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Den nye Wayfarer fra Hartley Lami-
nates:
    Den rigtige gode nyhed er, at det er
lykkedes for Roger Proctor på vegne af
WIC og UKWA, at få en aftale i stand
med Hartley Laminates.
    Aftalen er nærmere beskrevet i dette
nummer af W-nyt, og det meningen, at vi
også fra SWS skal give vores indstilling
til forslaget.
    Da vores generalforsamling først er på
Rantzausminde til sommer, har bestyrel-
sen besluttet, at vi annoncerer forslaget
her i W-nyt samt på vores hjemmeside,
hvor det har stået siden februar.
Du kan stemme om forslaget på
følgende måde.
1) Send en mail til
afstemning@wayfarer.dk med teksten.
Jeg stemmer for eller jeg stemmer imod.
2) Du kan sende et brev med din indstil-
ling til forslaget til:
Formand for SWS, Poul Ammentorp
Munkevej 29 a 3500 Værløse.
De afgivne stemmer vil blive opgjort
20. april 2008,
    Forslaget skal vedtages med 2/3 flertal
for forslaget af de afgivne stemmer.
Forslaget har været til afstemning i
Storbritannien, Canada og USA, og det
er vedtaget med stor vægt for forslaget.
Det er bestyrelsens indtryk, at der også er
en positiv indstilling til forslaget i SWS,
hvor en forhåndsafstemning på
www.wayfarer.dk viser, at der den. 16.
marts er 68 for forslaget og 1 imod. Vi
mener imidlertid i bestyrelsen, at det
stadig er W-nyt, der når ud til flest
medlemmer, og at ovenstående frem-
gangsmåde vil være den rigtige.

Jubilæumsår for Wayfarerjollen:
    Det er 50 året for Wayfarerjollen.
Dette er allerede markeret med en
jubilæumskalender, som SWS har sendt
til samtlige medlemmer. Mange har
troet at kalenderen kom fra UKWA,
men det skyldes at vi har benyttet os af
UKWA’s distribuering i Belgien for at få
kalenderen sendt ud. Kalenderen er
lavet i et internationalt samarbejde, hvor
specielt Ray Scragg fra UKWA har
trukket det tunge læs. SWS siger tak til
Ray for den ihærdige indsats med det
flotte resultat, som vi kan glæde os over
året igennem.
    I SWS har vi tænkt at markere
jubilæumsåret ved den traditionelle
festaften på Rantzausminde, og der er
nedsat et udvalg bestående af Charlotte
Redin, Jesper Nothlev og John Gold-
termann.
    Det skulle undre mig meget, hvis ikke
de har løftet lidt af sløret for hvad de har
planer, i dette nummer af W-nyt, så vi
allerede nu kan sætte kryds i Wayfarer
kalenderen ved datoen for en Wayfarer-
fest, som vil gå over i historien.
Jubilæumsår for SWS:
    SWS kan fejre 40 års jubilæum, og
det gøres traditionen tro på Ven hvor
foreningen blev stiftet af K.H. Jensen
med gæster fra UKWA Margaret og
Frank Dye som i anledning heraf var
sejlet fra England over kanalen til
Holland og op langs Jyllands vestkyst
igennem Limfjorden for at slutte
sejladsen på Ven i Øresund. Bo Chri-
stensen har velvilligt sagt ja til at være
tovholder for Ven jubilæums turen, og vi
ser frem til et stort fremmøde.
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Kalender

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

Jubilæumsår for Rantzausminde:
    SWS kan også fejre 30 års jubilæ-
um for Rantzausmindetræffet. Det er
en af de vigtigste årligt tilbageven-
dende begivenheder, som for mange
Wayfarersejlere med børn og børne-
børn, er blevet et ”must”. Vi vil
naturligvis fejre dette jubilæum, og vi
gør det på festaftenen på Rant-
zausminde. Endnu en god grund til at
få sat det kryds i kalenderen!
Aktiviteter i øvrigt:
    Kapsejladsudvalget har arbejdet
ihærdigt med at få en kapsejladska-
lender op at stå, og du kan allerede
nu se forsommerens kapsejladser på

vore hjemmeside under kapsejlads, hvor
der er annonceret sejladser i: Hellerup,
Præstø, Bogø og Roskilde.
    Endvidere vil der blive DM i Hellerup i
august samt 50 års Jubilæumssejlads i
Poole Harbour i England og i Herslev
Strand Sejlklub.
    Der er også praktisk sejlads week-end i
week-enden op til Rantzausminde.
    Sidst og ikke mindst finder du også
indkaldelse til generalforsamling på
Rantzausminde i dette W-nyt.
   Med W-hilsen og en glad tanke om at
der snart skal lægges kølvand ud igen efter
fed sejlads i Wayfarerjollen.

Da der i næsten ét år har været heftige
diskussioner i England, Holland,

Nordamerika og  i Danmark siden VM i
Hellerup, om den nye Hartley Wayfarer,
blev det besluttet, at jeg som måler skulle
rejse til England for at få noget mere
eksakt viden om sagen.
    Lørdag d. 23 Februar mødtes jeg med
Roger Proctor i Datchet Water Sailing
club lige vest for London nær Windsor
Castle. Roger Proctor er søn af Ian
Proctor der har designet Wayfarer jollen i
1956-57, og som i dag en den, der fra
familien Proctor, tager sig af Wayfarer
jollen. Han gjorde rede for den historiske
baggrund for jollen og for valget af ny
producent.
    Jeg fik forevist Ian Proctors originale
tegninger af den oprindelige jolle samt af
8868-Gordon Rouge  og +S jollen der er
produceret i Serie 2 formen.
Tegningerne var i skala 1:6, hvilket
gjorde at afvigelserne fra båd til båd var
knap så markante som jeg havde forven-
tet. En stregtykkelse svarer til 6mm i
sandt mål.
    Mødet gav mig det klare indtryk, at
hensynet til Wayfarer jollens fremtid lå
Proctor meget på sinde, og at de politiske
og økonomiske facetter var vigtigere for
ham end de faktiske mål i millimeter.
    Der er forskelle på de forskellige
joller, og det mest overraskende er at
+S’eren er den der skiller sig mest ud fra
originalen med sit meget slankere

forskib, hvilket liniemæssigt ikke er en
fordel. Det der imidlertid har vakt flere
engelske kapsejlere og måleres bekym-
ring er, at de tilsyneladende beherskede
ændringer der er foretaget i forhold til f.
eks +S ’eren er de meget jævnere og
mindre kurvede linier i bunden, samt
kurven på hele kølprofilen. Desuden ser
det ud til at Hartley jollen er omkring 5-
6 cm længere i vandlinien.
    Det er en optimering der helt sikkert
vil betyde væsentlig bedre plane
egenskaber, hvilket også fremgår af
flere af de udtalelser der har været bragt
på den engelske hjemmesides forum.
    Roger Proctor gjorde det klart for
mig, at uanset hvordan afstemningen
forløber, så er Hartley jollen en kends-
gerning, som vi ikke kan ændre på. Det
er dog blevet lovet at de mål på agter-
spejlet, der var udenfor klassereglerne,
vil blive rettet i formen. Det har længe
været kendt at klassereglerne for selve
skrogformen har været meget mangel-
fulde, hvilket også bekræftes af Phil
Morrison i et brev til Michael McNama-
ra.
    Phil Morrison er en af de bedste jolle
designere i England og det er ham der
har stået for de nye linier. Han skriver
blandt andet:
 “You may also be aware that unlike
many other classes of this age there are
in fact very little, if any, hull measure-
ment rules. This presented me with a

Orientering om den nye Wayfarer
Besøg i England 23-24 Februar 2008.

Af Jesper Achton Friis

Startdato Overskrift Sted Aktivitet Kontaktperson Tlfnr

1-5 2008 Stævne Hellerup Kapsejlads Bjarne T. Clausen  3966 4418

9-5 2008 Pinsetur Limfjorden Tursejlads Carsten Jensen  9843 9898

17-5 2008 Sjællandsmesterskab Præstø Kapsejlads Jørgen Overgaard  6163 8676

6-6 2008 Tur på Øyeren Øyeren Tursejlads HD Lützenkirchen 6388 1511

7-6 2008 Tærø rundt Bøgestrømmen Kapsejlads Jørgen Overgaard 6163 8676

28-6 2008 Stævne i Roskilde Roskilde Kapsejlads Jesper Strands 2323 3949

5-7 2008 Prakt. Sejladsweekend Rantzausminde Træning Bo Christensen 3968 0330

6-7 2008 Rantzausminde Svendborg Sund Tursejlads Jens Konge Ras. 7512 1646

9-8 2008 DM 2008 Hellerup Kapsejlads

30-8 2008 Sydfjordsstævne Herslev Kapsejlads
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Det er nu officielt besluttet at vores
DM 2008 skal foregå i Hellerup

Sejlklub 9-10 August 2008.
    Med baggrund i det vellykkede VM
vi afholdt i Hellerup Sejlklub i 2007, er
det uden tøven og med stor glæde at vi
fortsætter rækken af gode stævner
netop i Hellerup.
    En forsmag på DM får vi allerede
 1. Maj, hvor der afholdes et én dags
stævne. Det ser vi frem til, ligesom DM
i år vil blive særligt interessant da vi
arbejder på at få Piratjollerne med til
det samme stævne
 – på samme baner !!!

problem; fortunately I was able to obtain
a number of hull lines from boats
(including your own) which had been
scrutinized in the past, plus Ian Proctors
original drawings. Based on this infor-
mation I drew up a set of lines which
was pretended to produce a boat which
would be competitive with the best of the
wooden boats currently in existence. It
was not my intention to produce a “super
yacht” capable of blowing away any
existing boat, simple to ensure that a
potential customer could purchase a
competitive Wayfarer at a sensible
price”.
    Jeg har, for at undgå tvivl om hvad
han skriver, undladt at oversætte det.
    Da vi sluttede mødet efter nogle
hyggelige timer i sejlklubbens bestyrel-
seslokale var Roger nødt til at køre
tilbage til Bristol – en tur på ca. 3 timer.
    Samme dag i den samme klub var
Michael McNamara ude på vandet for at
undervise en flok unge sejlere. Jeg havde
aftalt med Mike, at han skulle samle mig
op når han var færdig og vi kørte så til
hans bopæl i Norfolk, ca. 2½ times
kørsel nordøst for London. Vi fik talt
meget om de målinger han sammen med
en række kendte og respekterede målere
havde udført på et antal repræsentative
joller. I hans store garage havde han sin
egen jolle samt hans samlevers +S’ser
liggende med bunden i vejret. Det var
slående så meget forskel der er mellem
de traditionelle linier som 8868 trods alt
repræsenterer og +S’seren. Man havde
også lavet en 1:1 model af kølprofilen
hvorpå man havde indtegnet målepunk-
ter fra et antal andre joller samt Hartley

jollen. Det er forskelle som det er svært at
redegøre for i skrift, men som skal ses på
tegninger. Jeg har fået en kopi af de
spanterids der viser +S, 8868 og Hartley
jollen. Jeg kunne også have tænkt mig at
få nogle langskibs snit til at illustrere de
forskellige bundfaconer, men de var ikke
lavet.
    I forbindelse med godkendelsen af
Hartley jollen vil der blive lavet et sæt
tegninger af Phil Morrison der skal ligge
hos UKWA eller WIC som basis for
fremtidige nye forme. Der skal desuden
laves et sæt nye måleregler/måleskemaer,
som de forskellige målere skal  anvende
ved måling og udstedelse af målebreve.
Jeg forestiller mig at indtil disse nye
måleskemaer er en realitet, skal der gives
dispensation til de Hartley joller der måtte
dukke på kapsejlads banerne.
    Dette er noget der skal tages stilling til i
WIC og de nationale organisationer.
Hvis der er behov for det, er jeg villig til
at holde et par møder, hvor yderligere
detaljer kan drøftes.

Du kan stemme om forslaget på følgen-
de måde.
1) Send en mail til
afstemning@wayfarer.dk med teksten. Jeg
stemmer for eller jeg stemmer imod.
2) Du kan sende et brev med din indstil-
ling til forslaget til:
Formand for SWS, Poul Ammentorp
Munkevej 29 a 3500 Værløse.
De afgivne stemmer vil blive opgjort
20. april 2008,
og offentliggøres på www.wayfarer.dk

Wayfarer DM 2008
Af Jesper Achton Friis – W9355

    Der er mange grunde til at tro på at
det bliver et godt stævne med gode
sejladser og god forplejning og under-
holdning, grunde I vil blive orienteret
om senere.
    Hvis der er nogen der har ideer til
sponsorer hører vi gerne fra jer, idet
præmier altid er godt og mange præmier
er endnu bedre.
    Vi vil også forsøge at få en aftale med
vejret om at skabe de ideelle rammer for
succes’en.
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen
til alle vores stævner i år, fordi der
bliver sat alt ind på at vi skal have det
sjovt sammen med vores hobby.

Fra VM 2007 i Hellerup   Foto: Jesper Nothlev
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Jubilæum på Rantzausminde

I år har vi meget at fejre:
    - Det er 30 år siden træffet i Rant-
zausminde startede.
- SWS 40 år.
- Wayfarerjollen 50 år.
    Derfor skal der være ekstra festligt på
Rantzausminde i år.:
- Vi sætter et stort telt op og holder
festmiddag tirsdag aften med mad
udefra.( Tilmelding senest d. 15 juni på
hjemmesiden, hvor der også vil være en
ca. pris for maden.

- I anledningen af jubilæet, besøger vi
også Valdemars Slot, hvor der vil være
festtale mm.
- Så er der selvfølgelig de hyggelige ture
runde i det smukke sydfynske øhav.
- Og, de sædvanlige dejlige aktiviteter som
vi plejer at have på Rantzausminde.
- En god start på Rantzausminde ugen
kunne være Praktisk sejlads. ( Se særskildt
invitation.)
Vi ses
 Festudvalget

Som det er mange bekendt, har
bestyrelsen under sidste generalfor-

samling meddelt flytning af Rant-
zausmindetræffet – træffet flyttes en uge
frem.  Det årlige spektakulære opbud af
40-50 wayfarer-joller og masser af telte
samt hyggelig komsammen nær det
sydfynske øhav, afholdes herefter i uge
28.
    Handikabbet af at være arbejdsramt i
den grad, at vi først ankom til træffet
2007 de sidste 2 dage samt en del af den
efterfølgende uge (nemlig uge 28), har vi
egenheldigt foretaget en mindre empirisk
undersøgelse af fordelene ved at holde
de fremtidige Rantzausmindre træf i
netop uge 28. Undersøjelsen baseres på
vores erfaringer fra den følgende uge i
2007 – altså uge 28 – altså samme uge,
som de fremtidige Ranzausmindetraffer,
skal afholdes i.  Precist formeleret.
    Som det fremgår af biljet var der i uge
28 i 2007 forbavsende go plads til at
sætte sit tælt på bogstavelig talt ethvert
stæd på campingspladsen.  Man behøv-
sede ikke at tage hensyn til gæster, der
havde indhejnet visse extra pladser – det
siges for at holde geder.  Der var så
riiigeligt plads overalt på campingsplad-
sen, at man ku dagligt flytte til et nyt
sted på pladsen i en hel måned UDEN at
genere nogen som helst.    EEn har i
mangt en uge 27 tænkt på, at det ville
være meget betanksomt (og tilnærmel-

sessvigt hensigtsmassigt), om gæster
med campingsvogne og høje telte
placherede sig ude langs siden af
campingspladsen eller længere tilbage
på plassen, således at udsigten bevares
for alle, og således at små telte under en
meter lå foran.  Men  sådamme kette-
rishe tanker er overhovdet ikke nøjven-
digt i uge 28 – ingen havde nogen som
helst problemer med de frie og ujeneret
udsyn til Svendborg Sund i uge 28.
Der er simpelthen bare majet bedre
udsigt i uge 28, hvorfor vi trykt kan
anbefale at traffet flyttes til uge 28.
    I uge 28 var det også uproblamatikst
at fortøje sit skiv direkte til broen, som
det nøje fremgår belledet. Det er uhyre
majet behagelig, at man ikke skal banke
en halv pæl i urfjeldet, for at fortøje
båden. For ikke at nævne om besværet

Rantzausminde-træffet flytter i år en
uge frem

Strøtanker i den milde vintertid over et par kopper Bowmore
maltwhisky

Af Vibse og Arne Stahlfest Wave-Dancer, Furesjøen

Ringdans Yogo fra Rantzausmind 2007  Foto:Bent M. Nielsen En ensom „Wavedancer“ ved broen i
Rantzausminde
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med at flå pælen op igen.  Man slibber
også for at traske den lange vandringstur
ud i det flaskekolde rantzausmindevan,
for at hente sin Wellfarer for at femiline
gasten kan stige tørskoet om bor fra
broen. – Endnu et forhol, der taler for at
flytte traffet til uge 28.
    Som den opmærksommme læser
bemærket, vil man af belledet se, at
vanstanden er højere i uge 28 – der er
bare mere van at sejle på i uge 28.  Stol
trykt på det. Hhrrmm.
    I uge 28 målte vi, at der var maget,
maget mindre ventetid ved toaletter og
brusere – og efter sigende var disse
faschiliteter flaschehalse i starten af uge

27. Især på vajne af dem, der bruger enten
den ene eller den anden af disse faschilite-
ter, kan vi kun anbefale at flytte traffet til
uge 28, hvor der var go plads – og vi
mener: go plads - og ingen speltid.
    Kondemnerende er der derfor mange
goe grunde til at flytte traffet fra uge 27 til
uge 28.
    Vi sitter enorm majet store forventnin-
ger til virkninjerne af den globale opvarm-
ning på det lokale vejr i Rantsausmindre i
uge 28 - så det påny er relavant at medtage
medtagne badebenklæder.

Praktisk sejladsweekend – Rantzausminde – 5.-6. 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 
Wayfarer-hjemmesiden, som viser eksempler på, hvad der kan foregå. 

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 sejler 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, +45 21 95 20 42 
Fra Praktisk Sejldsweekend 2007. Efter kæntring
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Fredag:
Vi ankommer til pladsen ved otte tiden i
snusket vejr.
 Vi har dagen forinden været nede og slå
campletten op, så vi skal bare pakke ud
og stuve på plads. Da vi er installeret er
det tid til aftensmad og en lille tur rundt
på pladsen. Der er ikke meget liv, så vi
vender næsen hjem og går til køjs.

Lørdag:
Vi vågner til en dejlig sommermorgen,
står op og giver os god tid med morgen-
maden.
Vores plan er at få jollen sejlklar og i
vandet hurtigst muligt og så køre til
Svendborg for at handle.
Da vi har slået vores pæl og fået jollen
ud, kan vi ikke modstå fristelsen til en
lille tur, men et blik ud mod Skarø får
hurtigt den ide ud af vores hoveder. Kul-
sorte skyer tårner sig op i vest og vi fort-
rækker til teltet med regn og vind i hæ-
lene.
Vi får ordnet vores indkøb i byen, og ta-
ger os en bedre frokost med efterføl-
gende morfar.
Resten af dagen afløser sol og byger hin-
anden, dog blev aftenen rimelig god og
gav mulighed for at grille og spise uden-
for.

Søndag:
Træffets første officielle dag, skønt at
høre Pouls trompet kalde til skippermøde
igen. Bo er årets skipper og efter den ri-
tuelle præsentationsrunde og vejrudsigt
m.m. foreslår Bo en tur til Skarø. God
ide, vejret er lidt blandet og der er ikke
meget vind.

En håndfuld joller tager af sted, deriblandt
os.
 Vi spiser og hygger os sammen med Es-
bjerg sejlerne.Vi bliver hurtigt enige om at
vi hellere vil sejle end gå tur på Skarø, vi
har ikke sejlet wayfarer siden
Rantzausminde sidste år, så vi er sultne ef-
ter at sejle. Vi sejler en tur til Thurøbund,
undervejs møder vi ”Dannebrog” et smukt
syn. På vejen tilbage møder vi et stort felt
af drager, de har sejlet DM med base i
Rantzausminde lystbådehavn.

Mandag:
Solen kigger frem mellem skyerne, mor-
genmaden indtages udendørs. Skipper-
møde, Bo som har efterlyst medskippere
får assistance af Steen og Kis i dag. Hjortø
foreslås som dagen mål.
Vi sejler af sted i fugtigt vejr med jævn
vind. Vi ankrer vest for havnen og finder
nogle bænke hvor vi spiser. Bagefter går vi
en tur ud til den gamle mølle, der efterhån-
den ser lidt træt ud. Vi går tilbage og drik-
ker kaffe. Vi sætter sejl og sejler hjem.
Resten af dagen regner det meget, men vi
får da grillet og spist i det fri.

Tirsdag:
Solen skinner fra morgenstunden, i dag
skal vi til den gamle havn på Drejø. Vin-
den er jævn fra SSW og vi har en fin tur på
bidevind. Da vi har passeret Skarø rev fri-
sker vinden noget. Resten af turen bliver
lidt hård og temmelig våd.
Dagens dramatiske indslag kommer da
Leif, Grit og Mikkel kæntrer i en vending.
Det er heldigvis tæt på havnen og de er
hurtigt oppe med lidt hjælp fra en venlig
tysk sejler.

Vi spiser madpakken på havnen, solen
skinner og der er læ for vinden, så vi ny-
der varmen ovenpå den våde tur.
Efter at have nydt det på havnen går vi
en tur, vi går ind på museumsgården og
får serveret kaffe og æblekage. Snakken
går og vi hygger os, men vi skal jo hjem
igen, så vi bryder op og går tilbage til
havnen.
Vinden har lagt sig noget, så den friske
planetur, der skulle være belønning for
det hårde kryds på udturen, bliver til en
rolig afslappet tur. Vinden løjer mere og
mere og vi driver langsomt mod
Rantzausminde.
Der er planlagt festmiddag om aftenen,
så vi håber at det gode vejr holder, selv
om det er begyndt at trække op i vest.
Grillerne bliver tændt og borde og stole
bliver stillet op og snart breder duften af
grillet bakskul sig over pladsen.
Det drypper lidt, men vi holder stand.
Da vi har spist færdig kommer sang-
bøgerne frem og vi tager fat på alle de
kære velkendte sange.

Vi får sunget og danset så det er en
lyst, ind imellem drypper det lidt
mere, men Jesper Notlev har medbragt
en haveparasol i king size så musi-
kerne og deres instrumenter ikke bli-
ver alt for våde.
Mikkel fra Roskilde havde i vinterens
løb øvet sig flittigt på klarinetten og
sammen med Poul gav han et nummer.
Bravo.
Det blev en festaften helt i
traditionernes tegn og alle så ud til at
hygge sig gevaldigt, vi gjorde i hvert
fald, indtil regnen ved titiden tog til og
opløste festen.

Onsdag:
Gråvejr og svag vind. Skippermøde, vi
synger fødselsdags sang for Karen på
Mette Holverts nydigtede tekst.
 En tur til Valdemarslot bliver fore-
slået, det skulle passe med strømmen,
så vi har medstrøm begge veje.

Rantzausminde 2007
Af  Fie & John     W 5144

Bakskul på
grillen
Foto:Bent M.
Nielsen
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Ved ellevetiden tager en håndfuld joller
af sted. Vinden er svag, men strømmen
hjælper til. Efter Svendborg dør vinden
helt og vi begynder at overveje at stoppe
i Troense, men et par gode pust sender
os ud af Svendborg sund og ud på
Lunkebugten.
Vi ankrer op, andre tager jollerne på
stranden. Vi spiser madpakken på stran-
den og går derefter op på slottet. Vi ta-
ger den årlige tur på Lystbådsmuseet
klapper ærbødigt W 950 og kommente-
rer Lars Vibskovs flotte håndværk. De
øvrige joller får også et beundrende blik
inden vi vender tilbage til stranden for at
starte hjemturen. Strømmen er vendt og
vi har en fin tur hjem.
Vi bliver inviteret på vin og knas hos
Karen og Elof i anledning af Karens
fødselsdag. Vejret er klaret op og solen
skinner og vi nyder livet.
Om aftenen er der bestyrelsesmøde og
Fie går til Pouls telt for at deltage. Jeg er
inviteret over til Sanne og Paul og bliver
trakteret med diverse drikke fra Skot-
land og Jamaica. Sue og Allan kommer
også sammen med flere andre, Sue har
guitaren med og vi synger og hun spil-
ler. Bestyrelsesmødet slutter og Fie og
Thomas Raun kommer over til os. Det
bliver sent.

Torsdag:
Skippermøde med fødselsdagssang for
Grit. Vi assisterer Bo som medskippere
og havde håbet
at kunne brilliere med en god vejrudsigt,
men nej, det ustadige vejr fortsætter.
Esbjergfolkene har taget deres joller på
land og begynder at pakke sammen.

De har været her hele den forrige
uge og har fået rigeligt med regn
og for lidt sol, vejrudsigten for re-
sten af ugen lover ikke bedre vejr,
så vi forstår dem.
Torsdag er generalforsamlingsdag
og den holder vi nede på bål-
pladsen. Her er læ for den friske
NW vind og da solen samtidig
skinner er det yderst behageligt.
Generalforsamlingen foregår i
fred og fordragelighed (som sæd-
vanligt).
Vi har besluttet en tur til Skarø og
da generalforsamlingen er slut gør
vi klar og tager af sted. Vi er efter-
hånden ikke så mange joller til-
bage.
Det bliver en dejlig frisk tur med
lidt slæk på skøderne derover. En
jolle må ned at bide i bølgerne,
men er hurtigt oppe og videre.
Vi spiser og går tur på øen. Vi be-
søger den hyggelige lille gård-
butik og drikker kaffe.
Vi går tilbage til strande og sætter
sejl, vinden er stadig frisk fra NW
så hjemturen bliver en hurtig af-
fære.
Da vi kommer tilbage er Esbjerg
sejlerne og enkelte andre taget af
sted og pladsen begynder at føles
lidt tom.

Fredag:
Blandt dem der rejste torsdag var
Bo, han skal på arbejde. Vi har lo-
vet at overtage skippertjansen og
vi allierer os med Jesper Notlev.
Vejret tegner fint, solskin og let W
vind.

Dagens turforslaget er Strynø, en lidt
længere tur end de andre dage. Otte jol-
ler tager af sted, vi har Birgit fra Dragør
ombord. Sejladsen er stille og rolig, må-
ske lidt for stille, men efter at vi har run-
det Vornæs pynt tårner dystre skyer sig
op. Meget hurtigt er regn og temmelig
frisk vind over os. Hurtigt på med
sejlertøjet og rebe storsejlet. Så er roen
genoprettet og vi sejler videre.
Poul, der ligger forrest, sejler fornuftigt
ind til Odden, så vi kan få en puster og
alle kan få noget tørt tøj på.
Efter en skifte tøj-, løbe sig varm igen-
og tissepause sejler vi videre, nu kun
fire joller. De andre, som har børn
ombord sejler fornuftigt hjemover. Vi
kan næsten lægge op, det regner det me-
ste af tiden. Langt om længe når vi
Strynø, lidt våde og stive. Vi finder læ
på havnen og spiser vores mad og går
derefter en tur op i Strynø by. Vejret er
klaret op. Vi er spændte om kroen er
åben, det er den og krofatter serverer
kaffe og hjemmelunet smørkage.
Vi går tilbage til havnen. Da vi sejlede
bidevind herned må vi jo have slæk på
hjemad og Birgit og Fie fantaserer om at
de skal sidde foran i hver sin strandstol
og nyde det. Men ak, vinden er drejet
mod NW og det hedder igen bidevind.
Vi kan ikke lægge op og da vi vender
ved Vårø Knude giver det et ordentligt
knald i riggen.
Jeg kigger heldigvis fremad og ser luv
vant drøne til vejrs. Jeg slækker lynhur-
tigt skødet samtidig med, at vi går over
stag igen. Masten er reddet og vi får sat
vantet på plads igen. Fejlen er min, jeg
har glemt at sikre splitterne i
vantskruerne.

Det glemmer jeg aldrig mere.
Efter Vårø Knude kan vi slække lidt ud
og sejladsen bliver mere behagelig. Da
vi runder Vornæs pynt får vi halv vind
og har en pragtfuld tur det sidste
stykkevej. Det skulle vise sig at blive
ugens sidste.

Lørdag:
Skippermøde, rundkredsen, som i ugens
løb er blevet mindre og mindre, er nu
ganske lille. Vi er ikke ret mange, men
Arne og Vibse er dukket op.
Solen skinner, men det blæser meget.
Alt for meget til lystsejlads.
Vi kører en tur til Svendborg, senere til
Vindeby havn på Tåsinge. Der er på-
landsvind og vi skal lige mærke hvor
meget det blæser. Jo, den er god nok,
det blæser, vi skal ikke ud at sejle.
Tilbage på pladsen hører vi vejrudsigten
for Søndag: Stadig blæst. Øv, ikke mere
sejlads i denne omgang.
Vi trækker de sidste joller på land og
rigger af.

Søndag:
Sidste skippermøde, Jesper kommer
med dagen tur forslag: en tur hjem. Ef-
ter skippermødet bjerger vi flagmasten
og stuver den i Gerdas hønsehus. Der
kan den så ligge lige det næste års tid.
Rundt om på pladsen forsvinder de sid-
ste telte og en efter en kører folk af sted
med jollen på slæb.
Bortset fra Arne og Vibse, der først lige
har startet deres egen Rantzausminde
uge er vi de sidste, der tager af sted og
med lidt vemod kigger vi ud over det
forblæste Svendborg Sund da vi kører
ud af pladsen.
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Krydsfokken ligger på tursejlads
pakket henover fordækket fra

stævnbeslaget. K.fokken har en ca. 20-
25 cm lang forstrop(vand-bølger over
fordækket skal gå under sejlet !), som
sidder permanent i fokkens halsøje og er
gjort fast i stævnbeslaget. En tilsvarende
strop isættes også permanent i fokkens
faldbarmsøje for at tilpasse længden til
fokkefaldet sådan at fokkefaldets-wireøje
passer på krogen til muskelboksen, eller
til faldstrammer-beslaget på masten, hvis
man evt. har en sådan i stedet for en
muskelboks. På denne måde kan jo
fokkefaldet bruges til at stramme op
såvel rullegenuan som krydsfokken.
    Når krydsfokken skal anvendes
sænkes den oprullede genua, men
frigøres ikke fra stævnbeslaget. Genua-
rullen lægges og surres langs indersiden
af cockpittet. Fokkefald og fokkeskøde
flyttes til krydsfokken(man kan evt. have
et eget kryds-fokkeskøde som da sidder
permanent på k.fokken og går derfra via
fokkeskøde-øjerne ned i cockpit, hvor
løsenderne da henger opkvejlet. Dette
har lidt at gøre med hvad man har for
arrangement af blokke og skøde-
klemmer! Solosejlere stræber efter det
enkle og funktionelle) og skødet trimmes
ned ved hjælp af barberhaul for at få
rigtig skødevinkel. Skødet til
genua+k.fok er delt på midten inde i
cockpit, og er så dèr bundet sammen via
en påsyet løkke ell. "øje" af tynd line på
den ene tamp, hvortil den samme type
line, syet fast på den anden tamp,
påbindes med et flagknob.

Bytte fra Rulle-Genua til Krydsfok
Af Ken W1348"Maitken".

Ved en forventet lang sejlads med kryds-
fok deles skødet for at blive at blive flyttet
og ført igennem krydsfok-øjerne ret
agtenfor bølgebryderen, og derfra videre
igennem Elvstrøm-ratchet-blokkene for så
at blive samlet igen med et flagknob. Ref.
vedlagte foto er skøde-klemmen anbragt
på luv sidedæk, hvor jeg oftest befinder
mig, hvis der er mere end svag vind. Ved
mindre vind sidder jeg i læ for at krænge
båden, og bruger da skødeklemmen
der(bemærk STOR plads/rummelighed
uden fortofter og med *skibskister* i
stedet, samt med endeboms-skødning).
    Original(nostalgisk!) rullerebning -
under 2 min. med genopfrisket procedure !
Min første rullerebnings erfaring ligger 68
år tilbage på spidsgatteren "Laila" af
Aarhus Y.C. Samme princip på Piratjolle
og fra 1966 på W1348*Maitken*. En
blæsende dag så redaktøren af dette blad
fra Troense Havn W1348 krydse vestover
under klods-rullerebet storsejl alene(p.g.a.
kraftige vindkast i Svendborg Sund).
      Storsejlet var rebet ned til vantfæstet
på masten, og der hang ikke nogen
svingende udsyns-blokkerende 'sæk'/pose
af sejldug under bommen! .Ved ankomsten
til Rantzausminde bekræftet Jens at
masten blev holdt rimeligt mod Zenith
under opkrydsningen. Med rullerebning
bestemmer skipperen størrelsen på storsej-
let fremfor sejlmageren - og sejlet èr på
bommen !
    Det nærmeste jeg er kommet til såkaldet
'hurtig-reb' på W1348 var en udgift på kr.
999 til sejløjer, som aldrig blev forsøkt
brugt. Det problem blev løst sidste som-
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mer, da jeg kæntrede og mistede det
storsejl, den sejlrulle(ref evt.
www.wayfarerjoller.dk/1348 nederst i
v.margin).
    Når storsejlet er hejst på W1348, og
faldet er gjort fast på klampen, så kvejles
løsenden således, at faldet, når dette
frigøres fra klampen(uden at løsne
kvejlen som bare slippes ned på dørken)
gør det muligt at rulle-rebe delvist eller
helt til nederste sejlpind, enkelt og
hurtigt, men storskødet fra bomenden,
med 3 ell. 4 hal, er selvsagt en nødven-
dighed.
    Genopfrisket metode:
Fjern splitten fra sejlets halsøjet og hal
bomliget så langt ud på bommen som
muligt med bomudhaleren(lært fra
Ebbehøj'erne!).
    Hvis storsejlet har et 'mini'/fladreb-øje
i agterliget(ca. 22 cm vinkelret op over
bommen), så sæt dette hal hårdt for at
flade storsejlet(effektivt på kryds før
rebning) og løfte bommen(en fordel ved
hård, pludselig krængning da bommen
ikke så let fanger bølgerne!).
    Bomudhal og evt. 'fladreb'-hal har hver
sin seperate klemme på siden af bommen
ca. ved beslaget for bomnedhaleren/
*kicking strap*.
    Forreste ende/tamp på bomudhaleren
hænger på W1348 fra klemmen, som en
lille linekvejl, der kan løses med èn hånd.
Kvejlen frigøres og efter udhaling af
bomliget og fastgøring i klemmen hænger
løsenden ned i cockpittet. Er den ikke er
lang nok - som den bør være - forlænges
linen, så den ikke forsvinder ind i sejlet
når dette rulles på bommen. Tag bommen
af svanehalsen og før den frem på luv

side af masten og rul sejlet på bommen,
dog allerførst : lig stabilt underdrejet og
fjern forsejlet.
    Styr mod vinden og stop al fremdrift -
slækkede skøder og blafrende sejl, ja
måske 'piskende' sådanne. Efter fuld stop
bringes stævnen ca. 45 gr. til læ for
vindøjet, og rorpinden lægges helt ned i
læ og lad rorpindsforlængeren svinge med
ud så vægten af disse to plus krængningen
holder roret i læ i de ca. 30-40 sekunder,
som det tager at gå frem, løfte sværdet
halvt op og rulle forsejlet ind. For en
trænet solosejler sker dette i èn *fejende*
bevægelse fra beslutningen er taget. Nu er
det muligt at gå agter og sikre roret i læ
position. Siden i fjor, og altid under
fiskeri, sejler jeg med linestyringen
monteret. Det betyder, at båden kan styre
fra en hvilken som helst position i cockpit,
altså også lægges underdrejet, og da kan
roret - medens man sidder på luv sidedæk
- placeres helt i læ og styrelinen sætte i
klemmen, så roret forbliver helt i læ.
    Når sejlet er rullet på bommen, sættes
denne på den "privilegerte op+ned
bevægelige svanehals" og faldet strammes
op så bommen løftes godt før en arm
lægges på bommen, trykker ned, strammer
forliget og skruer svanehalsen fast.
     Cunningham-halet kan med denne
svanehals anvendes til at stramme forliget
samt til "de-twisting" af bommen, altså
neutralisere den vridning som sejlet
forårsager(og stabilisator-linen også, #7).
     Med 'fixed'/fastsiddende svanehals på
masten strammes faldet så bommen
kommer lidt over svanehalsen's position,
hvorpå bommen vægtbelastes med
underarmen for at stramme forliget og

sætte bommen på svanehalsen; derpå evt.
"de-twisting" med Cunningham-halet.
Et helt afslækket bomnedhal bindes nu
stramt op med løsenden til bomudhale-
ren som bomstabilisator. (Her er ikke
tale om kapsejlads og bom-bøjende-
nedhaler !).
    Om mere rulle-rebning trænges må
den nederste sejlpind tages ud, men det
kan være nok så vanskeligt for en

solosejler i kraftig vind og bølger. Jeg
vælger da at tage storsejlet ned,
pakke+fastgøre det, for så at bruge W-
trysail [ www.wayfarer.dk klik jollen,
teknik, trysail] og da evt. sammen med
genua ell. krydsfok - efter forholdene!
    Det siger sigselv at det er nyttigt at
øve, og som bekendt gør det *Mester*
at øve - det behøver ikke at blæse
kuling til det.

Eksempel på rebet storsejl fra den efterfølgende artikel af Flemming Jensen
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Dye, Ken og Al
Wayfarerfællesskabet på Internettet er
fuld af viden. Også om tursejlads. Især
Ken Jensen, W1348 og Al Schonborn,
W3854, gør sig bemærket i den disci-
plin. Deres erfaringer og svar på spørgs-
mål er gode og gennemprøvede.
I vinters har jeg læst to af bøgerne om
Wayfarersejladser, Frank Dye's, W48,
Sailing to the Edge of Fear og Open-boat
Cruising.
Der findes også en film på Internet. Om
Dye's voyage fra Skotland til Norge. Via
Færøerne.
Filmen emmer af fugt og trange forhold.
Den ekstremt dårlige lydkvalitet påvirker
ikke lyden fra den hylende rig.
Dye, Ken og Al. Deres samlede erfarin-
ger har vel nærmest dannet skole. I hvert
tilfælde for mig.

Ruten
Denne voyage starter fra bassinet i den
gamle Halskov Havn hvor min Wayfarer
mk II ligger for svaj. Turen går til
Kragenæs på Lolland over Omø og
Vejrø. En rute der vil føre mig fra
Storebælt til Smålandsfarvandet. Over en
strækning på godt og vel 60 mil t/r -
latterligt lidt sammenlignet med Dye's
præstationer.
Jeg har brugt 4-5 dage på forberedelser.
Inklusive indkøb af forskelligt langturs-
grej. Som drivanker og radarreflektor.
Der går det meste af en formiddag med
at stuve jollen i et Ken/Dye inspireret
setup. Montere Windex og rebbindinger
til 2. hurtigrebs overskudssejldug. Det
får jeg glæde af på turen.

En smag af eventyr
5 dages sejlads i Storebælt og Smålandsfarvandet

Af Flemming Jensen

Min søster når lige at vinke farvel. Så er
jeg af sted.

W4905
Der er ca 11 mil til Omø. Jeg starter for
fuld sejlføring men reber 1. reb efter 30
minutters sejlads. Det ville jeg ikke have
gjort sidste år. Da vidste jeg ikke at Dye
reber for et godt ord. For at minimere
risikoen for en kæntring. Og for at undgå
at skulle op på kanten af jollen. Det sidste
får jeg vist aldrig psyke til og sidder der
næsten altid.
Med cirka 6 knob ligger jeg på kurs mod
Omø. Vinden er 5-8 m/s S-SW. Jollen
opfører sig pænt og giver mig lov til at
spise en kiks og tømme et par termokande-
skruelåg. Over en strækning på 4-5 mil
sejler jollen selv, med rorpinden surret. Jeg
korrigerer ved at flytte mig tværskibs.
Det er i dette farvand jeg har lært jollen at
kende igennem de sidste tre sæsoner.
W4905 har mange skrammer. Det gule
dæk er falmet og ridset. Flere steder er der
synlige gelcoat reperationer. Både fast og
løbende rig har set bedre dage. Dog uden
synlig alarmerende slidtage. For en
sikkerheds skyld er alle splitbolte samt
forsejlsfaldet blevet skiftet i år. Faldet var
næsten slidt over. Heldigt at jeg opdagede
dét i tide. Der venter småuheld nok
undervejs endda. Det øverste rorbeslag er
også nyt.
Jeg sejler med kun bb bænk monteret. Det
giver mulighed for at justere forsejlsskøde-
punktet. Det får jeg ikke afprøvet på denne
tur. Bænken holder også barberhaul'et.
Sb forsejlsskøde er installeret efter Kens

model - ekslusiv barberhaul i røstjernet
under dæk. Skødepunktet er monteret
med wrench-blok i toften og er derfor
ikke justerbart. Når man sejler alene er
det alligevel begrænset hvad man kan
justere.

Første uheld
Syd for Omø havn ligger et par kølbåde
for svaj. Jeg lægger mig bag dem.
Ankermanøvre er ny for mig. Jeg skal
overføre teori til praksis. Jeg bruger et 3
kilos letvægtsanker med 2 meter kæde og
18 meter hvid, flydefri ankerline. Det
viser sig at være en meget effektiv
løsning. Også selvom ankeret er svært at
stuve forsvarligt. Ankeret bider ved
første forsøg de 4 gange det er i brug på
turen. Ankertypen får i øvrigt gode
anmeldeser i en ankertest på nettet.
Da jeg skal gøre båden klar til natten
opfører storsejlsfaldet sig underligt. Det
ligger ikke op ad masten som det plejer.
Jeg opdager til min skræk at sb sallings-
horn er revet løs. Faldet har klemt sig fast
mellem sallingshornet og masten.
Det var så slut på den tur!? Jeg rigger af
og rejser bomteltet. Koger vand til kaffe
og nudlesuppe. Måske kan riggen
repareres på Omø?

Finn
Næste morgen ror jeg en 20 minutters tid
ind til Omø industrihavn. Lader færgen
gå ind først. Spørger mig lidt for. En af
fiskerne, Finn, cykler hjem og henter det
nødvendige værktøj til en popnitterepera-
tion. Jeg skriver mig bag øret at huske
den slags værktøj på næste tur. Vejret er
stille. Jeg får lagt masten ned og repare-
rer sallingshornsbeslaget. Også det

friske. For en sikkerheds skyld. Rejser
masten og hører vejrudsigt.
Jeg lægger mærke til at begge vanter
vinkler i jollens længderetning over
sallingshornene. Det er det der giver
vandret, langskibs belastning på sal-
lingshornenes fastgørelse til masten. Det
kan kun ændres ved at vippe masten
bagover. Men forstaget er for kort. Jeg
har tillid til de nye popnitter og beslutter
at fortsætte turen.
En af de lokale fiskere bemærker at man
skal lægge et par stykker til vindstyrken
når vinden er i SØ. DMI forudser 8-11
m/s sidst på dagen drejende mod SØ.
Dvs. 10-13 hvis man skal tro fiskerne.
Gulp! Jeg er i tvivl. Hvad betyder "sidst
på dagen" egentlig? Tør jeg gå direkte
til Kragenæs. Og ankomme sent? Cirka
22 mil. Jeg beslutter at mellemlande på
Vejrø, godt 8 mil fra Kragenæs.

Havblik
Jeg krydser ret hårdt for at holde kurs
Vejrø. 5-8 m/s S. Vinden går efterhån-
den mere og mere i SØ. Og aftager. God
sejlads. Indtil vinden forsvinder helt.
Havblik på åbent vand er mere foruroli-
gende end høje søer, synes jeg. Stilhe-
den og de dovne lyde fra riggen gør mig
ensom. Hvor længe vil det vare ved?
Sejlene ned. Årerne frem. Dye igen.
Den mand ror når det er nødvendigt.
Mon ikke jeg gør en halv knob. Jeg ror
en vabels tid med svag modstrøm og
finder vind. Herlig fornemmelse. Fulde
sejl nu med genoaen slået under.
Atter god sejlads mod Vejrø. Klokken er
cirka 17 da jeg når frem. Jeg overvejer
end ikke at fortsætte mod Kragenæs. De
10-13 m/s virker afskrækkende.
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Finder i andet forsøg en god ankerplads.
Udsigten til hårdt vejr "sidst på dagen"
sidder i mig hele tiden. Der skal være god
læ. Det fulde omfang af en dårlig beskyt-
tet ankerplads ville jeg ikke have forstået
uden Dye.
Et par mænd bader. Jeg laver kaffe.
Mændene passerer mig til fods langs
stranden efter at have ligget og tørret i
solen. Den svage vind bærer deres
stemmer ud mod jollen.
Kæmper med SWS' bomtelt som jeg
aldrig når at blive rigtig gode venner
med. De s... liner under skroget. Nå! Det
- teltet - holder tæt natten over og er
selvfølgelig helt uundværligt. Super at
man kan låne det. Kvit og frit.

Sidst på dagen!
Letter anker for storsejl alene. Andet reb.
Jeg er forberedt på det værste. Sætter
fokken så snart det er muligt. Der er
fralandsvind. Ligger underdrejet imens.
Kombinerer Kens' og Dye's anvisninger
på bedste beskub. Yderst effektivt. Begge
hænder fri til at tumle med sejlet.
Efterhånden som læen fra Vejrø aftager
bliver også søerne større. Jeg skal krydse
meget hårdt for at komme vest om øen.
Jeg har plottet en position i Ståldybet i
min lille håndholdte GPS. Derfra er det
foran for tværs eller halvvind til Krage-
næs. Det er min plan.
Vinden er S-SØ. 8-11 m/s passer meget
godt. "Sidst på dagen" er endelig kom-
met. Jollen klarer sig fint. Jeg er ikke
utryg. Urolig er nok en bedre beskrivelse
af min tilstand. Det er fysisk anstrengen-
de at sejle.
Genoaen som ligger klar på fordækket
bliver trukket overbord af en sø. Den

hænger kun i forliget. Jeg ligger atter
underdrejet og får hevet den ombord.
Surrer den forsvarligt. I mellemtiden taber
jeg al den højde jeg lige har kæmpet så
hårdt for. Surt! Og skal nærmest starte
forfra.
Himlen er mørk, mørk mod vest.
Rask beslutning. Vejrø havn. Det fore-
kommer at være den eneste rigtige løsning
at søge læ og ly der. Vender om og sejler
kurs NØ.
Jeg platlænser et godt stykke. GPSen
logger 9.7 knob. På et tidspunkt bliver
sværdet slået nogle centimeter op. Jeg er
endnu ikke rutineret nok til at betjene
sværdet når jeg lænser, alene. Her er
meget fladvandet. Jeg styrer forsigtigt
væk fra land. Koncentreret om ikke at
bomme.
Skal senere krydse hårdt for at nå havnen.
Det er blæst op. Med fuldrebet storsejl er
jollen tilbøjelig til at falde af.
Før sidste kryds ryger jeg ind i en regn-
storm. Ser den komme men fornemmer
ikke dens styrke. Vandet er hvidt og fladt.
Jeg lader begge skøder gå. Fokken
smælder hårdt og enerverende. Jollen
bliver blæst sidelæns og taber endnu en
gang højde. Det varer cirka fem minutter.
To mand i en lille båd kæmper med et
forsejl og en motor. Et halvhundrede
meter fra mig. Jeg har nu fire hårde kryds
tilbage. Går i havn for en halvvind.
Rimelig havnemanøvre. Fanger molen i
andet forsøg. Puha.
Sidder et stykke tid i jollen. Uden at
foretage mig noget. Andet end at spise et
par chokoladekiks. Det er en god fornem-
melse at være i havn. Det er en god
fornemmelse at jollen har klaret sig så
godt.

Jollenkreuzer
En af mændene, Uri, fra den lille båd
kommer hen til mig. Han vil gerne snakke
om regnstormen. Hans makker, Ralf er
bange fortæller han. Familiefar. Det er jeg
også. Vi bliver enige om at det er godt, at
vi er sikkert i havn. Han fortæller at de
havde set mig dagen før ligge for anker.
Det var altså dem der badede.
-Ja, ja, det var det, siger Uri
Jeg fortøjer færdig. En anden sejler
kommer forbi. Vi snakker om det hårde
vejr. Han anbefaler den anden mole.
-Der er mere læ for søerne, siger han.
Jeg forhaler og lægger mig mellem ham og
Uris' lille båd.
Havnefogeden foreslår at jeg kan komme
på slæb til Ståldybet dagen efter klokken
fire. Tilbuddet når vist ikke rigtigt ind. Det
forekommer mig ubevidst for eksotisk. Fra
Dye ved jeg at det er sin sag at blive slæbt.
Tør ikke bruge stævnøjet. Skal bruge
masten til anhugning. Højt angrebspunkt.
Store søer. Risiko for at jollen bliver
trukket ned.

Camping
Jeg slår mit Jem&Fix Campit op.
Holder vandsøjlegarantien mon? Det må
komme an på en prøve. Jeg er den
eneste på campingpladsen så det er
svært at finde en plads. Hører radio.
Vejrudsigten 22:45 truer med 8-11 m/s
S-SW næste dag. Det regner skomager-
drenge. Teltet holder tæt. Og så kan
denslags være ret hyggeligt.
Om morgenen henter jeg forskelligt grej
i jollen. Vejrudsigten holder stik. Det
suser i de træerne omkring mig.
Uris lille båd ved siden af min er ret
fiks. Med vipperor. Blot en meters
penge længere end min jolle. Med en
lille kahyt og et flot, hjemmegjort
cockpittelt.
Jeg spørger til båden. Bliver inviteret
over for at se den. Den har vippesværd
som min. Sværdet er så tungt at det
falder ned ved sin egen vægt. Det kan
derfor fjernbetjenes fra cockpittet med
tovværk og et enkelt taljeløb. Jollen
vejer femhundrede kilo. Glasfiber med

Urises jollekrydser
og min Wayfarer
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aptering i træ. En Jollenkreutzer får jeg
at vide.
Vi drikker kaffe. Uri har købt forskelligt
grej brugt på Ebay. En alderstegen
GPS....og en endnu ældre Optimus to-
blus petroleums kogeapperat. Ingen af
delene virker. GPSen viser forkert
position og Optimusen bluser op i høje
flammer når man tænder den. Uri og
Ralf griner. Der er en god stemning. Uri
vil lave Optimusen senere på dagen. Jeg
tilbyder at hente mit Harald Nyborg et-
blus Bluegaz kogegrej. Det er helt nyt og
virker ved første pizzotændingsforsøg.
Det er godt med kaffe. Vi aftales at
mødes om aftenen for at grille. På vej til
teltet møder jeg havnefogeden. Han
minder mig om slæbetilbuddet. Klokken
er halvfire.

Jeg er meget i tvivl. Hvis jeg springer til
kan jeg være i Kragenæs om aftenen. Fra
en position i Ståldybet kan jeg sejle
halvvind eller foran for tværs resten af
turen. I det lys er det meget fristende.
Dyes formaninger tilskynder ikke til et
forsøg. Jeg er heller ikke tryg ved vejrud-
sigten. Jeg takker pænt nej.
Det bliver en dejlig aften med fem andre
sejlere. God snak. Der kommer Grappa på
bordet. Godt at jeg blev.

Kragenæs eller Halsskov?
Næste dag, fredag, siger vejrudsigten 8 m/
s i S-SW. Mere i stødende. Aftagende til 6
m/s SW over de to følgende dage. Turens
sidste dag, søndag, er der næsten ingen
vind.
En tur til Kragenæs under de forhold

byder på mange kryds. Før jeg når
Ståldybet og en mere gunstig vind. Jeg
kan være fremme om aftenen. Allerede
lørdag skal jeg sejle hjem for at undgå
dræbende læns for ingen eller kun ringe
vind om søndagen. Det er værre end selv
de hårdeste kryds.
Jeg sætter kursen hjemad. For fuldrebet
storsejl alene. Efter at have forhalet per
årer så jeg ikke skal krydse ud af havnen.
Den simple sejlføring giver mig mulig-
hed for at vurdere vejrforholdene. Jollen
opfører sig mærkeligt. Den er tydeligvis
sværere at sejle uden forsejl. Den reage-
rer anderledes på roret. Det er vanskeligt
at holde mere end 4 knob. Efter en halv
times sejllads sætter jeg fokken. Det giver
2 knob ekstra og en meget mere stabil
jolle. Vinden er agten for tværs næsten
alle 23 mil hjem. Med fuldrebet storsejl
er jollen tilbøjelig til at falde af. Det kan
mærkes i rorpinden og ses i kølvandet.

Andet uheld og klynkelyde
Er det virkelig mig der klynker. Det er
det, ja. Da jeg 4 mil fra Agersø opdager
at rorpindsforlængeren er ved at gå løs.
Den ene skrue er røget på dørken og den
anden går snart samme vej. Indtil da har
det ellers været fin sejlads. Nogen regn
og mange regnvindstød. Men ikke noget
der volder jollen problemer. Jeg sejler
med en fornemmelse af at være hjemme
da uheldet sker.
For febrilsk får jeg jollen lagt underdre-
jet. Det betyder også at rorpinden er
fikseret.
Det er ikke noget kønt syn at se den
manøvre. Rorpindsforlængeren er ved at
gå overbord. Rorpinden går i bekneb med
en åre. Jeg prøver først at reparere med to

millimeter line. Det går ikke. Jeg river
noget tyndere line op af agterrummet.
Får det lagt på begge sider af rorpinds-
forlængereleddet og tørnet mange,
mange gange rundt om rorpinden. Det
lader til at holde. GPSen viser at jeg vil
være hjemme ved atten-tiden. Klokken
er fire.

Hjemme
GPSen får ret. Jeg anløber min anker-
plads i Halsskov Havn efter planen.
Rorpindsforlængeren og sallingshorne-
ne holdt. Det har været en god tur. For
mig et lille eventyr. Med det strejf af
drama der åbenbart hører sig til. Næste
år vil jeg overveje at køre jollen et eller
andet sted hen. Måske Vordingborg. Og
sejle den hjem derfra.

Aftenstemning på Vejrø

Se LINKs på wayfarer.dk hvor der er
flere billeder.

Sådan kan en nødreparation udføres
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Mast,  
Proctor,grå 6.300 
Mastespor 270 
Mastebolt, stål Ø  8mm 240 
Svanehals smal/fast 1.040/400 
Mastestol  
Sallingshorn,  blå, pr. stk 230 
 - endestykke, justerbart, pr. stk. 185 
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 2.340 
Lang slæde til montering af bomnedhal 390 
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 
Endestykke til bom 175 - 320 
 
Spiler 
Spiler  4.750 
Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 
Endestykke til stage 210 
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  3.300 
Fok  2.590 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.080 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 
Tov til hurtigreb 80 
Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 

Centerskødningsblok med kuglelejer   1.170 
 - træklods til montering  250 
Frølår og skødevogn til forsejlsskøde 1.300 
 
Pressenning  
Heldækkende mkI/mk II  2.880 
                     - cockpit 1.900 
Skift af velcro, gammel velcro er fjernet 450 
        - gammel velcro er ikke fjernet 800 
 
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 190 
Rund forluge med gevind og O-ring 200 
 - O-ring 45 
 
Jollevogn  
    - aluminium, med næsehjul, ca. 15 kg 5.450 
Hjul til jollevogn, pr. stk. 320 
 
Sværd  
Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 1.750 
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 50 
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 115 
Bremse/stopklods 230/150 
 
Ror 
Rorblad, 15/18/20mm plywood  950 
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.900 
Rorpind, lakeret træ/aluminium 2.200/780 
Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 
 
Diverse 
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.950 
Bundprop med gevind 45 
Overtræk til bådruller 200/350 kg 450/470 
Bailer/plastic-bailer til SD 635/800 
Hængestrop 180 
Håndtag, plywood/mahogni 195/340 

Hei Wayfarer-kapteiner,
    Dette er en innbydelse til en forsom-
mertur på Øyeren helgen (6.) 7. - 8. Juni
2008. Vi har klart å ikke å kollidere med
Færderseilasen, tvertimot kan helgen på
Øyeren benyttes til oppladning foran
Færderseilasen:
(Fredag 6.6.)
Den som har lyst og tid kan møte opp
fredag.
Lørdag 7.6.
    Lørdag formiddag møtes vi på havnen
eller utenfor.
    Dere sjøsetter båtene ved Fet Båtfor-
eningens (FBF) slipp lørdag morgen/
formiddag for så å seile gjennom deltaet
ut på Øyeren . Samlet kan vi deretter
seile litt rundt (med eller uten konkuran-
se-moment). Senere på ettermiddagen
settes kursen mot samme teltplass som  i
førfjor med herlig, flat gressbakke, fin
utedo og mange muligheter til oppdagel-
sesturer i beverens rike. Området er
meget barnvennlig.
Søndag 8.6.
    Seiling på Øyeren og tilbake til Fet
Båtforeningens anlegg.
NB! For de med beskyttelseslepper på
senterbordkassen kan vi tilby spyling av
senterbordkassen føre opptak.
Praktiske ting:
    NB!Gansvika har blitt vurdert grunnet
dens nærhet til dypt vann. Dessverre er
området uten tilsyn på natten, hvilket i
verste fall kan gå ut over igjensatte biler/
hengere.
    Fet Båtforenings område er velegnet
til parkering av bil og henger. Området

Forsommertur på Øyeren
 (6.) 7. - 8. Juni 2008

HD Lützenkirchen  W-10390.

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 innseilin-
gen).
    Nordre Øyerens delta preges av mange
sandbanker med meget fin sand, 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.
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Tirsdag, 7.8.: Oslo – Vallø (Tønsberg)
– Tallakshavn  17,4 nm
    Avreise fra Oslo ca kl 08:30, via
Åsgårdstrand til Vallø med ankomst ca
10:30 med påfølgende klargjøring av
båten. Det må stues en del bagasje for
oss to, så med litt flytting og dytting
samt  “resten tar vi underveis“ er vi klare
til sjøsetting ca 11:45. Under klargjørin-
gen kjente vi enkelte vindpust, hvilket
vekket et håp om mer vind ute.
      Men der ble vi lurt, ute var det ingen
vind i det hele tatt, så vi måtte ty til
“jernvinden“ på vei ut av havnen. I
tillegg er det ganske varmt og lite skygge
å få ombord.
      To tankfyllinger og 3,5 timer senere
legger vi til ved Vrengen brygge for å
fylle ”reservevind”. Overraskende nok
begynner det å blåse og vi setter seil når
vi skal videre. En lett fin vind gir en
avslappet kryss-på-kryss mot  Tallaks-
havn,  som første nattstopp.  På veien ditt
krysser vi urent farvann mellom Veier-
land og Hui (for meg en meget uvant
følelse) og legger mellom Nattholmen og
Lindholmen en Oslo-jolle godt bak oss. 
Alt går bra, ingen grunnfjellkontakt, og
vinden holder til like utenfor Tallaks-
havn. Jernvinden startes igjen og vi
finner oss en fin plass i den sørlige
bukten. Det nye bomteltet reises og etter
litt ”om og men” er alt på plass. Dette ser
lovende ut.
      Etter maten  er det dags for en
utforskende aftentur i det vakre området.

Onsdag, 8.8.: Tallakshavn – Hummer-
berget (Larviksfjorden), 18,7 nm
    Bortsett fra litt kondens fungerte
bomteltet utmerket. Ankeret lettes 09:00
og seil settes omgående. Dagens mål er å
møte Gudtorm (W7172)  fra Viksfjord-
Larviksfjord for å seile litt sammen og evt.
overnatte i hans hytte ved Hummerberget.
       Idag seiler vi ut av det område hvor vi
har dekning med sjøkart  (1:50 000) og
fortsetter med et overseilingskart (1:100
000 fra Strømstad til Kragerø), ifølge Ken
er dette seiling på vikingvis (En litt
tvilsom påstand siden boktrykkerkunsten
ennå ikke var oppfunnet). En lett seilas i
en litt for lett vind.
      Ved møtestedet ser vi ingen Gudtorm,
så vi seiler inn i og ut av forskjellige
bukter og sund ved utløpet av Viksfjorden
og plutselig blir det treff.  Etter en liten
rådslåing beslutter vi å seile til Stavern for
å handle og å spise litt.  Med Gudtorm
som veileder seiler vi gjennom noen
hårreisende trange sund, det er gøy!
      Klokken er 15:30. Vel fortøyd i
Staverns havn merker vi at den fine
vinden, som hadde bygget seg opp, løyet
mer og mer. Det spøker for vår neste
etappe. Vel mat og drikke måtte allikevel
handles og inntas, så vi “gjorde“ Stavern.
Det var ikke mye vind når vi kastet
fortøyningene, men det ble enda mindre da
vi kom til sydenden av Stavernøya. Valget
var lett, vi blir med Gudtorm og overnatter
der. For en fin hytte og med den beliggen-
heten. Noe senere kommer også hans

kone, Turid, og vi får en herlig bevertning
og en glad W-skravleaften med en
fabelaktig havutsikt mot ubrudt havlinje/
kiming.
Torsdag, 9.8.: Hummerberget – Skute-
vikkilen på Gumøy (Kragerø), 21,6 nm
    Etter en god frokost gjør vi båtene
klare til avreise kl 09:45. Gudtorm vil
være med til Tvistein  fyr,  hvorfra vi skal
seile videre. Rakkebåene passeres og jeg
er imponert over hvordan Ken klarer å
“se“ grunnene via overflate-mønster. En
fin vind fra Øst bringer oss til Storskar-
ven, NV av Tvistein fyr. Etter en liten
lunsj, mens båtene ligger bi, skiller vi lag.
      Vi skal tvers over Langesundbukta og
seiler på kompasskurs. Målet er å komme
frem ved Rødskjær. Kursen var litt for
nordlig og vi havner utenfor Medulen.
Det er bare å seile videre SV og å vente
til varden på Rødskjær dukker opp.
      Da varden dukket oppkunne vi seile
videre mot Gumøy.  Her finner vi innsei-
lingen til Skutevikkilen, som er heller
trang (ca 6 m) men godt avmerket.
Skutevikkilen er særdeles vakker og
fredfylt med svaberg, liten sandstrand,
perfekte fortøyningsplasser og en storslått
skog. Et velutbygd nett av stier innbyr til
en aftentur.
      Noe er merkelig, foreløpig har vinden
hovedsakelig  kommit fra Ø – NØ mens
det normale er SV. Vi er bare takknemli-
ge.
Fredag, 10.8.:  Skutevikkilen – Risør,
17,9 nm
    Etter litt klabb og babb - i pålandsvind
- ved avseilingen forlater vi  Skutevikki-
len kl 09:40. Neste mål er Risør. På vei
sørover på vestsiden av Jomfruland klarer
vi å rote oss bort i urent farvann med flat

vannflate. Vi får to ganger beskjed
om at her er det stein (fjell) når
senterbordet spretter opp (Jeg er
ikke sikker om vikingerne også
hadde senterbord på sine båter!).
Vinden blåser hele tiden ØNØ og
livet er bare herlig, det hadde
muligens vært enda bedre med litt
mere skygge.
      Ved sørenden av Jomfruland
møter vi en større seilbåt med
samme kurs. Men vi har større fart
og dra sakte men sikkert fra dem,
en god følelse. Farvannet ned mot
Risør er veldig urent og vi seiler
hele tiden forbi skjær og brott
(kanskje litt nær iblandt, men Ken
gir meg trygghet og det viser seg å
holde stikk). Ved innseilingen til
Østerfjorden går vi på nordsiden av
Lille Grønholmen og Sildeholmen.
Deretter rett til Risør og en velfor-
tjent dusj. Vi låner en ledig plass
ved flytbryggen og det må hele
tiden være én tilstede i tillfelle
eieren skulle dukke opp. Jeg passer
på og kjøper de manglende sjøkart.
      Som natthavn velger vi sundet
mellom Leikerøya og Brennholmen
(iflg. Ken brukt første gang 1973 på
tur Kristiansand - Høvik med fire
ombord, 2 barn og 2 voksne, i
W1348). Like etter at bomteltet har
kommet opp begynner det å regne.
Nå vil det vise seg om teltet er tett.
      Det er ingen grunn til bekym-
ring,  kun rundt masten kommer det
litt vann. Dette kan sannsynligvis
rettes med litt tilpassning. Igjen var
det dags for en kort aftentur på en
heller ulendt Brennholmen, inget

Tønsberg – Risør og retur
7.8. - 13.8. 2007

En uke på W 10390 med Ken Jensen, mannskap og
HD Lützenkirchen, WW-reder

af  HD Lützenkirchen
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flott stinett som på Gumøy. I løpet av
natten kommer det mer og masse regn.
Lørdag, 11.8.: Risør -  Bærøy (Krage-
røy), 26,3 nm (mye kryssing)
    Regnet har ikke gitt seg, så kl 09:45
starter vi mot Kragerø ikledd skikkelig
oljehyre. Seilene heises straks utenfor
Brennholmen og med NØ-vind blir det å
krysse hele veien mot Kragerø. Sjøen er
helt merkelig, bølgene kommer fra alle
kanter og dønningen fra  SØ. Det blir
mye stamping og slåing.
      På det andre slaget går vi inn litt
innaskjærs rundt Grønholmskjær.
Deretter er det bare ut fra og inn til
kysten i motstrøm. Med vind ca 6 -8 m/
sek klarer vi allikevel å vinne god
høyde. Etter fjærde slaget legger vi bi
blandt brenninger (Kens teknikk er
uslålig) for en enkel lunsjpause.
      På det sjette slaget når vi forbi

Knubbehausen mot innseilingen
til Kragerø.  Regn og vind blir
mindre og mindre og ved Strøm-
tangen, har det sluttet å regne og
vinden er minimal men nok til å
sige videre mot Kragerø. Vi
finner gjeste-bryggen og fortøyer
båten. Planen er å spise et bedre
måltid iland, bunkre for den
videre reisen og deretter finne en
liten vik for overnatting.
      En hyggelig mann begynner å
snakke med oss og under samta-
len spør han hvor vi skal ligge.
Når han fikk høre at vi skulle bo
ombord kom han øyeblikkelig
med et tilbud om overnatting i
hans hytte på Bærøy. Etter åtte
timers seilas og syv timer regn
var det ikke vanskelig å takke ja
til tilbuddet. Stedet ble vist på

kartet og vi ble enige om at vi først skulle
spise (det ble et herremåltid, som var
velfortjent) og bunkre og deretter dra over
til hans brygge.
      Da vi var klare til å dra var vinden
nesten null og det begynte å bli sent så vi
satset igjen på jernvinden. Halvveis
begynte motoren å forandre lyd for så å
stoppe helt. Etter forskjellige forsøk fikk
vi den til slutt igang igjen, men bare på
dørgefart. Heldigvis var det ikke langt
igjen. Vår vert kom oss imøte i jolle med
påhenger og viste veien til bryggen.
      Hans hytte var en ombygd låve og den
var kjempefin. Det ble mye Wayfarer-prat
siden verten var mektig imponert av båten
og litt til. Kanskje det blir enda en norsk
Wayfarer-kaptein.
Søndag, 12.8.: Bærøy – Svenner fyr,
24,4 nm
    Da jeg kommer ned til bryggen kjenner
jeg en sterk bensinlukt. Vel ombord
oppdager jeg ganske omgående at noe er
galt - det skvulper bensin og olje på
dørken.  Jeg hadde glemt å lukke kranen
fra tanken til motoren og ca en liter
oljeblandet bensin hadde lekket ned i
båten!
      Det var bare en ting å gjøre, nemlig å
vaske alt med mye Zalo og vann (det tok
sin tid). Når jeg var ferdig med det skulle
jeg forsøke å se hva som var galt med
påhengsmotoren, men fant ingen feil.
      Vel, kl 11:45 kom vi avgårde og siden
det var ingen vind ble det dørgefart på
tomgang. Litt etter litt ombestemte vinden
seg og en aldri så liten bris fikk oss til å
heise seil. Motoren ble vanskeligere og
vanskeligere å starte (vi måtte gjennom
noen trange sund hvor det ikke var vind,)
og vi begynte å overveie å søke et verk-

sted (Valle havn – men det er jo søn-
dag!) eller underveis å finne noen hvor
vi kunne få låne verktøy for selv å
forsøke å reparere motoren.
      På SØ-siden av Gumøy like ved
Skutevikkilen fikk vi sjansen. Stor var
overraskelsen når bryggebefolkningen
viser seg å bestå av seks tyskere på sin
andre feriedag. Det ble i hvert fall ikke
noen språkvanskeligheter. Vi fikk lånt
nødvendig verkøy (umbraconøkler,
resten hadde vi selv) og begynte å
mekke.
      Etter ca 1,5 timer var vi like langt,
men nå var motoren heldød. Etter en
liten diskusjon bestemte vi oss for å dra
videre uten fungerende motor. Vikinger-
ne hadde jo heller ikke noen påhengs-
motorer.
      Etter å ha takket tyskerne for
gjestfriheten og sagt “Ha det“ satt vi
kursen mot Svenner fyr, klokken var
14:30. Vinden hadde våknet helt (ca 5
m/sek, S-SØ) og vi fikk en fin seilas.
Tvistein fyr passeres kl 18:30. Vi kastet
ankeret innerst inne på Svenner fyrs
fjord-lagune kl 20:20. Det ble ganske
sent middag, men den smakte – ”hunger
er det beste krydder!”.
Mandag, 13.8.: Svenner fyr – Vallø,
24,4 nm
    Vi våknet til en værmelding som lovte
10 - 13 m/sek S – SV på mellombølge
fra Danmarks Radio. Dette kan bli gøy! 
Med et rev i storseilet krysset vi (på
vikingvis, uten motor) ut av fjord-
lagunen på Svenner. Det gir en god
følelse å kunne vise større båter at dette
er mulig.
      Vel ute berger vi storseil og setter 
X-fokk, og så starter en herlig slør mot

Ankerhavn i Sørlandet
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Tønsbergfjorden. Sjøen gikk forholdvis
høyt og vi ville ikke riskere at bommen
skulle kunne dyppe i vannet.
      Ved Tønsberg tønne der det nye
sjøkart nå sier Dangerous Waves setter vi
W-tryseilet (genua som storseil) og
fortsetter innover forbi på vestsiden av
Stauper, videre på nordsiden av Hui,
gjennom et ganske urent farvann mot
Tjømeleia. Det gikk bra og vi fortsetter i
god fart mot Vrengen. Etter Vrengen
møter vi kraftig bygevær, men vinden er
stadig på vår side og det går som en
drøm.
      Gjennom Årøysund kan vi etterhvert
skimte Vallø, og nå skifter vi fra tryseil
til revet storseil og da går det i stabile
surfe- og planeturer med ”vingete” seil. 
Inn i  Vallø havn seiler vi med bare fokk
helt frem til slippen som ligger innerst
inne. Og snipp snapp snute så er eventy-
ret ute!

Inntrykk:
    Det å seile med en erfaren Wayfarer-
seiler som mannskap er utrolig lærerikt.
Alle de små og store uvaner en innarbei-
der som soloseiler blir oppdaget.
    Også Wayfarer World er godt egnet som
turbåt. Det kreves dog visse tilpasninger i
forbindelse med stuing og håndtering av
løpende rigg (det kunne kanskje bli en
egen beskrivelse?).
    Navigasjon i urent farvann er enklere
når det er litt sjøgang (ca. 0.4 -  0.5 m
bølgehøyde er nok til å danne et "VAR-
SKO"-mønster på overflaten, men flat
sjøoverflate med rask vind og ”kattepoter”
er farlig).
    Å bruke kikkert på en Wayfarer er ikke
enkelt.
    Påhengsmotorer er noe herk!

Ut skal vi i 20 knop vind

Atter seilt fra N.Langåra der hele seks
W-joller møtte. To herav W10390 og
W1348 slo leir fredag 31/8 i helt vidun-
derlige forhold etter en herlig seilas dit,
middag i solnedgang rett ved, meget
passende, *Middagsbukta*, etterfulgt  av
kaffe ved bålet i W-bukta. Klarvær, stille,
lett kjølig drag fra nord,  skyfri himmel
med fin måne, som nærmest løp fram
bak naboholmens trær. Bålet holdt såvel
mygg som kjølighet på avstand.
 
Lørdag kom sannelig fire stk W mere,
W4647, W4935, W5113 og
W7172.   Første seilas gikk i svak vind,
de neste to i noe bedre seilvind,

pluss overskyet med regn i begrenset
mengde.  Helt suveræn leder etter første
regattadag var W7172 Gudtorm Heldal
med skarpe X-sails og for ham som
solo-seiler ideelle forhold.  Kjempe-
koselig kveld med bål, bortgående regn,
god mat og drikke. Kvelden ble for noen
rett lang til vel ca. midt på 'hundevakta'
før det ble tørnet inn.
 
Søndag morgen sa Færder fyr SV 15 m/
sek noe som vanligvis betyr minst frisk
bris til liten kuling med hjelp av termal-
vinden's ekstra *push'* her i Indre
Oslofjd.  Vind og tidsnød gjorde at
W5113 og W7172  trak seg da, og frisk

Åpent NORGES-mesterskap 2007
Af Ken, W1348"Maitken".

Præmierne overækkes af Ken
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Velkommen til nye medlemmer

Århusbugten W6239 Thomas Christensen
Århusbugten Carsten Brage Michelsen
Århusbugten W5484 Claus Kirk
Esbjerg W6710 Ole Larsen
Furesøen Jens Hansen
Fyn W Robert de Raeymaekers
Fyn Hanne Voss
Fyn Hans Nielsen
Hellerup W3840 Christian Rasmussen
Østjylland W4124 Gert Lerche
Roskilde Fjord W1783 Gert Nielsen
Roskilde Fjord W5721 Christian Henriksen
Sydsjælland W4951 Mogens Poulsen

Fleet W  Navn

bris ble et faktum. Ganske så overrasken-
de løyet den senere på dagen og det ble
dèt flotte solværet for bare T-shirt og
shorts.
     I de tre siste seilaser var det vind nok,
og oljehyre var en passende påkledning. 
Samlet vinner W4935(regattasjef+fam.)
dukket opp med en 'joker' i ermet,
nemlig skipperen fra W7172 som 'sailing
master', og helt riktig ble rekkefølgen
da(det koster som bekjent å ikke starte !)
følgende:  Ny NM-mester Jon Saxhaug
m. fam. i W4935, fulgt av N4/W4647
med Eivind Norrud(siste års vinner) m.
fam., W1348 m. Ken d.y. og d.e.,
W7172, W10390(siste dagen m. små
seil) m. HD og Kjell Gjære(fra
W4878) og W5113 med Caroline(første
gangen på mange år atter en kvinnelig

'høvidsmann') og W-utrenet Co i
aller første W-sesong med gamle seil, og
de gjorde en fin innsats, var med i seilase-
ne første dagen fult synlig på rett side av
ubrutt havlinje/kiming - som faktisk ikke
ses herinne i fjorden.
     Stor kos og hygge synes vi alle. Tre
barn møtte fram, men fler var forventet og
mitt lønlige håp var hele 8 sansynlige W-
joller, men sykdom(brekket ben!) er god
fraværsgrunn. Det meste på N.Langåra har
vært 9 W-joller pluss èn besøkende, og det
høyeste antall noen gang var i år 2000 med
11 deltagere i regi av Larvik
Seilforening(det er osse Gudtorm) som er
det beste vi har opplevet til nå.  Men detta
var helt storveis for vi har vært ned i bare
to tilmeldte - nemlig Gudtorm og meg.

Indkaldelse til generalforsamling
i SWS

Dato: Torsdag den 10. juli 2008 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 følgende år
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Vi ses på Rantzausminde!

Bestyrelsen
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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

SWS - ÅRSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2007:

2007 2007
  
I N D T Æ G T E R: AKTIVER/TILGODEHAVENDER:

KONTINGENT 2007 79.200,00    INDESTÅENDE, DANSKE BANK 317-1086 94.363,20    
MÅLEBREVE 1.700,00      NORDEA BANK, SVERIGE -              
SALG DIVERSE ARTIKLER 3.005,00      TILGODEHAVENDE, HELLERUP SEJLKLUB 9.500,00      
SALG AF SEJLKNAPPER 1.150,00      ØVRIGE TILGODEHAVENDER 25,00          
RENTEINDTÆGTER 704,96         LAGERBEHOLDNING, SEJLKNAPPER 5.300,00      
ANNONCEINDTÆGTER 2.550,00      * AKTIVER I ALT 109.188,20 
DIVERSE INDTÆGTER 99,00          

* INDTÆGTER I ALT 88.408,96   

U D G I F T E R: PASSIVER/GÆLD:

FORBRUG & AFSKRIVNING VARELAGER 5.397,50      EGENKAPITAL 1/1-2007: 109.786,74  
FORBRUG AF SEJLKNAPPER 1.195,00      ÅRETS UNDERSKUD -22.417,29   
BROCHURER OG P.R. / W-KALENDERE 20.000,00    EGENKAPITAL, 31/12-2007: 87.369,45    
KONTORUDGIFTER 719,68         
FORSENDELSE/PORTO 4.827,51      FORUDBETALT KONTINGENT 1.350,00      
BANK- & GIROGEBYRER 594,00         SKYLDIGE OMK. T/KALENDERE M.V. 20.468,75    
INTERNET & PC UDGIFTER 2.139,00      
STÆVNEUDGIFTER D.M./V.M. 1.995,00      
TRANSPORTTILSKUD D.M./V.M. 2.142,71      * PASSIVER & EGENKAPITAL I ALT 109.188,20 
RANTZAUSMINDETRÆFFET 1.962,50      
MEDLEMSARRANGEMENTER (BL.A. INT.RALLY) 8.904,50      
INT. WORLD 2007 28.076,02    
BESTYRELSESMØDER & GENERALFORS. 4.605,05      
WIC- & MUSEUMSKONTINGENTER 1.453,14      
KURSTAB PÅ UDENL. VALUTA 779,13         
REDAKTIONSUDGIFTER W-NYT -              
TRYKNING AF W-NYT (3 numre) 16.165,19    Udfærdiget af kasserer
FORSENDELSE AF W-NYT (3 numre) 9.870,32      Fie Goltermann

7. marts 2008
* UDGIFTER I ALT 110.826,25 

* ÅRETS UNDERSKUD - 2007 22.417,29   

Poul Ammentorp       Charlotte Redin Fie Goltermann      Thomas Raun-Petersen     Jesper Nothlev
Formand                   Næstformand Kasserer      Sekretær                         Tursejlads

Jørgen Overgaard      Kjell Gjære Henrik Nothlev      John Goltermann               Jens A. Dolmer
Kapsejlads                Norge Ad hoc udvalg      Ad hoc udvalg                   Ad hoc udvalg

 

Som det ses af forsiden er 2008 et jubilæumsår.
Wayfareren er 50 år, og som det fremgår af billedet til
højre, er ungdommen i dag  også glad for at sejle Wayfa-
rer, så fremtiden ser lys ud for vor kære Wayfarer.
W-Nyt er godt og vel 30 år som klubblad og stadig
levende, så også til dette nummer er der artikler, som der
ikke var plads til, men de kommer i næste nummer. Det er
glædeligt at så mange i stigende grad skriver om deres
oplevelser med at sejle Wayfarer, og jeg håber at interes-
sen fortsætter.
Jeg ønsker alle en rigtig god jubilæumssæson.

Redaktionelt
Jørgen F. Hansen



38 39

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

Kapsejlads
Jørgen Overgaard
Klintestien 19, Roneklint 4720 Præstø
6163 8676 j.overgaard@postkasse.com
Tursejlads: Jesper Nothlev,
Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten,
tlf.:4089 6609
jesper.nothlev@wayfarer.dk
Øvrige medlemmer:
Kjell Gjære, Hovinlia 3
N-1900 Fetsund, +47-6388 1792
kjell.gjaere@wayfarer.dk

SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9, Stjær,
8464 Galten, tlf.:4089 6609
jesper.nothlev@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
John Goltermann
Henrik Nothlev
Jens A. Dolmer
se bestyrelse.

W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk

John Goltermann,Lange-Müllersvej 5
7000 Frederecia 7593 3370
jgo@wayfarer.dk
Henrik Nothlev,Rebildvej 21, Rebild
9520 Skørping 8649 6149
henrik@nothlev.dk
Jens A. Dolmer, Vestermarksvej 12 A
7100 Vejle 7585 3055
jensad@mail.dk



40

SWS
co. Thomas Raun-Petersen,
Skovgårdsvej 15,
2920 Charlottenlund.
Danmark


