

Hei Wayfarer-kapteiner, igjen gis det
         mulighet til å delta på en forsom-
mertur på Øyeren helgen (8.) 9. - 10.
Juni. I år er det tatt hensyn til pensjo-

nister eller folk med mye fritid og dem
som ennå er aktive i arbeidslivet:
    Gruppe 1, pensjonister og pasjonerte
samt deres eventuelle mannskap:

Fredag (event. torsdag kveld)
Den som har lyst og tid kan møte opp
tidlig på fredag morgen alternativt
torsdag kveld for, om mulig, seile fra
Sørumsand (fra nedsiden av Bingsfoss)
til sørenden av Øyeren (Sandtangen).
Dette er selvfølgelig litt avhengig av
været, men fullt mulig.
    Hvis vinden blir bra kan man faktisk
begynne å seile samme dag nordover
igjen for så midtveis å gjøre landfall i en
av de fine vikene som finnes.
Lørdag
Lørdag morgen seiles det videre mot
nordenden av Øyeren for å møte de
ansvarsfulle arbeidstakere som
forhåpentligvis har funnet veien til Fet
Båtforening, sjøsatt sine Wayfarere der
og seilt ut gjennom deltaet.
    Gruppe 2, ansvarsfulle arbeidstakere
samt deres eventuelle mannskap:
    Dere sjøsetter båtene ved Fet
Båtforeningens (FBF) slipp lørdag
morgen/formiddag for så å seile
gjennom deltaet ut på Øyeren der
forhåpentligvis seniorflotiljen driver og
venter på Dere. Samlet kan vi deretter
seile litt rundt (med eller uten
konkuransemoment). Senere på
ettermiddagen settes kursen mot samme
teltplass som  i fjor med herlig, flat
gressbakke, fin utedo og mange
muligheter til oppdagelsesturer i
beverens rike.
Søndag
Seiling på Øyeren og tilbake til Fet
Båtforeningens anlegg. Etter opptak av
båtene kan det være hyggelig med et
besøk på Fetsunds Lensemuseum som
en hyggelig avslutning.
    Praktiske ting:

Eventuell transport mellom Fetsund og
Sørumsand planlegges når
deltakerantallet i gruppe 1 er kjent.
    Fet Båtforenings område er velegnet
til parkering av bil og henger. Området
er i helgene bevoktet på natten. For å
komme inn må man ha et nøkkelkort til
å åpne bommen. De som melder seg på
vil få låne et nøkkelkort.
    Slippen er av betong, og lett å
sjøsette fra. NB! Det går et luftspenn
over havnen, så masten kan ikke reises
før luftspennet er passert på veien ut
(gjelder også innseilingen).
    Nordre Øyerens delta preges av
mange sandbanker, men det finnes
ingen skjær. Dette betyr at eventuell
grunnkjenning er ufarlig for båten og
mannskap. Man kan dog risikere å
måtte dytte båten fri igjen. Det er en
fordel å ikke senke senterbordet helt
over det grunne område (et belte tverrs
over Øyeren med ca 1,5 km bredde).
For den som seiler på Øyeren er det
vanlig å pløye litt i ny og ne, men
dytting er allikevel sjelden aktuell. Det
gjelder bare å være rask med å slå for å
slippe å pløye for langt.
    Det finnes tre hovedleder ut til
øyeren: Hvit, grønn og rød. For
jolleseilingen er en blandning av rød og
grønn led aktuell (det finnes noen
snarveier). For merkingen gjelder: Ved
seiling mot Øyeren ligger bøyene på
styrbordsiden av leden. Det finnes
ingen merking på babordsiden. Den
Hvite merkingen ligger på østsiden og
er ikke aktuell.
    Under tilleggingen ved teltplassen
må man regne med noe strømming (ca
1 knop), men i fellesskapet er dette ikke
noe problem.

Af Heinz Luetzenkirchen

Solnedgangsstemning        Foto: Arne Stahlfest

Tur på Øyeren helgen (8.) 9. - 10. Juni



22 23

Gennem sæson 2004 har vi i Ho Bugt
Sejlklub lavet et par forsøg på at

løse problemerne om sværd der sætter sig
fast i sværdkisten p.gr.a. at sand eller sten
kommer i klemme.

1.
På W 6300 „Yellow Submarine“, den ene
af  klubbens Wayfarere, blev der monteret
et sværd med den „gamle“ facon på
forkanten. Den „gamle“ facon er tilspid-
set 64 mm ind fra kanten, som angivet på
den 1:1 tegning målerne bruger til kontrol
af sværdets facon og i regel 17.4.
D.v.s. at det snævre sted mellem sværd og
kiste blev flyttet 50 – 60 mm op i sværd-
kisten.
Resultatet har været at sværdet ikke satte
sig fast, som det ofte havde gjort da vi
havde et sværd med den nyere „cigar
formede“ forkant. Det skal lige nævnes,
at problemet blev væsentligt forværret for
et par år siden, da vi fik lavet kystsikring
og strandfodring med fint nyt, og især
skarpt, sand.
    Min konklusion er, at tilspidsningen af
forkanten bevirker at sand der  vaskes op i
sværdkisten ikke når op til så snævert et
sted, at det kan blive hængende. Følgelig
undgår vi fastklemning af sværdet.

2.
På W 4907 „Laksen“, den anden af vore
klub Wayfarere, blev der monteret
spaltelukningsstrimler fra McNamara. I
denne båd er der moteret et sværd med
„cigar formet“ forkant.
Her oplevede vi samme effekt som på
„Yellow Submarine“, og efter en sæson,
hvor der ikke har været taget hensyn til
spaltelukningen er der ingen skader på
strimlerne.
Båden ligger i stranden ved tilrigning,
og den landes på stranden efter endt
sejlads, så før havde vi ofte ½ - 1 times
arbejde med at få sværdet løsnet når det
havde sat sig fast.

Konklusionen er, at spaltelukningsstrim-
lerne her ligeledes forhindrer at sand
vaskes op mellem sværd og kiste, med
fastklemning til følge.

Jeg kan derfor sige, at begge metoder
kan afhjælpe problemet med fastklemt
sværd efter en tur på stranden.

Sand eller sten i sværdkisten
 Jens Konge Rasmussen W 1740
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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

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

Foreningens regnskab for året 2006 Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning

Indtægter: Aktiver/tilgodehavender den 31/12-2006

Kontingentindbetalinger 79.650,00kr     Kassebeholdning -kr                  

Målebreve 1.150,00kr       Girobankindestående 104.576,24kr      

Salg af diverse artikler 4.290,00kr       Nordea Bank,SEK 1325,40 1.120,50kr          

Salg af sejlknapper 700,00kr          Varelager,  T-shirts 1.690,00kr          

Renteindtægter 272,84kr          Varelager, 15 W-books 2.250,00kr          

W-nyt annonceindtægter 3.400,00kr       Værdi af øvr. varelager -kr                  

Diverse indtægter 75,00kr            66 stk. sejlknapper 3.300,00kr          

I alt indtægter 89.537,84kr     W-950 på Valdemar Slot -kr                  

Aktiver/beholdning i alt 112.936,74kr      

Udgifter:

Passiver/gæld den 31/12-2006:

Varelagerforbrug&nedskrivn. 3.107,71kr       

Forbrug af sejlknapper 700,00kr          Forudbetalt kontingent 3.150,00kr          

Materiale til medlemmer -kr                

Kontorudgifter 2.206,50kr       Passiver/gæld i alt 3.150,00kr          

Porto 4.928,99kr       

Bank- og girogebyrer 366,00kr          

P.R./brochurer -kr                Egenkapital primo året 87.577,66kr        

Internet/pc udgifter 976,50kr          Indtægter i årets løb 89.537,84kr        

Stævneudgifter, diverse 1.688,84kr       Udgifter i årets løb (67.328,76)kr      

Stævneudgifter, D.M. 632,00kr          

Rantzausmindetræffet 1.758,75kr       Egenkapital den 31/12-2006 109.786,74kr      

Transporttilskud 1.000,00kr       

Medlemsarr., øvrige 6.525,75kr       Udfærdiget, den 2. januar 2007 af

Bestyrelsesmøder 2.426,60kr       Egon Madsen, kasserer

Generalforsamlingen 236,00kr          egma@post.tele.dk
Kontingenter/wic 481,65kr          

Gaver/repræsentation 1.009,00kr       

Kurstab udenlandsk valuta 701,00kr          

W-nyt redaktionsudgifter -kr                

W-nyt trykning 18.870,98kr     

W-nyt forsendelse 13.044,99kr     

Sejlmålingstempler, nye 6.667,50kr       

Udgifter i alt 67.328,76kr     

Årets overskud 22.209,08kr     

Poul Ammentorp   Charlotte Redin  Thomas Raun-Petersen   Fie Goltermann   Jesper Nothlev

formand                     næstformand     sekretær                           kasserer                tursejlads

Steen Schubert          Göran Skoog     Kjell Gjære

kapsejlads                  Sverige             Norge

Velkommen til nye medlemmer
Århusbugten W 4171 Bo Clausen
Fyn W 7887 Torben Lang
Hellerup W 5678 Mogens Østergaard Nielsen
Limfjorden Jon Arnfred
Limfjorden W 5371 Jørgen Korsgård
Østjylland W 7751 Jørgen Steen Hansen
Skovshoved W 3067 Lars V. Mathiasen
Skovshoved W 9700 Martin Hejlsberg
Amager W 8958 Henrik Roikjer
Furesøen W 4163 Anders Lange
Roskilde Fjord Claus Dahl
Sydsjælland W Michael Jensen
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Kontaktpersoner

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

Egå Jørgen Hededal
8616  3310,
jorgenhededal@webspeed.dk

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

Esrum Sø Poul Meldgård
4826 7890
poul@meldgaard.dk

Furesøen Jesper Friis
4495 4314
jesper@achtonfriis.dk

Hellerup Tom Damgaard
4449 0807
wayfarer@webspeed.dk

Sydsjælland Jørgen Overgård
5599 2338
j.overgaard@postkasse.com

Odense Lars Vibskov Kristensen
6618 0142

Skive Thorkil B. Mogensen
9752  8010
Skipper.Mogensen@post.tele.dk

Sletten Lars Rich
4919  0170
rich@larsrich.dk

Skåne Göran Skoog
+46(0)4226 33 60
goran.skoog@wayfarer.dk

Norge K.H.Jensen
+47-6712 1002
W1348@online.no

Stockholm Kicki Thornér
+46 8971 997
kicki.thorner@fryklunda.se
Johan Brandt
+46 8732 5536
johan.brandt@voiceblc.com

Bestyrelse

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

Næstformand: Charlotte Redin
Kastanievej 53,  5230 Odense M
tlf.: 6619 3035
charlotte.redin@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

Steen Schubert,
Borups Alle 12, st. th.
2200  København N, 38330082
steen.schubert@wayfarer.dk

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

Øvrige medlemmer:
Göran Skoog, Tullgatan 15
S-25269 Råå, +46(0)4226 3360
goran.skoog@wayfarer.dk

Kjell Gjære, Hovinlia 3
N-1900 Fetsund, +47-6388 1792
kjell.gjaere@wayfarer.dk

SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Tursejladssekretær
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 3968 0330
bcr@wayfarer.dk
Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby
DK-5260 Odense S, 6595 9553
anne@vibskov.dk
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st.
Darum
DK-6740 Bramming, 7517 9199
ebbe@kildsgaard.dk
Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK
8000 Århus C. 8612 8650 /6126 5761
ove.nyrnberg@hotmail.com

Kapsejladsudvalg:
Formand:Jørgen Overgaard 6163 8676
j.overgaard@postkasse.com
Claus Eriksen 4362 3820
Claus.Eriksen3@skolekom.dk
Per Christoffersen 4448 1276
per_c@mail.dk
Bjarne T. Clausen 3966 4418
bl@nykurs.dk

Teknisk udvalg, målere
Poul Meldgård, chefmåler, Skovbrinken
30,DK-3450 Allerød, 4826 7890
poul@meldgaard.dk
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646
jenskonge@wayfarer.dk
Jørgen Hededal, Vågøgade 7
DK-8200 Århus N, 8616 3310
jorgenhededal@webspeed.dk

Jesper A. Friis fra Furesøen, Farum sejlklub,
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495 4314
jesper@achtonfriis.dk
Lars Rich fra Sletten Bådeklub, Boserupvej
229, 3050 Humlebæk, 4919  0170,
larsrich@larsrich.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B
N-1344 Haslum, +47-6753 8237
e-norrud@online.no

WIC-repræsentant
Poul Ammentorp,
se bestyrelse

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

Webmaster
Jesper Nothlev, se bestyrelse.
Thomas Raun-Petersen, se bestyrelse.

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
Göran Skoog, se bestyrelse.

W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk
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SWS
co. Thomas Raun-Petersen,
Skovgårdsvej 15,
2920 Charlottenlund.
Danmark


