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Jubilæum:
Som skrevet i W-nyt nr. 1 er det et jubelår
for Wayfarer jollen.
Vi kan fejre:
• 50 året for Wayfarerjollen.
• 40 året for SWS.
• 30 året for Rantzausminde Way-

farer træf.
50 året og 30 året vil blive fejret på
Rantzausminde. Læs detaljer herom
andetsteds i bladet, og husk at melde dig
til, hvis du ønsker at deltage i festmidda-
gen på Rantzausminde.

40 året for SWS vil traditionen tro blive
fejret på Ven, hvor Bo Christensen er
tovholder for arrangementet. Læs også
herom andetsteds i bladet og følg evt.
med på vores hjemmeside.

Generalforsamling:
Husk at der er generalforsamling i SWS
torsdag d. 10.juli 2008 kl. 9:30 på
Rantzausminde Camping. Dagsordenen
finder du i W-nyt nr. 1 samt på
wayfarer.dk.
Skifte af bestyrelsesmedlem i Norge:
Kjell Gjære (W4878) har, efter mange års
sæde i SWS’ bestyrelse af helbredsgrun-
de besluttet sig for, at trække sig fra
bestyrelsen. Vi vil gerne sige tak til Kjell
for hans indsats i bestyrelsen samt i det
endnu større arbejde med at holde
sammen på foreningen i Norge.
Kjell skal også have tak for at han har
fundet en villig afløser til bestyrelsespo-
sten nemlig den aktive Wayfarersejler
Heinz Dieter Lützenkirchen (W10390)
som vi hermed byder velkommen.

Skifte af chefmåler:
    Poul Meldgaard (W5263) har efter en
årrække som chefmåler besluttet sig for
at overlade dette vigtige arbejde til
Jesper Friis, som velvilligt har sagt ja til
at tage over. Tak skal lyde fra alle
kapsejladsinteresserede Wayfarersejlere
for din saglige måde at takle målepro-
blemerne på. Her overlades intet til
tilfældigheder. SWS vil også sige dig
tak for din kæmpe indsats i forbindelse
med måling ved VM i august 2007 hvor
du på kompetent og imponerende vis fik
hele måleproceduren sat på skinner.
Poul har målt mange joller i tidens løb,
og det er en glæde at kunne meddele at
Poul gerne vil forsætte som måler i
SWS.
    Jesper Friis (W9355) byder vi
velkommen og også gerne i bestyrelsen.
Der bliver noget at tage fat på med at få
målereglerne på plads omkring den nye
Wayfarer fra Hartley Laminates, og du
har jo også ved flere lejligheder givet
udtryk for, at du mener, at vores måle-
regler for sejl og skrog kan forenkles.
Det kan de ganske givet, men der ligger
et ikke uanseeligt stykke arbejde foran
dig, før det kan blive til virkelighed.
    Jesper har kvalifikationerne i orden.
Med en baggrund som bådebygger fra
Holmen samt en videreuddannelse som
skibsingeniør er det faglige på plads.
Fra kapsejlads i Wayfarer siden 1983
har du også indsamlet en anseelig
specialviden om Wayfarerjollen. Det er
heller ikke noget handicap, at du både
taler og skriver engelsk flydende, da al
den internationale kommunikation
foregår på engelsk.
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Kalender

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

Stor tak til Jesper Friis for at træde til.
Den nye Wayfarer fra Hartley Lami-
nates:
I sidste nummer af W-nyt skrev jeg om
den gode nyhed at Roger Proctor havde
fået en aftale i stand med Hartley
Laminates.
Denne aftale har nu været til afstemning
i alle Wayfarer organisationerne hvor
den er blevet vedtaget med stor majori-
tet.
I SWS blev det officielle afstemningsre-
sultat at 36 stemte for og én stemte
imod.
Bestyrelsen har meddelt WIC resultatet

af vores afstemning og vi ser frem til et
frugtbart samarbejde mellem producent og
copyrightholder Hartley Laminates og
Wayfarerorganisationerne, så vi herigen-
nem kan sikre, at der også vil være nye
joller til kommende generationer af
Wayfarersejlere.
Det videre arbejde består nu i at få udvidet
vores klasseregler, så man kan måle den
nye Wayfarer MK4 som Hartley Wayfarer
jollen kommer til at hedde.

Som annonceret i sidste nummer af W-
nyt, så fejrer vi Wayfarerjollens 50

års jubilæum på Rantzausminde-træffet i
år. Samtidig har selve Rantzausminde-
træffet 30 års jubilæum og SWS har 40
års jubilæum, så der er virkelig god
belæg for at fejre dette på årets træf.
    SWS er vært ved en grillmiddag
tirsdag aften d. 8. juli. Vi opstiller egne
griller, og griller nogle røde bøffer og lidt
grillpølser. Som tilbehør vil der være
flødekartofler, salat og brød. Vi får
dermed ikke bakskuld i år, hvilket vi
håber at deltagerne kan leve med. Man er
velkommen til at medbringe egne
drikkevarer, men de kan også købes i
teltet til rimelige priser. Der vil blive
solgt fadøl, vin og sodavand. Af hensyn
til madindkøb og planlægning i øvrigt, er
det nødvendigt at tilmelde sig til festmid-
dagen via wayfarer hjemmesiden senest
d. 22. juni 2008. Det er der allerede en
del der har gjort. I skrivende stund, hvor
maj er ved at rinde ud, er der 65 tilmeld-
te, hvoraf 19 er børn. Skal du på Rant-
zausminde i år, så husk at tilmelde dig og
dine eventuelle ledsagere/familie til
festmiddagen tirsdag aften.
    Festmiddagen foregår i et stort telt på
9x15 meter, som for øvrigt er til disposi-
tion under hele træffet i løbet af ugen
inklusive borde og stole. Teltet bliver
placeret oppe i hjørnet af marken, hvor
der er passage over til toiletter og kiosk.
Stedet er valgt, da det er det mest plane
sted på marken hvor træffet afholdes.
Området vil være markeret i god tid, så
pladsen holdes fri når teltet ankommer i
weekenden ved træffets start.  Vi har
hestefolden til rådighed i år, såfremt  det

Festmiddag på Rantzausminde
Af Charlotte Redin, John Goltermann, Lars Vibskov og Jesper Nothlev

kommer til at knibe med plads til
deltagernes telte.
    Fadølsanlægget vil også være til
disposition i løbet af ugen, hvor det vil
være muligt at forfriske sig med en
kølig fad om eftermiddagen og om
aftenen. Også i år vil der være køleskab
til rådighed. Skabet vil blive placeret i
teltet.
    Tirsdagens tursejlads går til Valdemar
Slot, hvor den officielle markering af
jubilæet afholdes ved slottet kl. 12.30,
og vi har taget strømtabellen i ed, så vi
har medstrøm på sejladsen ud til slottet
og medstrøm igen når vi sejler tilbage til
campingpladsen. Man medbringer selv
middagsmad, som f.eks kan nydes på
stranden umiddelbart efter det officielle
program.
    Vi er i festudvalget glade for at
BrandsAhead ved  Søren Svarre fra
Roskilde har valgt at bidrage med et
sponsorat, som medvirker til at festmid-
dagen i teltet kan afholdes indenfor
nogle fornuftige økonomiske rammer,
hvilket medvirker til at festmiddagen
kan afholdes uden egenbetaling for
maden. Sponsorstøtte er en vigtig i en
forening som SWS, særligt omkring de
lidt større arrangementer. Hvis du kunne
tænke dig at bidrage med yderligere
sponsorat, så kontakt festudvalget eller
SWS kassereren.
    De nærmere detaljer vedr. festlighol-
delse på Rantzausmindetræffet vil blive
offentliggjort på hjemmesiden i starten
af juni måned, så her kan du holde dig
ajour. Vi ses til Rantzausminde og
glæder os til at markere jubilæerne med
jer alle.

Startdato Overskrift Sted Aktivitet Kontaktperson Tlfnr

28-6   2008 Stævne i Roskilde Roskilde Kapsejlads Jesper Strands   2323 3949
5-7    2008 Prakt. Sejladsweekend Rantzausminde Træning Bo Christensen   3968 0330
2-8    2008 Ven træf Ven Tursejlads Bo Christensen   3968 0330
6-7    2008 Rantzausminde Svendborg Tursejlads Jens Konge Ras. 7512 1646
9-8    2008 DM 2008 Hellerup Kapsejlads
30-8  2008 Sydfjordsstævne Herslev Kapsejlads
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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
campingspladsen, 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 tilnær-
melsessvigt hensigtsmassigt), om gæster
med campingsvogne og høje telte
placherede sig ude langs siden af cam-
pingspladsen eller længere tilbage på
plassen, således at udsigten bevares for
alle, og således at små telte under en
meter lå foran.  Men  sådamme ketterishe
tanker er overhovdet ikke nøjvendigt 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

Strøtanker i den milde vintertid over et par kopper Bowmore
maltwhisky

Af  Vibse og Arne Stahlfest Wave-Dancer, Furesjøen

Her er dans og musik på Rantzausminde festaftenen

Bakskul bliver det nok ikke til i år.

En ny generation Wayfarerstumper
på Rantzausminde
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majet behagelig, at man ikke skal banke
en halv pæl i urfjeldet, for at fortøje
båden. For ikke at nævne om besværet
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
faschiliteter, 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.

Typisk for uge 28 og sommeren 2007  Foto: Arne Stahlfest
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Årets Ven-tur 2.-3. august bliver som
den kendes og alligevel speciel. Det

er jubilæumstur, idet SWS blev grund-
lagt på Ven i 1968. Entusiasmen i Wayfa-
rerklassen har sørget for, at et weekend-
træf på Ven har været et fast punkt i
Wayfarerkalenderen lige siden.
Ekstra i år
De ældre Wayfarersejlere får lejlighed til
at fortælle om, hvordan Wayfarerklassen
har udviklet sig år for år. Det samme
gælder for, hvordan Ven har udviklet sig.
Hvad mon der i øvrigt er sket på Ven
siden sidst? SWS vil være vært for et
jubilæumstraktement og arrangements-
komiteen vil sørge for nogle jubilæums-
aktiviteter under træffet. Vi regner med,
der kommer rigtigt mange deltagere,
både gamle og nye. Flere Ven-ture har i
tidens løb været udnyttet til båddåb. I år
kan det blive ekstra festligt!

Ven-tur – fejring af SWS’ 40 år
Tilmelding
Træffet er baseret på, at hver sørger for sig
selv og kan klare sig selv. Tilmelding er
derfor ikke nødvendig, men af hensyn til
traktementet mm. kan det være praktisk at
vide, hvor mange voksne/børn, der agter
sig til jubi-læumstræffet. Uforbindende til-
melding er derfor velkommen. Det er trygt
og hyggeligt at aftale fleet for fleet at
følges ad. Tilrejsende med eller uden båd
kan af-tale nærmere med kontaktpersonen
for en af de lokale fleets i Øresund. De
kender også mulighederne for søsætning
og kan eventuelt skaffe gasteplads til til-
rejsende.
Medbring
”Det sædvanlige til weekendtur” er nemt
at slynge ud, men vi skal tage mad og det
nødvendige med til overnatning under
bomtelt eller i telt. Tag gerne bomtelt med,
så bliver der bedre plads til telte. Vi skal

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 Ven træffet 2006  Foto: Poul Ammentorp
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Det er nu officielt bekræftet at vores
          DM 2008 foregår i Hellerup Sejl-
klub d.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 fort-
sætter rækken af gode stævner netop i
Hellerup.
    Der er mange grunde til at tro på at det
bliver et godt stævne med gode sejladser
og god forplejning og underholdning,
som det fremgår af den vedlagte invitati-
on fra Hellerup Sejlklub.
    Der bliver også deltagelse af Piratjoller
og 606’ere, så der bliver mange både på
vandet og det vil desuden være en ople-
velse for alle der overvejer at begynde på
at sejle lidt kapsejlads at deltage, idet der
vil være en masse at se på og at lære af.

Sådan kan det se ud i Hellerup til DM  (billedet her er dog fra Canada)

være forberedt på dårligt vejr, det gælder
på med hensyn til påklædning og med at
kunne reducere sejl. Har du Wayfarer-
sangbogen på din pakkeliste? Er du i
tvivl om noget, kan du få hjælp hos en
erfaren Wayfarersejler.
Mødested
Vi mødes på stranden ved Norreborgs
Hamn efterhånden, som vi når frem
(nogle måske allerede fredag aften). Det
er på nordsiden af Ven. Vær på vej ind til
stran-den opmærksom på enkelte STORE
sten, som kan være svære at se i modlys.
Jollerne tager vi på land. Telte er vi lidt
diskrete med, især når vejret er godt. Det
vil sige, at vi venter til om aftenen med at
slå lejr. Det bliver forhåbentlig vejr til bål
på stranden om aftenen.

Ven
Ud over Wayfarersamværet er der
masser at se på på Ven. Typisk er stejle
skrænter hele vejen rundt. Man skal
spadsere mange gange på Ven, før alle
grusveje og stier er opdaget. Der er også
minder fra Tycho Brahes tid: Uranien-
borg, Stjerneborg, museet og renæssan-
cehaven. På nettet er der 2008-nyheder
på www.tychobrahe.com og Lands-
krona kommune viser information om
Ven her: www.landskrona.se.
Som ved øvrige SWS-arrangementer er
deltagelse på eget ansvar.
På vegne af arrangementskomiteen.
Vel mødt
W 2042 Bo
+45 39 68 03 30
+45 21 95 2042

Ven-tur Foto: Bo Christensen

Wayfarer DM 9.-10. august 2008
Af Jesper Achton Friis – W9355

Hvis der er nogen der har ideer til spon-
sorer hører vi gerne fra jer, idet præmier
altid er godt og mange præmier er end-
nu bedre.
    Som det også fremgår af invitationen
bliver prisen for deltagelse 400,- kr.
samt 150 kr. per deltager i stævnemid-
dagen. Beløbet betales som det også er
nævnt i invitationen.
    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 sam-
men til alle vores stævner i år, fordi der
bliver sat alt ind på at vi skal have det
sjovt sammen med vores hobby.



14 15

Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestem-
melserne.
Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for
protester og anmodning om godtgørelse fra både samt for protester fra kapsejladsko-
mité og protestkomité.
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskri-
ver.
Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet,
noteres ”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

2 DELTAGELSE OG TILMELDING
2.1 Stævnet er åbent for følgende både: Wayfarer, Piratjoller samt 606’er

2.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Titlen ”Danmarksmester” samt plaketter kan kun vindes af sejlere, der enten er
danske statsborgere eller andre, der i en periode af mindst 2 år op til mesterskabet,
har haft bopæl her i landet.
Både skal være medlem af den pågældende specialklub

2.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde
tilmeldingsformularen på Hellerup sejlklubs eller SWS’ hjemmesider og indsætte
indskuddet på Nordea konto reg.: 0111 kontonr: 437338951 senest onsdag d. 6. aug.,
2008.

2.4 Senere tilmeldinger accepteres mod et tillæg på 50% af deltagergebyret.

2.5 Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er registreret.

3 INDSKUD
3.1 Indskuddet udgør:
Klasse Indskud
Wayfarer kr. 400,-
Piratjolle kr. 400,-
606 kr. 400,-

3.2 Øvrige gebyrer:
Festmiddag lørdag aften kr. 150,- pr. person
Tilmelding senest sammen med stævnetilmelding.

Dansk Sejlunions
Danmarksmesterskab

for Wayfarer
Dansk Idræts-forbunds Danmarksmesterskab for Piratjolle Klubmesterskab 606

NORDEA CUP 2008  Hellerup Sejlklub 9.-10. august 2008

INDBYDELSE

1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandina-
visk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, Statutter for danmarksmester-
skaber i sejlsport, DIF’s ”fællesbestemmelser for DIF’s DM’er” samt gældende
klasseregler for de enkelte klasser.

1.2 Reglerne er ændret således:
Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist,
ikke kun gælder, når der kapsejles.
Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første
båd, noteres ”ikke fuldført”.

VM 2007  i Hellerup  fra 1. sejlads   Foto: Jesper Nothlev
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10.2 4 sejladser er krævet for at udgøre et DM

10.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien
være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

(b) Hvis 5 sejladser eller flere gennemføres, vil en båds pointsum i serien
være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

11 LEDSAGEBÅDE

12 PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser.

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 8.00 på den første sejladsdag til
måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsej-
ladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR
Dykkerudstyr, plastikkar og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde
fra kl. 8.00 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads.

15 RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

16 PRÆMIER
Der uddeles præmier for hver 5. startende båd i hver klasse samt DS plaketter til de
første 3 danske besætninger i henholdsvis Wayfarer og Piratjolle

17 ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning
om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materiel-
skade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter
stævnet.

18 FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Gyldigt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering. Hvis en deltager ikke kan
dokumentere gyldigt forsikringsbevis, vil deltageren blive udelukket fra at deltage.

4 TIDSPLAN
4.1 Bureauet er åbent for registrering: Fredag den 8. aug. kl. 16.30 - 21.00 samt
Lørdag den 9. aug. kl. 7.30 – 9.00.
Bureauet er beliggende i sydfløjen i Hellerup Sejlklub. Hellerup Lystbådehavn,
Strandparksvej 36, 2900 Hellerup

4.2 Dato: Varselssignal for 1. sejlads Antal planlagte sejladser
Lørdag den 9 aug. 10.00 5
Søndag den 10 aug. 10.00 5
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejlads vil blive afgivet hurtigst muligt.
Der søges i alt gennemført 8 sejladser.
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselsssignal senere end kl. 16.00

5 MÅLING OG KONTROL
5.1

Alle klasser skal dokumentere gyldigt klassebevis ved registrering.
Hvis en deltager ikke kan dokumentere gyldigt klassebevis, vil deltageren blive
udelukket fra at deltage.

5.2 Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol:
Piratjoller: Alle nye sejl skal måles inden starten på første sejlads.

5.3 Kontrolmåling kan ske i overensstemmelse med klassereglerne.

6 SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen.

7 STED
7.1 Stævnet gennemføres fra Hellerup Lystbådehavn, Strandparksvej 36, 2900
Hellerup.

7.2 Banen er beliggende i farvandet udfor Hellerup Lystbådehavn.

8 BANERNE
Der sejles på en trekantbane med forskudt start- og mållinie.
Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 60 minutter.

9 STRAFSYSTEMER

10 POINTGIVNING
10.1 Der anvendes lavpointsystemet.
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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-mai l :  t rp@wt.dk,  Tel :  +45 6130 6617,  Giro: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 1.040/400 
Mastestol 2.200 
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 tov 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 6.970 
Genua med rude  3.300 
Fok  2.590 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 900 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 
Tov til hurtigreb 80 
Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 

Centerskødningsblok  900 
Centerskødningsblok m. kuglelejer 1.280 
 - træklods til montering  250 
Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn  1.300 
 
Pressenning   
Heldækkende mkI/mk II  3.150 
                     - 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 270 
 - O-ring 70 
 
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 120 
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 720/800 
Hængestrop 220 
Håndtag, plywood/mahogni 195/340 

19 REGISTRERING
Alle både skal være registreret i bureauet, inden første varselssignal, og have forevist:
• Gyldigt klassebevis
• Evt. låneerklæring (gælder ikke ved klubbåde)
• Forsikringsbevis
• Gyldigt medlemskab af godkendt sejlklub

19 YDERLIGERE INFORMATION
19.1 Yderligere information fås ved kontakt til stævneleder Troels Wester Fischer,
tlf.: 24 88 78 37 eller på e-mail: regatta@hellerupsejlklub.dk

19.2 Kapsejladskomite
Stævneleder: Troels Wester Fischer, Hellerup Sejlklub
Baneleder: Troels Wester Fischer, Hellerup Sejlklub

19.3 Protestkomite: Sven Solgaard, KDY

Søren Ebsen, Hellerup Sejlklub
Bo Ebsen, Hellerup Sejlklub

VM 2007 i Hellerup fra sidste sejlads  Foto: Jesper Nothlev
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Efter lidt roderi om hvorvidt stævnet
blev afholdt eller ej, mødte 12 velop-

lagte besætninger op i Præst sejlklub lør-
dag morgen d. 17 Maj. Vejrudsigten sag-
de perfekt sejlvejr hele weekenden og så-
dan blev det.
    Arrangørerne havde gjort et stort forar-
bejde med god forplejning og både på
vandet, så alt var ok.
    Banen var en op-ned bane med afviser-
mærke ved toppen og gate i bunden. Det
skulle vise sig at afvisermærket var lagt
noget længere væk end nogen havde
drømt om, og det gav lidt forvirring i før-
ste sejlads.
9    355 var vi først ved topmærket i før-
ste sejlads og havde derfor opgaven med
at finde afviserværket som for os at se ik-
ke var der. Vi valgte derfor at falde af og
sætte spiler der hvor vi mente det skulle
have ligget, og lokkede derfor en del af
de andre til at følge os. Da en af de sidste
opdagede det lille røde flag og dermed
fik hele flåden undtagen os til at ændre
kurs og runde korrekt, blev vi korrekt ik-
ke taget i mål. Det er aldrig smart at star-
te med en fratrækker, så i næste sejlads
sejlede vi de trehundrede meter ud til fla-
get og affandt os med det.

Aftenstemning i Hellerup Sejlklub fra VM 2007  Foto: Jesper Nothlev

Wayfarer SM i Præstø
17. – 18. maj 2008

Af  Jesper Achton Friis W9355

Sejladserne lørdag foregik i 5-8m/s fra
nordvest og dejligt solskin, men tempe-
raturen var lidt i den lave ende.
    Om aftenen var der stævne middag
som efter sigende var en stor succes – vi
kørte hjem til vore egne kødgryder.
    Søndag var det lidt mere blæsende og
lidt mindre solrigt så en ekstra trøje var
en god ide. Vinden var drejet i Nord og
banen gjort længere ved at flytte gaten
ned bag startlinien – en god ide. Vinden
var meget springende og gjorde det
svært for baneledelsen.
    Vi fik gennemført de tre planlagte sej-
ladser og kunne halvplane hjem til klub-
ben hvor der var mole øl og præmieud-
deling. Resultatlisten ses på næste side.
    Alle syntes at det havde været et dej-
ligt stævne og var enige med Præstø
sejlklub om at komme igen næste år.

Wayfarerstumpers underholder ved VM 2007 i Hellerup  Foto: Jesper Nothlev
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SMresultat.txt
Sejlnr. Rorsmand Gast 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb Sum
9355 Kim Søderlund

Jesper Achton Friis 12* 1 2 2 2 1 1 9
8278 Joel Bøgh

Jon Kjartansson 5 5 1 1 7* 2 4 18
10249 Steen Schubert

Keld Forchhammer 1 4 3 3 4 6* 3 18
10332 Søren Kragh Jespersen

Bo Christiansen 2 6 5 4 1 4 7* 22
10514 Dennis Nielsen

Ulrik Skovgaard
-Mortensen 3 7* 4 7 5 7 2 28

6617 Thomas Raun-Petersen
Anne Jensen 7 2 6 8* 3 5 5 28

10444 Stephan Nandrup-Buus
Thomas, 
Per Christoffersen 4 3 7 5 6 3 9* 28

5797 Flemming Nielsen
Claus Eriksen 6 8 8 6 8 9* 8 44

5373 Arne Rasmussen
Knud Drent 12* 11 9 10 10 8 6 54

6671 Søren Svarre
Lauge Philipsen 8 9 11* 9 9 10 10 55

8397 Ib Petersen 9 10 10 11* 11 11 11 62

Indledning

I sidste uge var jeg i Vig på Sjælland
for at besøge en af mine gamle

venner. Da der ikke går busser fra Vig til
Odden, hvor færgen går til Århus, er det
nærliggende at blaffe sig vej dertil. Og
er man heldig, kan det være, man møder
en, som skal med færgen til Jylland.
     Den dag kom jeg heldigvis op med
en, som tilfældigvis skulle med færgen.
    Da jeg så efter en kort køretur stod på
hurtigfærgens agterdæk, der hastigt
bevægede sig væk fra færgehavnen,
kom Gniben, spidsen af Sjællands
Odde, pludselig til syne.
    Synet sendte mig tilbage til dengang,
jeg sammen med min gode ven Thomas
krydsede Sjællands Odde i min lille
sejljolle i et forsøg på at nå hele vejen
rundt om Sjælland og Fyn.
    Sejlturen rundt i Danmark skulle
være vores version, af den dannelsesrej-
se de fleste unge tager på efter deres tid
i gymnasiet. Vi havde begge bestået
studenter eksamen året forinden, og
denne sommer var vores sidste mulig-
hed for at realisere vores store sejltur.
Men oplevelsen af Sjællands Odde set
fra hurtigfærgens agterdæk var en hel
anden, end den kæmpe oplevelse det var
at krydse denne landtange med dets 10
kilometer lange rev i en meget lille
sejljolle.
    Turen omkring Odden var den
sejlads, vi havde frygtet mest på hele
turen. Dels fordi vi skulle meget langt

fra land for at finde passagen, der afmær-
kede hvor man kunne sejle over revet.
Men også fordi der ikke skal meget til, før
vinden ude ved Kattegat bliver meget
kraftig.
    Vi havde også en hel del besvær med at
finde de to bøjer, der skulle afmærke
stedet, hvor man kunne sejle over revet.
    Da vores navigationsmidler på hele
turen kun bestod af søkort og et spejder-
kompas, vidste vi ikke, hvor vi var i
forhold til bøjerne, og vi kunne slet ikke
få øje på dem. Til sidst valgte vi at sejle
lige ind over der, hvor vi troede revet, det
var. Men vi fandt hurtigt ud af, at bøjerne
og revet lå længere mod øst, end vi havde
regnet med, for pludselig fik vi øje på
bøjerne og fik krydset Odden.
    På hurtigfærgens agterdæk behøvede
jeg ikke spekulere på noget, jeg skulle
ikke tage vigtige beslutninger eller føle
mig afhængig af vinden og vejret.
    På den sejltur vi tog Danmark rundt,
lærte vi, hvad det vil sige at være afhængi-
ge af vinden og vores egne beslutninger i
pressede situationer. Og vi så Danmark fra
en hel ny og interessant vinkel.

Rejsens forløb
Vi sejlede fra Århus til Samsø og derfra til
Sjælland som vi sejlede nord om, omkring
Odden. Vi rundede Kronborg, sejlede til
København og derfra til Kalvehave
mellem Sydsjælland og Møn. Fra Kalve-
have fortsatte vi op til Agersø i Storebælt
hvorfra vi sejlede til Langeland. Fra

Kun med vinden
Historien om en dannelsesrejse

i Danmark
Af Søren Møller  W 7127

Valdemar Slot med Danmarks Museum for Lystsejlads (inkl. W950) er et besøg værd

Resultater fra Wayfarer SM i Præstø
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betød det ikke noget at vinden blæste
imod sejlretningen. For os betød det at
vi skulle krydse, gennem det smalle
stræde mellem de to bropiller.
    Da broen åbnede sejlede vi først hen
til den ene bropille, så vendte vi og
sejlede hen til den anden, og sådan
skulle vi fortsætte indtil vi var fri af
broen. Midt i den tredje og sidste
vending kom forsejlet ikke over i den
rigtige side, det havde sat sig fast.
Derfor væltede båden, så den blev fyldt
med vand.
   Vi overvejede, efter at have fået båden
på højkant, om vi skulle padle lidt, så vi
kunne komme væk fra broen. Men vi
besluttede i stedet at få tømt båden så
meget, at vi kunne sejle væk fra broen.
Der var så meget vand i båden, at vi
ikke kunne sejle særligt tæt til vinden
og derved ikke krydse, i hvert fald ikke
uden at vælte en gang til.
    I stedet måtte Thomas øse vandet ud
af båden, med den spand vi havde
medbragt til samme formål, men som
Thomas også havde brugt til at tisse i.
I takt med at Thomas fik øst mere og
mere vand ud, begyndte vi at kunne få
gang i båden. Og den begyndte selvføl-
gelig at krænge med det samme, vi gik
til vinden. Derfor måtte jeg hænge mig
ud i den ene side for at afholde båden
fra at kæntre, mens Thomas fortsatte
med at øse vand ud i den anden side.
    Til sidst indstillede vi øsningen og
koncentrerede os om at sejle, selvom
der stadig var meget vand i båden. For
nu kunne vi sejle resten ud med lænse-
pumperne, men det ville stadig tage
lang tid.

    At båden var fyldt med vand var ikke
den eneste forhindring på den ene tur. Als
sund er lang og smal. Og vindforholdene
på smalle steder er tit så ustabile, at der
pludselig kan komme vindstød fra
uventede vinkler på et sted hvor der lige
har været vindstille. Dette er især hårdt
når de vindstød, der så kommer, er i
nærheden af 10 – 11 sekundmeter og man
skal krydse hele vejen op gennem sundet.
Nede i Bøgestrømmen mellem Sydsjæl-
land og Møn, hvor vi havde sejlet ugen
forinden, væltede vi pga. et sådan vind-
stød, der pludselig tog os på sengen. Det
kom fra en hel ny retning og med meget
høj styrke.
Vi følte os virkelig som mænd, da vi
lagde til kaj i Ballebro efter den tur. Men
vi var også utrolig trætte. På hele turen ud
gennem Als sund havde vi begge været
hundrede procent fokuseret på at nå målet
med bevidstheden om, at der ikke var
andre udveje end at bide tænderne
sammen og styrke os med tålmodighed og
koncentration.
    Jeg troede, det var løgn, da vi begyndte
at sejle bagud under et af vores kryds
under den store Als sund bro samtidig
med, at båden var fyldt godt op med vand.
Det gik pludselig virkelig op for mig, at
der ikke var andet at gøre end at fortsætte
med at krydse på den hårde måde, indtil
vi var nået frem til målet. Vi kunne ikke
sætte en motor til og sejle videre som de
store både gjorde. Vi havde ikke noget
valg, men måtte bare acceptere situatio-
nen og fortsætte til vi havde nået målet.
    Interessante eksistenser i Sejerø bugten
På hele vores tur var det vinden, der
dikterede, hvordan rejsen skulle udvikle

Langeland sejlede vi syd om Fyn til
Svendborg og fra Svendborg først til
Avernakø og dernæst til Sønderborg.
Efter Sønderborg sejlede vi nord på mod
Århus først gennem Als sund og dernæst
gennem Lillebælt for på ny at ende i
Århus bugten.

En lav bro i Sønderborg
    Den hårdeste sejltur på hele turen var
nok turen fra Sønderborg til Ballebro, der
ligger nord for Sønderborg i Als Fjord. Vi
havde nu været af sted i en hel måned, og
samtidig med at trætheden og rutinen
havde sat sit præg, begyndte de daglige
vindstyrker at tage til.
    Om morgenen i Sønderborg Havn hvor
vi havde lagt til dagen forinden, blæste
det en halv pelikan. Det blæste med så
høj styrke, at vinden pev i riggen på de

omkringliggende både, træerne stod
næsten vandret i luften og vejrudsigten
meldte hård vind om morgenen. Vi tog
det stille og roligt og valgte at rebe.
I Sønderborg er der en meget lav bro,
som åbner en gang i timen, så skibstra-
fikken kan sejle igennem og videre op
gennem Als sund. Den bro skulle vi
også under.
    Men selvom vores mast ikke stikker
nær så højt som de større både, var vi
stadig for høje til den lave bro. Lige-
som alle andre både måtte vi ligge og
sejle rundt inde midt i Sønderborg,
mens vi ventede på, at broen skulle
åbne.
    Vores båd var den eneste, der sejlede
med sejl. De andre både, som alle var
noget større end vores, sejlede for
motor. For dem var sejladsen under
broen helt uproblematisk. For dem

Her ses besætningen formentlig ved hjemkomsten
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nord for Kalundborg, og at der var langt
til Tivoli, gik det pludselig op for mig, at
vi virkelig havde sejlet til Sjælland.
Manden fortalte mig også, at der lidt
længere nede ad kysten lå en offentlig
sandstrand tæt på en parkeringsplads.
Vi fandt sandstranden og fik med meget
besvær trukket båden op på land, og
imens solen forsvandt i horisonten, og
jeg pakkede båden ud, slog Thomas teltet
op.
    Efter at mørket havde sænket sig
omkring os, hørte vi pludselig motorlyde
inde fra den bagvedliggende skov.
Pludselig drønede der en gammel bil ind
på parkeringspladsen, som med ét
huggede bremserne i, hvorefter den gled
en meter i det lette grus.
Igen troede jeg, at det var smuglere,
bøller eller gidseltagere, der kom for at
genere os. Men da en dame midt i
tredverne ruller vinduet ned og spørger
os, om vi vil være med til at ryge en
joint, forsvinder vores frygt.
Ud af bilen træder en mand og dame
hver med en stor Irish Cofee i hånden.
De taler ægte sjællandsk, og da manden
hører, at vi er sejlet dertil i en lille jolle,
begynder han straks at fortælle om
dengang, han lå for anker med en stor
kølbåd, lige ud for den kyst hvor vi sad.
Han var dengang på flugt fra politiet,
fordi han ejede Sjællands største potmar-
ker. Og da båden han sejlede i også var
fyldt med hash, var han blevet nødt til at
ligge den for anker, mens han selv
flygtede ind i landet.
    Men han havde ikke sat ankeret
ordentligt fast, for båden havde, imens
han var væk revet sig løs og drevet ind på

Sejerø, hvor en gammel senil havnefoged
havde taget båden i pleje.
Efter de to Sjællændere havde fortalt
røverhistorier i en halv time, gik de med
hinanden i hånden ned for at bade. Og da
de kom tilbage tilbød de os, at vi kunne
komme med ind til en bodega og spille
billard. Thomas var hurtig til pænt at takke
nej tak, vi skulle ikke nyde noget af at
komme ud og køre i bil med ham og hans
Irish Cofee.
    En yderst gæstfri Dansker
Dagen hvor vi rundede Odden, var måske
den smukkeste på hele turen. Solen
skinnede fra en skyfri himmel, og vinden
var svag til jævn. Vi kunne ikke have
bedre forhold til denne fantastisk smukke
tur omkring Odden og et godt stykke hen
langs med Nordsjællands smukke kyst.
Jeg sad og halvsov ved roret, da vinden
begyndte at friske op. Og når man har hele
Kattegat til at blæse ind fra siden, kan det
godt være voldsomt.
    Pga. den hårde vind og vores træthed
begav vi os ind til kysten, hvor vi efter at
have taget en badetur begyndte at lede
efter et sted at slå teltet op. Bagved et
gammelt sommerhus der som det eneste lå

Forfatteren ved rorpinden

sig. Hvis der var for meget vind en dag
måtte vi blive i havn og vente til næste
dag.
    Hver morgen ringede vi til DMI for at
få dagens vejrudsigt med dens vindstyr-
ker. Så måtte man bare indrette sig. Og
det skete tit, at vi var i dyb tvivl om det
blæste for meget, og om vi skulle rebe
eller slet ikke sejle ud.
    Den sommer hvor vi sejlede vores tur,
var der dog rigtigt godt vejr næsten hele
vejen. Men der var også tit helt vindstille,
og det begyndte for det meste omkring
ved 1 tiden og fortsatte i værste tilfælde,
indtil solen begyndte at gå ned i horison-
ten.
    Turen fra Samsø til Sjælland startede
godt ud med en god vind fra Sydøst.
Men da vi nåede Røsnæs, Sjællands
vestligste punkt lige nord for Kalund-
borg, faldt vinden, så der til sidst ikke var
noget vind tilbage.
S    å lå vi der, uden at kunne gøre
hverken fra eller til, mens sejlende lå helt
upåvirket og svajede med bådens stille
gyngen i de mikroskopiske små bølger.
Det eneste vi kunne gøre, var at vente på,
at der måske kom noget vind, så vi kunne

sejle ind til kysten. På den lille tur følte
vi os totalt afhængige af vindforholde-
ne. For kom vi ikke ind til kysten, inden
det blev mørkt, ville vi drive rundt i
mørket uden lys på båden (Vi havde
ikke lys på båden).
    Men at komme ind til kysten gør det
ikke alene. Vi skulle jo også finde et
passende sted med en god sandstrand,
hvor vi kunne trække båden op på land.
Igennem kikkerten undersøgte vi
kysten. Men selvom der på søkortet
stod, at der skulle være sandstrand,
kunne vi kun se, en kyststrækning hvor
der voksede siv ud i vandet. Det lignede
mere et floddelta end en almindelig
dansk sandstrand.
    Da solen begyndte at forsvinde bag
horisonten, kom der heldigvis vind nok
til at sejle ind til kysten, som alligevel
viste sig at være sandstrand, da vi kom
tættere på. Vi var altså blevet snydt af
kysten, der havde spejlet sig i det
spejlblanke vand og derfor havde lignet
noget helt andet end det, det var.
    Da vi kom i land, havde vi ikke den
store ide om, hvor vi var, og vi måtte
også finde et sted at slå telt op.
Imens Thomas blev og passede på
båden der lå i vandkanten, gik jeg op
for at forhøre mig om området hos en
mand, der sad på en bænk længere oppe
på stranden.
    Det mindede lidt om Christoffer
Columbuses første møde med Indianer-
ne. Her stod jeg fuldstændig forvirret,
desorienteret og forbrændt og spurgte
manden hvor i verden, jeg befandt mig.
Og da han med sin Sjællandske accent
fortalte mig, at vi var på Sjælland lidtEn typiske lejr undervejs
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havde snakket meget med ham, da han
boede der og havde også fået signerede
cd’er af ham.

At kunne navigere
Da jeg den sidste aften i København tog
søkortene frem for at tilrettelægge
morgendagens sejlads, gik alle de gamle
søulke i det gamle klubhus på Lynetten
helt amok. De begyndte ivrigt at give os
små lektioner i, hvad de forskellige bøjer
og farver på søkortet betød.
    De få spontane lektioner i enkel
navigation efter bøjer var for os stærkt
tiltrængt. For hverken Thomas eller Jeg
havde taget duelighedsbevis eller anden
form for skipper eksamen.
    I Kalvehave på Sydsjælland sad vi en
aften og drak øl med nogle unge sejlere
fra København, mens vi udvekslede
sejlerhistorier. De blev meget forundret,
da jeg fortalte dem, at vores navigation-
smidler kun bestod af vores søkort og et
lille spejderkompas.
    Vi fortalte dem, hvordan vi var faret
vild ude på Køge bugt, mens der blæste
en hård vind med så store bølger, at
båden blev fyldt med vand tre gange.
Fordi bølgerne gentagne gange sprøjtede
ind over stævnen og ned i båden.
    Der var så dårlig sigt, at vi ikke kunne
se ret meget land. Til sidst besluttede vi
at sejle helt ind til Køge i bunden af
bugten, for at kunne orientere os.
    I det hele taget var de unge sejlere fra
hovedstaden ret overrasket over, at vi
turde sejle så langt i så lille en båd to
mand helt alene. Selv sejlede de fem
både sammen, hvoraf den ene var med
kahyt og motor, som kunne trække de
andre, hvis vinden skulle dø. De havde
engang sejlet helt til Bornholm og hjem

igen, det syntes, vi var ret vildt.
Sikkerheden

På turen tænkte vi tit på den fare, der hele
tiden lurede om hjørnet, når vi sejlede.
Hvad ville vi gøre hvis roret, masten eller
andre vigtige dele knækkede i hård vind
midt ude på vandet? Vi havde jo ingen
motor og kunne derfor ikke bare sejle ind
til land, hvis sejlene ikke kunne bruges.
Inden vi tog af sted på turen, havde vi
købt en speciel nødradio og én nødraket
kun til at sende mayday, hvis vi skulle
komme ud for et så grimt uheld, at vi ikke
selv kunne redde os ud af det. For skete
der noget, så vi ikke kunne bruge sejlene,
ville vi være fuldstændig overladt til, hvor
strømmen og vinden ville drive os hen.
Jeg tror, det må være dejligt at sejle
mange sammen, så man har den ekstra
tryghed, hvis der sker noget. Vi var jo helt
alene der ude på havet fuldstændig
overladt til os selv.
    Det kunne godt være en skræmmende
men også smuk følelse, når det rigtig gik
derudaf. Man følte, at man ejede hele
verden, selvom det var verden, der havde
os i sin hule hånd.
    Nogen steder er der stadig et yndigt
land Danmark er et smukt land. Havde vi
ikke vidst det før, så gik det i hvert fald op
for os. Nord sjælland med de lave træer
og kilometer lange sandstrande var som
en miniudgave af Hawai.
    De smalle farvande mellem Møn og
Sydsjælland var med deres små bakker,
lave træer og siv ud i vandet som en
model fra Amazonas.
    Det smalle Fænøsund ved Middelfart
før man kommer ud i den stærke strøm i
Lillebælt ligner med dets høje træer, stejle
skrænter og bløde græsningsområder en

helt ud til kysten, var der en lille græs-
plæne, som egnede sig perfekt til et telt.
I store sejlerbukser og rød i hovedet som
en tomat gik jeg ydmygt op for at spørge
dem i sommerhuset, om vi kunne få lov
at slå telt op på deres græsplæne.
    Det viste sig, at det var en midaldren-
de dame, der boede i sommerhuset.
Hendes mand og mindste søn var gået i
havn i Hundested med deres lille
motorbåd. De var på vej hjem til Christi-
anshavn, hvor de alle boede.
    I stedet for at slå teltet op på græsplæ-
nen fik vi lov til at sove i et gæsteværel-
se i hendes sommerhus. Derudover fik vi
lov at låne to cykler, så vi kunne cykle
ind til Rørvig for at få noget at spise.
Der var fem km ind til Rørvig, så jeg
ved ikke hvad, vi havde gjort, hvis vi
ikke havde mødt Karen, for der var intet
mad i båden.
    Karens sommerhus er et af de rigtig
gamle sommerhuse, som ligger helt ude
ved kysten på en stor stendige. Huset var
blevet flyttet adskillige gange, fordi
vandet i tidens løb havde spist en stor
del af kysten.
    Om morgenen lavede hun morgenmad
til os og skrev også en lille hilsen og
hendes adresse plus telefonnummer i
vores logbog. For som hun sagde, så
kunne vi bare ringe, hvis vi havde brug
for en bådplads, når vi kom til Køben-
havn.

 København
Det var en fantastisk oplevelse at sejle
ind til København med Rådhustårnet,
Langeliniekajen og det snoede tårn på
Vor Frelsers kirke til styrbord. Nu havde
vi nået det første mål, og vi havde gjort

det i en ubeskrivelig lille jolle.
    I København lagde vi til i Lynetten en
Stor havn på Amager lidt syd for
midtbyen. Vi ville ikke trænge os på hos
Karen.
    En dag mens vi gik igennem Christi-
ans havn, stødte vi helt tilfældigt ind i
Karen, som vi havde besøgt en uge
tidligere. Hun havde været ude for at
købe ind og var nu på vej hjem til sin
lejlighed i en af de gamle kaserne
bygninger, som ligger ud til kanalerne,
og som nu bruges til beboelse. Inden vi
fik set os om, havde hun inviteret os på
middag den efterfølgende aften.
    Så der sad vi så midt i hjertet af
Christianshavn og spiste sommerkål og
frikadeller med Karen og hendes mand.
Deres søn kom også forbi, en rigtig
indfødt københavner, der kunne fortælle
os om Christiania og deres problemer
med Hash og rockere. Han var også sur
på Jokeren, der havde boet lige over
deres lejlighed. Jokeren kunne ikke
være bekendt at synge, at han var fra
havnen, når han ikke var født på
Christianshavn men i Hillerød, mente
han. Karen kunne godt lide Jokeren, hun

Kronborg tværs
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vanskelig kyst, og hvordan jeg kommer
ind til kysten igen, når jeg først er
kommet ud. Jeg behøver heller ikke være
bange for, at vinden måske tager til
senere på dagen, for jeg skal jo bare
cykle eller køre i bus.
Jeg kan helt selv bestemme, hvad jeg vil,
indenfor de rammer jeg har opstillet i mit
liv. Det er sjældent, at der er noget, jeg
bare bliver nødt til at acceptere, uden at
jeg kan gøre noget ved det.
På vores tur lærte vi, hvad det vil sige at
være underlagt vejret.
Vi indså, at det ikke altid kunne handle
om ens egne behov. Man måtte accepte-
re, at der var nogle omstændigheder, som
man var underlagt og ikke kunne rokke
ved men bare indrette sig under. Og det
at sætte sine egne behov i tredje række
og at kunne acceptere, at situationen ikke
altid går efter ens eget hoved er efter min
opfattelse et af de vigtigste skridt, man
skal tage for at blive voksen.
Vi var ude i situationer, hvor løsningen af
problemerne udelukkende afhang af
vores egen dømmekraft og beslutsom-
hed. Tog vi en forkert beslutning eller
lavede en fejl, ville der ikke komme
nogen og hjælpe os. Vi lærte, hvad det vil
sige at tage et selvstændigt ansvar og
dermed vide, at dét alene skulle bære os
igennem rejsen.
Føler man dette ansvar og fuldstændige
afhængighed af naturen på ens egen krop
hver eneste dag, er man pludselig meget
langt hjemmefra, selvom man kun
befinder sig på Sjælland.
Men vi lærte også andre ting på turen.
Det Danmark som man hører og læser så
meget om, fik vi set fra en helt ny vinkel.

Det kom bag på os, at Danmark indehold-
te så mange smukke og vidt forskellige
landskaber.
Og det kom i den grad bag på os, at det
overhovedet var muligt at møde så mange
flinke og hjælpsomme mennesker i
Danmark. Man hører jo hele tiden om at
danskere er ugæstfrie og indelukkede.
Den lille jolle og det endnu mindre telt
skabte stor ydmyghed overfor dem, vi
mødte. Og den ydmyghed nedbrød
facaderne og åbnede op for spændene
samtaler og oplevelser. For vi stødte ind i
mange spændende og interessante
eksistenser, der hver især havde en
livshistorie, de kunne dele med os.
Hele ens tilværelse og verden omkring en
indeholder så mange muligheder. Vi kan
rejse, hvorhen vi vil og købe alt det, vi har
brug for til den perfekte rejse. Men den
dyreste løsning indeholder ikke altid den
bedste oplevelse og dannelse. Jeg har kun
en kommentar at tilføje:
Køb en Wayfarer.

Et sted i Danmark

blanding mellem Afrika og Norges skove.
For slet ikke at nævne de næsten uberørte
landskaber på Avernakø, der også havde
en bugt, som snildt kunne være med i en
sørøver film.
    Men det hyggeligste sted på hele turen
var Svendborg sund. Svendborg ligger på
det sydlige Fyn lige ud til det smalle sund
mellem Fyn og Tåsinge.
    Vi havde ikke meget vind til at sejle
gennem sundet, så vi sad og slappede af,
mens det ene skip efter det andet tøffede
forbi. Skibenes besætninger hilste på os,
og vi hilste igen med små sjove tilråb om
vores spartanske situation.
    Thomas lå med det ene ben ude i
vandet og halvsov, da vi nær var blevet
sejlet ned af en lille hyggelig turist båd.
    På begge sider af sundet var der små
sandstrande og broer med både på.
      Husene lå spredt oppe på de små
sletter på hver side af det meget smalle
sund, og små øde øer lå midt ude i vandet
med smuk bevoksning. Det var som om,
man sejlede rundt midt inde på et strøj i
en lille Sydfransk by.

Hjemkomstdagen
Vi havde været af sted i fem uger, da
Thomas skubber Mølørnen ud på turens
sidste sejlads på Endelave, der ligger lidt
nord for Vejle fjord. Vi var nu på vej
hjem.
    Vi passerede Hov og kunne nu skimte
den store fjernsynsmast i Søsterhøj syd
for Århus. Det gik stærkt, og pludselig
var vi ud for Nordsminde. Nu kunne vi se
de store kraner i Århus havn. Og da vi
rundede pynten nord for Nordsminde,
kom Århus pludselig til syne.
    Det gik op for os, at vi havde gjort det.

Vi havde gennemført den tur, vi i fire år
havde snakket om at tage. Vi havde
sejlet rundt om Sjælland, rundt om Fyn
været i København, mødt et hav af
flinke og spændene mennesker. Havde
sejlet mange hårde, smukke og lange
sejlture. Havde taget vigtige beslutnin-
ger i svære situationer. Vi havde sejlet
hele turen kun med den energi, der er i
den vind, som vi alle mærker, når vi
cykler til arbejde.

Afslutning
Nu er Odden forsvundet i Horisonten,
og om ca. et kvarter er jeg igen i Århus.
Det tager en time og 10 minutter at sejle
til Odden fra Århus, det tog seks dage
for Thomas og jeg. Det tager tre timer
med toget fra Århus til København, vi
brugte 14 dage.
    Egentlig var vi ikke ret langt væk
hjemmefra på vores lange rejse. Men på
trods af de korte afstande fra ens hjem
tror jeg ikke, jeg ville have følt mig lige
så langt hjemmefra i en bil i Australien
som på en tilfældig strand i Vestsjælland
med et lille telt og en jolle uden motor.
    Efter gymnasiet vil man gerne ud og
rejse, man vil møde virkeligheden,
dannes og blive voksen, inden man skal
videre. Men det dannende i rejsen ligger
ikke i, hvor langt man rejser væk, men
hvordan man rejser.
    I morgen når vækkeuret ringer skal
jeg op, spise min morgenmad, og så op
på cyklen og af sted på arbejde. Det hele
er så nemt og enkelt, for alt bliver
serveret for mig. Jeg skal ikke først
vurdere vejret eller pakke nogen båd
sammen. Jeg skal heller ikke tænke på
hvordan, jeg kommer væk fra en
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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

Redaktionelt
Jørgen F. Hansen

Velkommen til nye medlemmer
Fleet W  Navn

Amager W 6332 Per Johnsen
Århusbugten W 5154 Steen Knudsen
Fyn W 4868 Jørgen Gammelgaard Nielsen
Fyn Martin Terkelsen
Hellerup Stine Krog-Pedersen
Norge W 5978 Pål Evjetun
Østjylland W 5676 Arne Werner Rasmussen
Vestsjælland W André Nielsen
Vestsjælland W 1219 Bo Bahrt Hansen

Rantzausminde en blæsende dag

Selv sommernummeret af W-Nyt  er blevet på 36 sider takket være de mange bidrag,
som jeg har modtaget de sidste år -  tak for det.

 Imidlertid har jeg nu ikke mere stof på lager, så jeg vil opfordre til, at man skriver og ta-
ger billeder fra sommerens mange Wayfarer jubilæumsaktiviteter  og kapsejladser, så næ-
ste W-Nyt afspejler en aktiv Wayfarerklasse.

Hav en rigt god Wayfarer jubilæumssommer
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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 Søren Kragh Jespersen
 48 48 84 83 / 30 75 96 46
soren@kraghjespersen.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:

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
Heinz Dieter  Lützenkirchen
Norge

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
Jesper A. Friis , chefmåler
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495
4314 jesper@achtonfriis.dk

Poul Meldgård, Skovbrinken 30,DK-
3450 Allerød, 4826 7890
poul@meldgaard.dk

Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646
jenskonge@wayfarer.dk

Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464
Galten, tlf.:4089 6609

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.

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
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Solnedgang under Ventræffet 2006  Foto: Poul Ammentorp


