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Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
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Sommeren 2003 har været præget af
       stor aktivitet for wayfarersejlere, så-
vel kap- som tursejlere. Nærværende
nummer af W-nyt afspejler i høj grad
den store aktivitet, og jeg forventer at få
mere stof til det næste nummer især fra
det internationale Wayfarer Rally i Malö
og andre turaktiviteter.
    Ved generalforsamlingen i Rantzaus-
minde blev foreningens vedtægter  gen-
nemgribende revideret, så de efter 35 år
ligner almindelige danske foreningsved-
tægter.
    Jeg vil gerne have tekst med minimal
formattering, gerne i RTF format. Op-
stillinger af resultater og lignende i
regnearksformat som for eksempel
Excel, igen uden formattering.
   Billeder må gerne sendes elektronisk,
helst i TIF format i en passende størrelse
på 7 gange 10 cm( undtagen forside-
billeder på 15 gange 20 cm) og med ca.
200 pixels pr.  tomme. Papirbilleder kan
sendes med posten.
    W-Nyt vil med et nummers forsin-
kelse blive lagt ud på hjemmesiden som
PDF fil i en lav opløsning for at gøre fil-
størrelsen mindst muligt. Hav alligevel
tålmodighed ved hentningen, den kan
godt tage nogen tid med almindeligt mo-
dem.

Husk at skrive til

W-Nyt
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Tilbageblik på 2003Kalenderen
Kalender  2003-04

Nyt fra bestyrelsen
af Bo Christensen

Hvem laver nu hvad?
På generalforsamlingen blev der vedtaget ny vedtægt for SWS. Vi skal vænne os til
at SWS nu har en ”bestyrelse”. Det passer godt til skandinavisk sprogbrug. Et vigtigt
punkt på vores første bestyrelsesmøde var fordeling af opgaver. Både i bestyrelsen og
udenfor er der ændret på, hvem der gør hvad. I skrivende stund er der dog stadig et
par løse ender. Blandt andet skal vi finde et bestyrelsesmedlem for Nordjylland og
en, der kan stå for videoudlån mm. Desuden skal jeg som formand have aflastning
for noget arbejde som tursejladssekretær.
WIC-repræsentant og Chefmåler
Jens Konge har i mange år passet kontakten til WIC (Wayfarer International
Committee) og samtidig være chefmåler. Det har vi nu fordelt sådan, at Poul
Ammentorp er WIC-repræsentant og tager sig af forslag til ændring af klasseregler
mm. Jobbet som chefmåler har Poul Meldgård sagt ja til. Det drejer sig om at ud-
stede målebreve og at føre klasseregisteret. Poul M har mange års erfaring som må-
ler.
Wayfarer – en aktiv klasse – også i fremtiden
Det er tilfredsstillende at være med i SWS og i Wayfarerklassen, fordi der sker så
meget. Og så meget forskelligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er mange rundt
omkring, som har initiativ og gør en indsats. Mens sæsonen går på hæld for de fleste,
er planlægningen i gang for næste sæson. Kalenderen bliver fyldt med en mangfol-
dighed af tilbud. På vores næste bestyrelsesmøde vil vi forsætte debatten om SWS’
udvikling. Vi ved, hvad der er attraktivt ved at være aktiv Wayfarersejler. Hvad skal
der til, for at det fortsat er attraktivt? Hvordan fortæller vi om det? Hvem skal have
det at vide?

 Et tilbageblik på
sejlsæson 2003

Af Poul Ammentorp

Sejlsæsonen har givet mange skønne
sejleroplevelser i Wayfarer jollen

sammen med mange rare Wayfarer ven-
ner.

Forårsstævne i Roskilde
Sejlklub.
    Foråret startede med et herligt stævne
i Roskilde, hvor der nok bliver tradition
for at sejle kapsejlads på en op-ned bane
lørdag og distance-kapsejlads på en bane
hvor vi kommer rundt omkring i den
herlige Roskilde fjord.  Vi der var med
begge dage vil varmt anbefale alle at
deltage begge dage. Op-ned banen er
sjov, men distance-kapsejladsen er også
både spændede, hyggelig og sjov, så
prøv at sætte begge dage af i kalenderen
til næste år! Tak til Roskilde Sejlklub for
et rigtigt godt stævne.

Pinsestævne i Sejlklubben
Lynæs
    Til Pinsestævnet i Lynæs deltog 11
Wayfarerjoller. Pinsestævnet er forsom-
merens store begivenhed hvor mange
forskellige jolletyper deltager. Lørdag
bød på svag og skiftende vind som tog
lidt til i løbet af dagen. Om aftenen var
der hyggeligt samvær omkring en
kæmpe grill i klubben, menuen var
Spareribs i overflod. Søndag bød på in-
gen til slet ingen vind.

Vinden kom dog og to sejladser blev af-
viklet, måske skulle man ikke sætte tids-
grænse til kl. 15 hvor vinden var aller-
bedst. Tak til Sejlklubben Lynæs for et
godt afviklet stævne trods vanskelige
vindforhold.

Farum Cup 2003
    Ved nogen stævner blæser det for lidt
og ved andre for meget. Ved Farum Cup
i Farum Sejlklub blæste det i år så meget
at lørdagens sejladser hurtigt blev udsat
til søndag. Det var en god beslutning for
vinden blev ved med at blæse med hård
vind til kulingstyrke hele lørdagen.
Søndag var det stadig frisk vind og der
kunne nu afvikles fire sejladser.
Tak til Farum Sejlklub for at tage en
rask beslutning lørdag, og for nogle
gode sejladser søndag.

Rantzausminde 2003.
    Rantzausminde var i år begunstiget
med mange dage med dejligt sejlvejr.
Der var både sol og vind,- måske lidt ri-
geligt om lørdagen.
Rantzausmindetræf er Wayfarerklassens
”krumtap”, det er her at flest Wayfarer
sejlere mødes år efter år. Det er her der
er mulighed for at snakke med sejlere
fra nær og fjern, og det er her vi helt na-
turligt holder vores generalforsamling.
Fremmødet på generalforsamlingen er
rigtigt flot, og det tillæger bestyrelsen
stor værdi,- vi føler under alle omstæn-
digheder at vi ved valget på generalfor-
samlingen har fået et solidt mandat til at
forvalte vore forenings interesser.

Dato kl. Aktivitet Sted Kontakt
Oktober

25. Toddy Cup Furesøen 38348934
December

26. Julesejlads Hellerup

2004 Januar
29. 19.00 Besøg hos NorthSails NorthSails 44952584

Marts
19. 19.00 Ranglistesammenrend Farum Sejlklub 44952584
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Det er vores håb at vi også fremover kan
gøre generalforsamlingerne tilstrækkelig
interessante, så vi kan fastholde eller ud-
bygge det flotte fremmøde.

DM 2003 i Hellerup Sejlklub.
    Der var også i år rigtigt flot fremmøde
til DM i Hellerup Sejlklub med 28 til-
meldte joller. Vi havde 3 gode sejlads-
dage og der blev gennemført i alt 8 sej-
ladser i vind hvor der ikke var meget be-
hov for at hænge. Hellerup Sejklub gen-
nemførte stævnet på samme kompetente
måde, som vi er vant til fra tidligere
stævner. Et ekstra krydderi var det at
606’erne samtidig havde deres Nordiske
mesterskab. Det skabte mere liv på ba-
nen og i klubben ved aftersailing og
stævnemiddag. Tak til Hellerup Sejlklub
for et flot gennemført Wayfarer DM.

Fredag den 1. august 2003 kørte vi
forventningsfulde til Hellerup for at

deltage i DM for Wayfarer. I forbindelse
med tilmeldingen fandt vi ud af, at der
var 28 deltagere incl 4 både fra Holland.
Solen skinnede, himlen var blå og der
var en let brise fra syd.
    Det var jo et internationalt felt, så
derfor havde Hellerup Sejlklub udarbej-
det sejladsbestemmelserne på engelsk.
Her undrede Lise sig over, hvordan man
kunne få ”Redress” i forbindelse med
protester. Jeg måtte forklarer hende, at
hvis der var en protest, så skulle besæt-
ningen skifte til røde kjoler.

DM Wayfarer 2003 i Hellerup
af Lise og Søren  W 9733  Wåde drømme

    Første start gik kl. 11 og vupti så lå
Ton Jaspers fra Holland forrest. Vi un-
drede os lidt, fordi sidste år, lå han langt
tilbage. Men en sejlads er jo lang, så An-
ders og Sune kom stille og roligt op på
førstepladsen, som han plejer, og Poul
og Irene blev nr. 2. Men der var alligevel
flotte placeringer til Ton (nr. 5) og John
Friis med Mary, som blev nr. 6.
   Anden start gik umiddelbart efter. An-
ders Friis (den bisse) sejlede ind i os på
startlinien. Det var vist nok for at undgå
at sejle for hårdt ind i dommerbåden,
som lå lidt for tæt ved luv startmærke.

Her  ses de fleste af de 28 deltagere   Foto: H. Larsen

    Der var et flot, flot fremmøde med
Wayfarer sejlere fra England, Holland,
USA, Norge og Danmark ialt 42 sejlere
fordelt i 16 Wayfarer joller.
Vejret kunne ikke være bedre med et
konstant højtryk med sol, sol og sol og
25-28°C og vind 0 - 6 m/s som varede
fra første til sidste dag.
Tak til Neel og Bo for det store arbejde I
begge har lagt bag denne bragende suc-
ces af et Internationalt Wayfarer rally.

PS: Der er stadig kølvand  du kan lægge
bag dig!

Nattestemning fra Rantzausminde 2003

Tilbageblik på 2003 DM 2003
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DM 2003DM 2003

     Anders måtte lave et par vendinger
og i mens var Steen og Keld smuttet. De
var faktisk så lang foran, at man ikke
kunne se navnet på båden . Steen og
Keld holdt flot til mål og vandt sejlad-
sen.
    Tredje sejlads forløb efter planen
bortset fra, at der pludselig var en ny
hollænder med fremme som nr. 4 i mål.
   Fjerde sejlads blev startet stadig i dej-
ligt sommervejr og sluttet efter planen i
det Anders og Sune vandt. Denne gang
var det Thomas Rauns tur til at lave en
flot placering som nr 7.
    Slut med den dag - ind for at få
moleøl, grillmad, musik og snak. Humø-
ret var højt – alle havde gjort det godt og
nogle havde fået for meget sol.
    Lørdag startede med ingen vind fra
forskellige retninger og silende regn.
Sejladsen blev udskudt – ros til arrangø-
rerne. Det er altså kedeligt at sidde og
glo på regnen. Ved frokosttid kom der
lidt sol og meget lidt vind. Der blev star-
tet en sejlads af dem, hvor man skælder
gasten ud, hvis hun trækker vejret. Uli-
deligt, banen blev afkortet, så vi gik i
mål ved andet topmærke. Anders vandt
den mest suveræne af sine sejre ved
dette stævne, og Bo fik en flot 6 plads -
hans bedste til dette DM. Jeg må heller
ikke glemme Jørgen og Gunner, som fik
en 9. plads, der gav anledning til stor
glæde.
    Status efter 2 dage på vandet og inden
finalen. Anders og Sune suveræne på
førstepladsen med 4 ettere og en to’er.
Men i top to havde der været 5 forskel-
lige både sammen med Anders i de fem
sejladser, hvilket gav en ret tæt stilling
fra nr. 2 til 8.

Vi lå nr. 4 efter en god jævn serie uden
de helt store spræld og havde en drøm
om at vinde andet end bedste mix uden-
for præmierækken.
    Men først skulle vi have festmiddag
og øl. Nogen gik i bad inden festmidda-
gen andre ventede til en anden dag, men
det hele foregik i fri luft, så det gjorde
ikke noget.
   Søndag morgen – alle var friske, der
var en god konstant jævn vind, sol og
spænding i luften.
    6. sejlads forløb efter planen og An-
ders vandt. Men med en 2. plads var Sø-
ren og Annette pludselig rykket meget
tæt på sølvmedaljen og vi var dumpet til
5. pladsen, 1 point efter Stephan og Jes-
per. Til gengæld havde vi slået Steen og
Keld, så nu kunne vi næsten ikke tabe til
dem.
   I 7. sejlads var Steen og Keld tilbage
med samme styrke som om fredagen og
lavede en flot 2. plads. Vi var dog stadig
foran dem, men vi havde tabt Jon og
Joel, så nu var vi dumpet til 6. pladsen.
    Af de 8 første var vi nu kun foran
Steen og Keld og Skovgaard Mortensen.
Men , men, men 8. sejlads blev vundet
af Skovgaard-Mortensen foran Steen og
Keld. Meget flot sejlet.
    Bortset fra, at vejret var dejligt, er det
nok noget nær den mest skuffende sejl-
dag vi nogensinde har haft, og ved
præmieuddelingen vinder vi tilmed ret-
ten til at skrive om stævnet- nedtur.
    På land skulle vi vente en god tid,
fordi der var protester hos 606’erne, der
sejlede Nordisk Mesterskab på samme
tid.

    Men da præmieuddelingen kom, var
det et sandt orgie, som var værd at vente
på. Guld til Anders og Sune, sølv til
Poul og Irene igen i år, bronze til Søren
og Annette, almindelige præmier til Jon
og Joel, Steen og Keld og Stephan og
Jesper. Bedste mix udenfor præmie-
rækken igen i år til os, bedste fremgang
til Ton og Hans fra Holland, en genua
fra North Sails til Bo efter lodtrækning
mellem dem, der havde forbedret sig
mest i løbet af stævnet, en spilerstage fra
Wayfarer Trading og en kurv fra
Skovgaard-Mortensen jeg kan ikke hu-
ske til hvem (undskyld), og sidst men

bestemt ikke mindst klokken.
    Klokken gik til Helge efter følgende
ordveksling mellem Helge på bagbord
halse og en 606 ved topmærket i meget
let vind og strøm:  Helge: ”Flyt dig”
606:”Jamen jeg er på styrbord”, Helge:
”Det bruger vi ikke i Hellerup, når der er
strøm”.
    Alt i alt et rigtig godt stævne og vi ses
i Svendborg Sund Sejlklub umiddelbart
får Rantzausminde i 2004.

Resultatsliste for DM 2003
Nr Skipper Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot

1 222 Anders Friis Hillerød 1 2 1 1 1 1 1 3   8
Sune Sigsgaard Hillerød

2 239 Poul Ammentorp FAS 2 5 3 6 4 5 3 7 28
Irene Ammentorp FAS

3 10212 Søren Jensen FAS 14 7 5 2 3 2 7 5 31
Annette Hansen FAS

4 8278 Joel Bøgh FAS 15 9 10 3 2 3 4 4 35
Jon Kjartansson FAS

5 10249 Steen Schubert FAS 3 1 9 12 15 7 2 2 36
Keld Forchhammer FAS

6 9355 Stephan Nandrup-Buus YF 7 4 2 10 7 4 5 11 39
Jesper Friis FAS

7 9733 Søren Jonasen FAS 4 11 6 4 5 6 8 6 39
Lise Jonasen FAS

8 10299 Ove Skovgaard-MortensenSKB 9 3 7 5 DNF9 6 1 40
Denni Nielsen FAS

9 9067 Sten Madsen FS 10 6 8 14 8 10 13 9 64
Karina Madsen FS

10 9218 Dirk Olyslagers KNWV 12 8 4 8 16 16 18 8 72
Arnold Olyslagers KNWV

11 5797 Flemming Nielsen FAS 18 10 11 11 10 8 14 13 77
Henrik Frengler FAS

12 5011 Ton Jaspers KNWV 5 18 13 9 11 14 15 14 81
Hans de Bruijne KNWV

13 3264 John Friis SES 6 12 12 16 12 13 10 20 81
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Årets sidste Useriøse kapsejlads:

Toddy Cup!
På broen i Yachtklubben Furesøen (YF) starter skippermødet kl 09.48 lørdag  25.
Oktober 2003 med også at tilsmage Toddyen.
Starterne går i rap efter hinanden i Lille Kalv fra ca. klokken 10.31.
Én af bøjerne forventes at ligge inde i havnen!
Det er tilladt også at benytte (tåge-)horn og (anker-)klokke!
Der er slet ikke præmie for hver 3. startende jolle!
Startgebyr forekommer…
Når vi er færdige med sejladserne, forventes vi at nyde et sildebord i klubhuset li-
gesom sidste år til en rimelig lav udskrivning!
Om Birkerød Sejlklub har standernedhaling denne dag vides ikke!
Bindende tilmelding til Stephan  45 85 45 15 ….ca. 4-6 dage før og
meddel om du/I også deltager i sildebordet.

24 4163 Kim L. Petersen FAS 27 26 18 21 19 25 21 24 154
Helene Drud Madsen FAS

25 5481 Jens B. Hansen KAS 25 23 22 23 DNF24 25 22 164
Paul Brian Little KAS

26 5250 Jørgen Øllegaard Oure 22 19 25 27 20 27 27 27 167
Anders Rytter Oure

27 3245 Bjarne Christiansen FAS 26 24 24 24 DNF26 26 25 175
Claus Eriksen FAS

28 3364 Gunnar Kondrup Ho Bugt 28 28 28 26 DNF28 28 DC 195
Per Vilstrup Petersen Ho Bugt

Tak til vore sponsorer.
 Af Jørgen Svane.

DM for Wayfarer i Hellerup Sejlklub
havde en række sponsorer som velvilligt sørget for, at der var mere end de sæd-

vanligt Dansk Sejlunion medaljer at sejle om.
Tak til:
NORDEA - hovedsponsor for stævnet.
NORTH SAILS - for en udloddet genua.
SKOVGÅRD-MORTENSEN - for den ekstremt flotte frokostkurv.
WAYFARER TRADING - for del lækre spilerstage.
ITALIENSK VINHUS & WAYFARER-KLUBBEN - for de mange vingaver.
Og så husk lige!!!!
STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS.

Medaljetagerne fra 2003 , fra venstre sølv ( Poul og Irene Ammentorp), guld  (Anders Friis og Sune Sigsgård)
og bronze ( Søren Jensen og Anette Hansen)

Mary Jakobsen SES
14 6617    Thomas R Petersen       SKS         13      14   14      7  14    11    12       16 85

Anne S. Jensen SKS
15 2042 Bo Christensen HS 16 15 17 15 6 15 9 12 88

Lars Rich SB
16 5128 Christian Bovet HS 8 17 21 13 17 17 17 10 99

Lone Holm Hansen Oure
17 973 Steen Ammentorp BrVig 11 13 19 DF 18 18 11 18 108

Troels Nandrup-Buus FAS
18 4955 Gunnar Petersen FAS 17 16 15 22 9 12 20 23 111

Jørgen Svane FAS
19 5852 Lous de Bruyne KNWV 21 25 16 17 13 20 19 26 131

Ans Olyslagers KNWV
20 10290 Giel Bloks KNWV 20 22 20 25 23 21 16 21 143

Koos van Overdijk KNWV
21 5558 Torben Haslund YF 19 27 23 20 21 19 23 19 144

Søren Christensen YF
22 6671 Helge Larsen HS 24 21 26 19 22 22 22 17 147

Kristian Larsen HS
23 2 Ib Lykke BS 23 20 27 18 DNF23 24 15 150

Per Zeuthen BS

DM 2003 DM 2003
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Farum CupLynæsstævne

1 222 Anders Friis BS 1 1 1 1 1 1 5
Sune Sigsgaard

2 10249 Steen Schubert FAS 3 6 3 4 3 2 15
Claus Eriksen

3 973 Steen Ammentorp BS-I 2 2 5 2 5 6 16
Sofus Petersen (lør)

4 10212 Søren Jensen FAS 4 4 2 3 6 4 17
Anette Hansen

5 9733 Søren Jonasen AS 6 3 7 5 2 DNF 23
Lise Jonasen

6 5797 Flemming Nielsen FAS 5 5 4 6 7 5 25
Henrik Frengler-Jensen

7 3638 Finn Palne RS 9 7 6 7 8 9 37
Johnny Hansen

8 10299 Dennis Nielsen SKB 7 DNC DNC DNC 4 3 38
Ulrik Skovgård-Mortensen

9 5128 Christian Bovet HS 8 8 8 10 9 7 40
Lone Holm Hansen

10 4955 Gunnar Petersen FAS 10 10 9 8 10 8 45
Jørgen Svane

11 4163 Kim L. Petersen FAS 11 9 10 9 11 10 49
Helene Drud

Plc    Sejlnr  Navn                   Klub   1        2        3        4       5        6   Point

Pinsestævnet i
Lynæs sejlklub.

Et ranglistestævne med vind fra for-
skellige retninger, regn og anima-

lisme til overflod.
    Årets Pinsestævne i Lynæs - 7. og 8.
juni - blev afviklet i alt fra springende
vind i temmelig varierende styrke til in-
gen vind overhovedet.
    Det hele tilsat en smagfuld garniture
bestående af med regn og regn i torve.
Sejladserne - 6 i alt - gav sejr til Andres
og Sune.

Af Jørgen Svane

    Naturligvis - fristes man til at næsten
til at sige.
    Ved dette stævne var det dog wayfarer
10249 der for alvor slog igennem.
“Wannabe” - der i folkemunde fra nu af
bliver kaldt “Den grønne slagter” - sej-
lede en flot samlet 2. plads hjem.
    Dette animalske islæt blev forresten
sat yderligere i perspektiv ved lørdagens
middag, hvor der blev serveret spareribs
i en sådan størrelse og mængde, at
Asterix ville have følt sig på hjemme-
bane.
    Sovsen flød ned ad armene og de gna-
vede ben hobede sig op i kæmpe pyra-
mider.

Nr Navn  Klub 1 2 3 4 Point  Plc
10299 Ove Skovgård-Mortensen/ SKB/SK 2 1 1 3 7 1

Dennis Niels
10212 Søren Jensen/ FAS/FAS 1 3 2 6 12 2

Anette Hansen
8278 Joel Bøgh/ FAS/FAS 6 2 3 2 13 3

Jon Kjartansson
222 Anders Friis/Bjarne N.N. BS 3 6 4 1 14 4
10249 Steen Schubert/ FAS/FAS 9 4 5 4 22 5

Keld Forchhammer
9355 Stehann Nandrup-Bus/ FAS/YF 4 5 6 10 25 6

Jesper Friis

5797 Flemming Nielsen/ FAS/FAS 5 7 9 5 26 7

Henrik Frengler

Farum Cup
21/22. juni 2003.

Farum Cup blev af forskellige årsager
afviklet på én dag med deltagelse af

15 Wayfarer-joller.
    Og Farum Cup – med tilnavnet Hovsa
Cup, fordi den i sidste øjeblik alligevel
blev gennemført, men  forkortet til én
dag – blev dermed også sæsonens bedst
besøgte ranglistestævne, kun overgået af
DM i Hellerup med 28 deltagende
Wayfarer-joller, og med klar distance til
klubmesterskaberne i Farum Sejlklub
søndag den 21. september, hvor der del-
tog 1 Wayfarer-jolle (foruden 4 Yng-
linge og 3 Trisser).
    I anledning af Cup’en havde klubbens
kapsejladschef fået fremstillet nogle
hylstre i kraftige farver, som passede
ned over de faste mærker på banen, så-
ledes at tiden ombord ikke skulle bruges
på unødig tvivl om og diskussion af
mærkeplaceringen.

af Steen Schubert og Keld Forchhammer

     Alligevel var det ikke helt lykken,
idet hylstrene blafrede løst omkring
mærkerne, hvilket vi bl.a. fik at føle ved
en tæt ”rundbarbering” af bundmærket i
1. sejlads, hvor skipper Steen et ganske
kort øjeblik blev blændet af et blafrende
hylster, hvorefter vi måtte en tur rundt
om os selv, mens 4 andre joller passe-
rede forbi – ærgerligt.
    Der blev gennemført 4 sejladser i alt,
og det vakte mildt sagt lokal Farum op-
mærksomhed, at den nye Wayfarer-jolle
og de nye Wayfarer-sejlere i Wayfarer
nr. 10299 uden videre sejlede sig ind på
en samlet førsteplads med en score på to
førstepladser, en andenplads og en tred-
jeplads. Det har dog bragt ro på de in-
terne linjer i klubben, at de ikke gentog
succesen ved DM.
    Resultaterne fra Farum Hovsa Cup
kan ses andetsteds her i bladet eller på
hjemmesiden under resultater – husk
dog at trække en måned fra, hvis du le-
der efter resultaterne der.

Resultatsliste fra Lynæs

Resultatsliste fra Farum Cup
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Farum Cup Skovgård-Mortensen

6617 Thomas Raun/ SKS/SK 8 8 7 8 31 8
Anne S. Jensen

9733 Søren Jonasen/ FAS/FAS 7 10 8 7 32 9
Lise Jonasen

6137 Jens Brøgger/ FAS/FAS 10 9 10 9 38 10
Niels Duelund

4955 Gunnar Petersen/ FAS/FAS 11 13 12 11 47 11
Jørgen Svane

5132 Ib Lykke/Per Zeuthen BS/BS 13 11 11 12 47 12
4163 Kim Petersen/ FAS/FAS 12 12 13 13 50 13

Claus Eriksen
4633 Per Christoffersen/ FAS/FAS 14 14 14 14 56 14

Joakim Gundel
3638 Finn Palne/ RS/RS 15 63 15

Johnny Hansen

SWS og FAS har i samarbejde
arrang  5, Allerød,

torsdag den 29. januar 2004 kl. 19:00

Besøget er gratis men vi beder ven-
ligst om tilmelding til formanden for
Farum Sejlklub Arne Stahlfest,
Dybedalsvej 25, 3520 Farum
mail: stahlfest@c.dk , eller
44952584

Besøg hos
North Sails

Wayfarer Porter Brother’s
Wayfarer serie 2

Pris:
World Komplet 56.192,-
MK ll version Komplet 58.228,-
MK IA version Komplet 60.744,-
Plus S version Komplet 66.855,-
Priserne er incl. moms og ekskl. transport.
Storsejl og Genua 7.428,-
Spiler 3.714,-
Asymmetrisk spiler (kun World) 4.768,-

   Alt i udstyr og dele til Wayfarer. Ring og få en pris.

Heldækkende presenning 1.895,-
Komplet Proctor mast 5.495,-
Rorblad, lakeret 995,-
Rorhoved, lakeret 795,-
Sværd, lakeret 1.395,-
Agterluge MK I og II 1.180,-
Pakning til agterluge 195,-
Håndtrailer med næsehjul 2.995,-
Combi Autotrailer (incl. jollevogn) 8.995,-

Priserne er udregnet efter kurs 11.30 på engelske pund.

Skovgård-Mortensen
Hundige Havn

Hejren 30
2670 Greve Strand

Wayfarer rangliste
sammenrend

i
Farum Sejlklub

    Fredag den 19. marts kl. 19:00 til
sjow, vin og lettere anretninger. kr. 60
tilmelding til hovhovmester.

Vibeke Stahlfest, Dybedalsvej 25,
3520 Farum tlf:.44952584
stahlfest@c.dk
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Malö til HøvikInt. Rally i Malö

Internationalt
Wayfarer Rally på

Malö i Sverige.
 af Poul Ammentorp

Neel og Bo havde rigtigt lagt sig i se
len for at arrangere Internationalt

Wayfarer rally. Ud over deres erfaringer
fra tidligere Wayfarer ture i området, var
de i løbet af vinter og forårsmånederne
to gange i Sverige for at finde frem til
den rigtige campingplads.
    Der fandt det helt rigtige sted på Malö
en lille ø adskilt fra Orust med et smalt
sund.

 Stedet var helt ideelt og jeg er sikker
på, at det er ikke sidste gang at vi er på
Malö eller i den Svenske skærgård. Der
et trods alt kun 6 timers transporttid, og
naturen er så skøn og Sverige er et her-
ligt ”rejseland”, så det er rigeligt rejsen
værd.
    Der var et flot, flot fremmøde med
Wayfarer sejlere fra England, Holland,
USA, Norge og Danmark ialt 42 sejlere
fordelt i 16 Wayfarer joller.
   Vejret kunne ikke være bedre med et
konstant højtryk med sol, sol og sol og
25-28°C og vind 0 - 6 m/s som varede
fra første til sidste dag.
   Tak til Neel og Bo for det store ar-
bejde I begge har lagt bag denne bra-
gende succes af et Internationalt
Wayfarer rally.

Mange Wayfares i skærgården    Foto: Irene Ammentorp

Mandskab: Dick Harrington, USWA,
Kristian(min næstyngste søn) + Ken/
W1348"Maitken“.
    Lykkelig i sandhed er en *Vejfarer*/
WAYFARER! Og vi var, da W-Intnat.-
Rally-deltagere fra DK, Holland, Norge
og UK vinket os af sted fra herlige
Malö, og det flotte W-fællesskab der.
Afg. 7/8 ca. kl. 11, og Dick, som sted-
kendt efter et par dages ophold, tog før-
ste rorvagt. Kryds på kryds, og X igen
med krapsøsprøjt og monteret
‘sprayhood’, såvel som motorsejlads
førte os til landing, ca. 18:30, i en knæ-
dyb bugt ved nordenden af SOTE-ka-
nal, som kræver motor.
    Læ mod V. og forventet morgensol
fra Ø. Uheldigvis gled Dick på en for-
ræderisk glat klippe, slog hul på sit knæ
og blødte ubehagelig meget.
Førstehjælps-pakken, en gave fra
W5140, kom i brug i Kristian’s hjælp-
somme hænder, mens skipper gav en
alvorlig og bestemt ordre til Dick om at
komme sig ned på underlaget og få det
blødende ben op på proviantkisten. En
ankerdram styrket os alle tre - føler jeg.
    Næste dag oprandt med sol og svag
vind. Kursen blev sat mod VÄDER-
ÖERNE ca.7NM fra fastlandet og der
spiste vi frokost/lunch. Stedet er fanta-
stisk og vidunderlig en fin sommerdag,
men er et særdeles alvorligt og respekt-
indgydende område i dårligt vejr.

W-Internattionalt Rally 2003
W1348-cruise fra Malö(SVE) til Høvik(NOR).

af K. H. Jensen W 1348

    Længere syd på denne kyst findes en
skærgårdsgruppe med det ildevarslende
og urovækkende navn PATERNOSTER,
og indikerer at den bønnen/’Fader-Vor’
nok har været brugt af frygtsomme sø-
folk i uvejr.
    Den aften efter endnu en lang
sejldag(to som sejler og en som hviler
liggende - som for længe siden på
220NM *Sjælland Rundt* som tog os
52t.45min.) kom vi ind i den fantastiske
Koster-skærgården, et helt specielt
‘arkipelago’. Naturligvis nok måtte vi
stå på - for ankerdrammen og middagen
ventede. Begge dele blev nydt med eks-
tra smag i en vidunderlig solned-gangs-
stemning og belysning med skønne
farvespejlinger på himmel og i hav -
fyldt med klipper, holme og skær.
Dick’s sår er i god bedring; forbinding
og kompres byttes, mere udstyr må ind-
handles i morgen, og så er månen her,
impo-nerende stor og fersken-gul-rød-
orange står den der og giver Dick lidt
hjemve. Ferskenhøsten er nu hjemme i
Ohio. Sandelig naturens vidundere er
overalt rundt os, og allerbedst, vi er her
og sanker ind til W-minde-skattekisten !
    Fremdeles flot sommervejr næste
morgen, da vi sejler ind i Koster-sundet.
Kristian og jeg noterer os hans oldefars
fisker-hytte på engen(nu beskyttet i na-
tur-reservatet, hvor vi for 30 år siden
havde vores W-fam.telt-basecamp).
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    Landgang gør vi ret ved den kendte
Fiskerestaurant for at få vand, handle og
opsøge lokal slægt af min afdøde
kone+svigermor. De var over-rasket og
glade over, at se Mait’s førstefødte søn -
vokset markant siden sidst og nu en del
større end sin far.
    Herfra satte vi atter kursen til søs mod
den SV-NO grænse, som lidt overra-
skende fremdeles er opmærket med bø-
jer. Må være et levn fra „reke-fiske-
krigens“ tid i dette område. Nu er der
bare én rejetrawler tilbage på Koster. Til
havs *Ut på Ha-vet* i forsøg på isobar-
sejlads langs trykfladen med forventet
vestlig drejning af den universalt
retnings-relaterede vind(som kloden ro-
terer østover), passerer vi vest af HEIA -
det mest vestlige skær - i det vidtåbne
hav ca. 7,5NM fra land. Herude er der
en masse ‘urent’ farvand, sten og klip-
per, og som igår, er her kun få fartøjer;
de ses langs kysten på ‘søvejens E 6’.
    Nu tilbage i Norge bjerger vi det
svenske gæsteflag, som i 36 år har været
brugt på W1348. Langsomt synker det
svenske havområde og Bohuslän,
*Klippor - Hav - Segling*, under kimin-
gen bag os. Vinden øger til en god frisk
brise fra SV og nu begynder Skageracks
bølger at løfte på skuldre og ryg! I dette
område viser turistkortet signatur af
hvide måger, som ligger på ‘ryggen’,
altså krap sø, urent farvand, „brennung“
og „shoal grounds“ med relation til
opgrundende havbund fra store dyb-der,
og de store mængder udstrømmende
ferskvand fra områdets vandløb, som har
betydelig vandføring, især Norges stør-
ste elv, Glomma.

    Denne gode lænsevind, nærmest plat,
frister os ikke til spilersejl(vi har jo fe-
rie!), men den får afgjort markant, ter-
misk hjælp af opstigende luft(Vest-drej-
ningen udeblir!) over Norges land foran
os, hvor HANKØ-området begynder at
vokse, når vi pas-serer vest af Thorbjørn
skjær. Derinde i Hankø-sundet ligger
Norges *Regatta-Mecca*, og Kong Olav,
sejlerkongen holdt til her om sommeren
som ivrig kapsejler.
    I en trang vik ved ‘Ytre Oslofjord’,
ca. VtSV af Fredrikstad, finder vi natte-
havn - altid lidt spændende, men vi ved
den er dér, et sted - får ankerdram, og
Kristian starter grillen. Dick rejser
tunneltelt, og jeg W-bådtelt - vanlige ru-
tiner, bare følg melodi-en og rytmerne.
Vejret er top!
    Søndag morgen, næste dag, er Son-
bugten(10 km nordfor Moss, ca. 21NM
sydover fra Oslo) vores tilsigtede mål,
for her skal W-matros, Kristian, tage
landlov og møde sin familie i Mormors
hytte, og W1348 evt. overnatte der. Tu-
ren langs land, især fra Larkollen og
nordover, var ikke behagelig p.g.a. svag
bidevind-vind og utrolige horder af hur-
tige og støjende motor-både i nærmest
hazardiøs traffik på alle kanter, og ca.
90% af dem med total mangel på
„sjøvett“! Dick var ganske vred(og jeg
ganske skamfuld over disse hjerne-
tomme bådførere), og han ønskede at
kalde ind „US Coastguard“, mens jeg
mente torpedoer måtte til, eller en „Su-
per-Zapper“, som kunne slå af tændin-
gen! Vel, mere vind, gråvejr og regn
ville have ryddet banen for disse
uansvarlige fjols.

    Svag vind betød sejlads gennem kana-
len - mellem Jeløy og fastlandet - ved
havnen i Moss. Her for mange år siden
sejlede vi, de to yngste drenge, Mait og
jeg, en herlig lørdag formiddag på læns
for storsejl alene, da en hjælpsom mand
oppe på kanalmuren råbte: „Pas på de åb-
ner ikke broen lørdag og søndag!“ Under
forsøg på at se uforstående ud råbte jeg
tilbage: „Hva’for noget?!“ Han gentog så
advarselen ganske højt og tydeligt med
lidt alarm i stemmen; vi nærmet os jo nu
broen, og da fældte vi masten for at drive
under broen. Manden så meget overrasket
ud, smilte og lo dog, og vinkede lidt tru-
ende til os. Egentlig fortjente jeg fingeren
fra denne hjælpsomme gentleman. De
fleste giver pokker - fremfor støtte !
    I Son-bugten besluttede Dick og jeg at

fortsætte mod Høvik, da vinden havde
øget til ca. 8+ m/sek. med venturi-effekt
nord-over gennem Drøbak-sundet, hvor
motorbåds-infernoet blev endnu værre.
Mange havde nok været til Int.Power
Boat Race inde i Oslo og forsøgte sig nu
som kopimagere. Særlig ilde var det
mellem Drøbak og fortet
Oscarsborg(som sænkede Hit-ler’s stolt-
hed, slagkrydseren „Blücher“, d. 9.april
1940), hvor der er smalt, og hvor en af-
lyst/udsat lov ville have stoppet den
utrolige „grise-manøvrering“, som
uintelligente, tankeløse motorbådsførere
præsterede med sine 25 - 35 knop. Norsk
Sjø-politi var ikke at se, og ca. én motor-
bådsfører ud af 25 viste hensyn, og no-
gen få pegede fingre af os og lo med
højt gab!

Typisk by i skærgården      Foto: Dick Harrington



20 21

Nyt fra Århus

Nyt fra Århus
Sommeren 2003

Så lakker det mod enden af sæsonen
og vi nærmer os vinteren.

    Det har været en tam sæson med få
gennemførte sejladser og ringe tilslut-
ning, særligt i efteråret.
   Der er ligesom en afmatning i aktivite-
ten i Århus regionen.
    Det har ellers været en dejlig sommer,
men årsagerne kan som vi ved skyldes
mange andre end blot vejret.
   Vi oplever nu et generationsskift, hvor
de gamle bærende kræfter holder op, og
nye ildsjæle endnu ikke er kommet på
plads.
    I de mange år jeg har været med, har
det gået i bølger, så vi håber på, at vi
snart er på vej op igen.
    Det første vintermøde skal være den
26/ 11- 03 i Klubhuset i Århus havn Kl.
19,30. Der vil vi så uddele præmier for
onsdagssejladserne og fastlægge vinter-
programmet.
    Vi anmoder så mange som muligt om
at møde op, så det kan blive så festligt
som muligt, og vi kan få det kendskab
og sammenhold der er nødvendigt for
Århusflådens trivsel. Det er ved vinter-
møderne at planer bliver til, og grunden
lægges for mange dejlige oplevelser til
næste sommer.
    Vintermøderne er både hyggelige,
morsomme og frem for alt lærerige. Er
du ny Wayfarer-ejer er det den bedste
måde at blive bedre og dermed få mere
ud af sat sejle med din Wayfarer.

 Det er ved vintermøderne du starter. Det
er her du lærer af de erfarne, og får alle
de tips, der gør det sjovere at sejle.
    Bortset fra Onsdagssejladserne, som
fortætter september ud, men med start
kl. 18,30, er der ikke mange aktiviteter i
Århus.
    Lørdag den 20. September var dagen,
hvor Århusflådens barometersejlads løb
af stablen.
    Vejret var lovet fint, og det startede
med vindstille men varmt. Jeg gjorde W
1783 klar og fik den sat i vandet. Der
var i mellemtiden blevet en anelse luft-
ning, og det gik med at få båden til at
drive i den rigtige retning mod startste-
det inde under Århus. Efterhånden, som
jeg kom længere ud på bugten fik jeg
bedre udsyn, og kunne nu ane en båd ud
for Egå Marina. Det måtte være Jørgen
Hededal og Preben, som jeg vidste også
kom med. Efter at have sejlet et stykke
tid, vendte jeg og slog ned mod Jørgen
for at vi kunne følges. Vi mødtes og
fulgtes nu til den pågældende Bøje, hvor
vi nu kunne se 2 Wayfarere mere. Det
var Martin og Lone samt Aksel og Wil-
helm.
    Vi mødtes og aftalte at vi skulle tage
til Skødstrup havn. Reglerne for
Barometersejladsen er at sammenlagte
placeringer for ud- og hjemsejlads tæl-
ler. Hvis det bliver mere kompliceret og
svært at afgøre vinderen drøftes det i
plenum. Vi startede og snart var bådene
spredt for alle vinde. Selv om der ikke
var meget vind var spredningen stor. Tu-
ren var lang men dejlig. Vejret var jo
fint.

Af  John Ejler W 1783

    Med knæet fremdeles bandageret,
men o’kay nu, styrede Dick på livet løs i
den oprørte sø, som kom fra alle kanter
på én gang, og var vanskelig at møde ell.
gire for! Så jeg kom lidt på ‘tå-hæv’, for
en hårdt sat bomnings-stopper/“preven-
ter“ gjorde det særdeles uønsket med en
hård og ukontrolleret bomning i den
ubehagelige krydssø ! Så hellere få en
del sprøjt/sjask indover sidedækket.
Sprayhood’en tog en god del sprøjt, når
vi bankede stævnen ned i det oprørte
vand, for vi havde god fart på, men
WAYFARER er jo bare topgod! Allige-
vel var det naturligt med mange gen-
tagne. „ Bloody stupid people - Luna-
tics!“ Mod de omkringfarende,
potensielt farlige overflade-torpedoer.

    Naturligvis er det herligt at se de
hjemlige fjeldprofiler dukke op, rundt
den lokale ‘andedam’, og en masse var
der at berette for Dick, som var impone-
ret over selve fjorden på sit første besøg
til Norge. Efter ankomst 22:15 spadse-
rede vi bedageligt og trætte hjem til en
afsluttende ankerdram, faktisk 2 stk, og
et herligt brusebad. Hele vejen *væg til
væg* - som Dick sagde - fabelagtigt
godt vejr.
    Distancen på de fire dage er ca. tilsva-
rende den,Marstrand - Oslo, som W1348
gjorde på to sejldage i 1967, men da var
der en god del skræmmende, hurtig
planing, som absolut ikke frister mig
idag!

Forfatteren undervejs       Foto: Dick Harrington

Malö til Høvik
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Nyt fra Århus Generalforsamling 2003

    Underligt nok så samlede de både sig
som dårligt nok kunne ses ved havne-
indsejlingen, og vi kom ind i rækkeføl-
gen Jørgen langt foran, Aksel, Martin og
John Ejler de sidste nærmest i dødt løb.
Vi fik efter noget besvær fortøjet bådene
rundt omkring i havnen som var fuld af
både, og fundet madpakkerne frem. Vi
sad og hyggede os i det dejlige solskin,
men da vi skulle sejle viste der sig en
forhindring.

    Jørgens storsejlsfald var forsvundet op
i masten. Det blev ved fælles hjælp kla-
ret med faldet uden på og så kom vi en-
delig af sted. Hjemturen gik lidt hurti-
gere, da der var en smule mere vind. Vi
var efter lidt misforståelse ved startbøjen
men med Jørgen først rundt. Så der var
ingen tvivl om sejrherren. Det var en
rigtig dejlig tur.
    Vel mødt til alle Wayfarer-sejlere og
interesserede. Vi håber på stort frem-
møde.

Der gøres klar til afgang    Foto: John Eiler

Deltagere: Der deltog 35 medlemmer
i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Jørgen Jørgensen, Ho Bugt. blev valgt

2. Beretning
Jørgen J takkede for valget og gav ordet
til Poul Ammentorp (formand): W-nyt
har skiftet redaktør. Lone Holm Hansen
har bedt om en pause. Jørgen F Hansen
har taget over og fortsætter i samme stil.
W-nyt er en god reklame for Wayfarer.
Tak til både Lone og Jørgen F H. Også
tak til Lars Vibskov, som trådte ud af ko-
miteen i efteråret. En lille gave vil blive
overrakt ved lejlighed. Hjemmesiden er
meget vigtig. Jens Konge har etableret
den. Tak for det. Thomas og Jørgen har
opdateret den og taget ny teknik i anven-
delse.
Thomas Raun-Petersen (sekretær):
medlemslisten opdaterer jeg løbende.
Den kan leveres som et excel regneark.
Antal medlemmer er lige nu 363, men
der kommer sikkert flere i årets løb, så
vi kan komme op på 375. I år er der
sendt 62 PR-pakker. Medlemsantallet er
stabilt. 80 % af websiden er samme ma-
teriale som tidligere. Nu kan nye med-
lemmer melde sig via websiden. Det er
arrangeret, at flere har mulighed for at
rette i Set & Sket og i kalenderen. Her-
med en opfordring til alle om at levere
stof, så alt er aktuelt. Fotos er velkomne.
Der skal helst ske noget hele tiden. Og
kom gerne med tilbagemeldinger på det
eksisterende.

Skandinavisk   Wayfarer Sammenslutning
Referat fra generalforsamling 10.07.2003 på Rantzausminde Camping

Poul på vegne af Jørgen Svane
(kapsejladssekretær): der deltog 36 i DM
ved Farum Sejlklub. Tak til Jesper Friis
for arrangementet. Der var ti deltagere i
jollestævne i Skovshoved i august. Det
var i underkanten, så stævnet blev redu-
ceret til en dags kapsejlads kombineret
med næste dags deltagelse i Hellerup-
Tuborg Cup. Måske var der træthed efter
DM. Ved Harboe Cup deltog 13
Wayfarere. Det er et stort stævne, ja, en
hel regatta. Vi startede sammen med Pi-
ratjollerne og oplevede, hvor lille fart-
forskel, der er mellem de to jolletyper.
Stævnet i Roskilde var en kombination
af 6 sejladser på op-ned-bane om lørda-
gen og en distancesejlads søndag med
indlagt frokost ved Boserup Skov. Der
har også været pinsestævne i Lynæs.
Husk, at hvert arrangement fortjener en
beretning i W-nyt. Tak til sejlklubber for
arrangementerne. Husk at tilmelde til
det kommende DM – det kan nås endnu.
Jens Konge Rasmussen (chefmåler): der
måles fortsat både af og til. Klasse-
reglerne er opdateret med hensyn til
lukkestrimler nederst i sværdkisten,
lænseporte, sejlnumre på spiler, maste-
skubber og klassesignal. Der er ingen
nye forslag til ændringer til næste sæson
endnu. Komiteen stemmer på vegne af
SWS’ medlemmer i januar.
Bo Christensen (tursejladssekretær):
særligt arrangement var det internatio-
nale rally i Holland. Selv om det var
indlandssejlads i Friesland, var der fan-
tastiske sejlermuligheder.
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Der var tre skandinaviske deltagere af de
ca. 20 i alt. I øvrigt har tilbagevendende
arrangementer haft god tilslutning:
Rantzausmindetræf, praktisk sejlads-
weekend og Ven-tur, og der bliver sejlet
mange steder.
Poul: jeg vil rette en særlig tak til K.H.
Jensen for vedvarende initiativ med at
holde samme på Wayfarersejlerne i
Norge. I øvrigt tak til alle, som bakker
op og sørger for aktiviteter og nye med-
lemmer.
Der var ingen kommentarer til beretnin-
gen. Den blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger revideret
regnskab for 2002 til godkendelse
Egon Madsen (kasseret): regnskabet var
klar 8. januar. Revisorpåtegningen blev
læst op af dirigenten. Der har været 367
betalende medlemmer. Det er blevet til
en indtægt på omtrent DKK 65.000.
Hovedudgiften er W-nyt. Regnskabet
blev godkendt.

4. Gennemgang af budgetforslag og
fastsættelse af kontingent for 2004
Budgetforslag (se W-nyt April) blev delt
ud. Særlig udgift i 2004 er tilskud til
VM-deltagelse. Spørgsmål besvaredes:
tursejlerstøtte er medregnet i de 17.000.
Neel Johansen spurgte om støtte til in-
ternationalt rally i forbindelse med VM i
Canada. Poul: der er meningen at støtte
transport af joller. Sidst i Irland kostede
container 23.000, hvoraf SWS ydede til-
skud på 10.000. Tursejlere skal ligestil-
les med kapsejlere. Der blev spurgt, om
der er regnet med tilstrækkelige reserver.
Det besvaredes positivt.

Komiteens kontingentforslag om kontin-
gent for 2004 på 200 skandinaviske kroner
blev vedtaget.

5. Forslag til ændring af klasseregler
Komiteen har tidligere på året stemt om
forslag til ændringer af klasseregler på
vegne af SWS. Generalforsamlingen
havde ingen bemærkninger hertil.

6. Forslag til ændring af SWS’ love
K.H. Jensen begrunde sit forslag: medlem-
merne skal vide, hvad de skal tage stilling
til.Poul begrundede komiteens forslag: Vi
bedømmer det ret dyrt, hvis der skal
adviseres ekstraordinært pr. brev.
Chris Bagge: det kunne være en mulighed
at definere en frist på 14 dage til offentlig-
gørelse på hjemmesiden.
Jesper Friis: vi skal ikke overvurdere bru-
gen af hjemmesiden. Annoncering skal i
bladet.
Poul: vi ønsker fleksibilitet for at kunne
behandle gode forslag.
Søren Jonassen: det er godt at sondre mel-
lem vedtægtsændringer og andet.
Ken spurgte til ændringer i klasseregler.
Jens: køreplanen for regelændringer er: 1.
de forberedes i løbet af efteråret, 2. der
stemmes om dem i januar, 3. de træder i
kraft 1. april. Det er derfor nødvendigt
med de nuværende procedurer. Vi skal hu-
ske, at vi ikke er en lokal forening, men
skandinavisk.
Ken: ”så vidt muligt” må fjernes.
Efter debatten blev der blev foretaget af-
stemning:
     Forslag fra Ken: for: 5, imod: 25, stem-
mer ikke: 5
     Forslag fra komiteen: for: 28, imod: in-
gen, stemmer ikke: 6
Komiteens forslag blev vedtaget.

7. Valg af komite (bestyrelse)
Efter vedtægtsændringen er der valg af
bestyrelse. Bortset fra Paul Leates var
alle villige til genvalg. De tilstedevæ-
rende blev præsenteret. Der var ikke nye
kandidater til bestyrelsen og alle blev
genvalgt. Det blev overladt til
Wayfarersejlerne i Nordjylland efterføl-
gende at finde en erstatning for Paul
Leates. Michael Mogensen blev nævnt
som en mulighed. Bestyrelsen er heref-
ter:
Poul Ammentorp, Bo Christensen, Kjell
Gjære, Gunnar Kondrup, Egon Madsen,
Jens Konge Rasmussen, Thomas Raun-
Petersen, Göran Skoog, Jørgen Svane,
repræsentant for Nordjylland (ledig)
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8. Valg af revisor
Genvalgt blev: Arne Stahlfest.

9. Eventuelt
Jens: jeg synes, annoncen på bagsiden af
sidste W-nyt er rigeligt poppet. Flere
støttede dette.
Ken: W 950 er på museum. Lars har
gjort et stort arbejde. Han har nævnt, at
der mangler brochurer. Jeg vil gerne op-
fordre til medlemskab af museet.
Thomas: jeg har et udestående med Lars
om levering af brochurer. Det bliver kla-
ret.
Bo efterlyste inspiration til navneforan-
dring for SWS, så det bliver lidt lettere:
Paul Leates: Wayfarersammenslutningen
i Skandinavien.
Poul: Wayfarerklubben, Skandinavisk
Sammenslutning.

Alle metoder anvendes ved Wayfarersejlads            Foto: Ammentorp
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Velkommen til nye medlemmer

Fleet           Sejlnr.          Navn
Århusbugten Gemma Sørensen
Århusbugten 2521 Kurt DengsøePetersen
Århusbugten 5078 FamilienMeier-Andersen
Århusbugten 2819 John Köpke
Esrum 5134 Flemming Lundquist
Furesøen 5127 Lars Kruse
Furesøen Lise Bjerre Schmidt
Furesøen 4056 Lars Stensgaard Moldow
Fyn 4173 Kristian Reimer
Fyn 5262 Steen Gjedsted
Hellerup Flemming Jensen
Hellerup 5437 Lars Holm
Hellerup 8281 Steen DragsbækKristensen
Norge 5978 Carl Erik Fagernæs
Roskilde Fj. Jan Kjeldsen
Roskilde Fj. 7327 Mads Borlund
Roskilde Fjord Michell Imlau-Jeppesen
Roskilde Fjord Lis Torpe Hansen
Sletten Bo Vikens
Sletten Poul Iben Hansen
Sydsjælland 4993 David Hollyoak Frederiksen
Vestsjælland 8404 Hans Bloch Jespersen
Vestsjælland 5000 Jesper Nielsen

Ken: SWS blev navnet for 35 år siden
(to fra dengang deltager her). Der var en
relation til SAS, så navnet blev SWS.
Det kunne være blevet til en sammen-
slutning af tre nationale
Wayfarerforeninger.
Egon: der er to giroindbetalinger, som
jeg ikke kan identificere. 363 har betalt
for i år.

Det blev nævnt, at Rantzausmindetræffet
har 25 års jubilæum. Der var applaus til
Jens Konge, som dengang var primus
motor.
Generalforsamlingen sluttede efter en
time og 35 minutter med tak fra dirigen-
ten til deltagerne for god ro og orden og
en tak fra formanden til dirigenten for
veludført hverv.

Referent: Bo Christensen

Køb og salg
Til Salg : MK 2 med sejlnummer:   W 5242  Pris 24.000 .Center skødning - Wirefald
- storsegl med hurtig reb - Genua - Fok -Spiler - og jolle vogn.
Båden er en god og reel jolle, men er til salg da vi skifter til kølbåd
Lasse Pårup Nielsen Strandvejen 653B 2930 Klampenborg, tlf.: 3963 9617 mobil
3056 1748

Til salg : W-5147, god stand, med storsejl, fok, genua, spiler, heldækkende presening
samt jollevogn. Pris 25000kr.
Bjørn Stilov, tlf.: 45800447-mobil 21809347

Wayfarer jolle købes.
Birgit & Kenneth Meier-Andersen
Møllegade 32,  8660 Skanderborg
Tlf.: 86 51 19 64
E-mail: familien@meier-andersen.dk

Wayfarer jolle købes.     Frederik Lotz, Espergærde (mobil 5123 4308)

Wayfarer jolle købes/ byttes
Vi er et par gamle bedsteforældre, der godt kunne tænke sig at slutte vores sejler liv
med at sejle Wayfarer, traile med den, fiske lidt fra den.
Vi har i vores unge dage været et par habile piratsejlere. På nuværende har vi en Bal-
lad som kunne indgå i en handel med en Wayfarer.
Britta og Hans Nielsen
Fjordbakken 10,   5800 Nyborg
www.chokoladesnedkeren.net

Sælges: Bomtelt til Wayfarer MK ll sælges. Kun brugt få gange.
Bådmotor Mariner 3,3 HK . Kan stuves i agterlugen på en MK ll. Kun sejlet få timer.
Sten Thomsen
Tlf.: 9823 3392
Mail: helen.sten@wanadoo.dk

Bænke til MkII købes.
tlf 4821 9770 eller pareto@mailme.dk
Peter Bogh, W4134"

Skibskisten

Generalforsamling 2003 Køb og salg
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Lån VHS-video,dias eller
smalfilm gratis

Indtil videre er al udlån beklageligvis
    indstillet.

Video VHS
Lånetid en måned
Diverse W-mesterskaber  02:20
DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt
Full Speed Ahead - bånd 1:
Mast- og Sejlkontrol  02:00
Full Speed Ahead - bånd 2:
Trim sejl  02:03
Full Speed Ahead - bånd 3:
Sejladsteknik rund på banen
01:30
Full Speed Ahead - bånd 4:
Let vejr, hårdt vejr  01:30
International Wayfarer Rally
Rantzausminde 1988             00:50
Rantzausminde 1989 00:30
Rantzausminde 1990 00:30
Rantzausminde 1991 00:30
Rantzausminde 1992 00:30
Rantzausminde 1993 00:30
Rantzausminde 1994 00:30
Rantzausminde 1995 00:30
Rantzausminde 1996 00:30
Rantzausminde 1997 00:30

Skandinavisk Mesterskab 00:30
for Wayfarer-joller 1985

Tunø-tur 1992
Barometersejlads 1993,
Tur til Henry 1994
DM  1988, Esbjerg
W-trim - McNamara Canada 1990
Wayfarer DM 1994 Egå
Wayfarer National & World Champions-
hip 1983
Wayfarer  the Movie 01:23
Wayfarer Worlds 1998 02:37

Videobånd på VCD.
Videobånd kan nu bestilles som VCD
(Video CD) der kan afspilles på en
computer eller de fleste DVD afspillere.
Der er ca. en time spilletid på
hver CD.
CD’erne koster 25,- kr/stk + forsen-
delse.
De skal ikke sendes tilbage efter brug.

VM1978
Super 8 smalfilm
Lånetid to måneder.

Wayfarer Worlds 1978
(dias 24 x 36 ,  96 stk.)
Lånetid to måneder.

Summer cruise
16mm tonefilm
Lånetid to måneder.

Wayfarer Trading
Thomas Raun-Petersen,   Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 2007, Telefax: 39 63 59 07  Girokonto: 8 58 52 61
Bank:Danske Bank,  konto: 4260 4001166549
E-mail:  trp@wt.dk

Landevejstrailer udlejes, joller transporteres.

Alle priser inel. 25% moms. Ret til prisændringer
forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger
er ikke indregnet i priserne.––
Åbningstid efter aftale

SWS udlån

Mast & Rig
Mast, Proctor,grå 5.900

- hjul til ophal, pr. stk. 65
- hjul til ophal m. kuglelejer, pr. stk 250
- skivgat til forsejl 390
- mastekrave 240
- kasse m. 2 hjul til ophal 450

Mastespor 270
Mastestol 2.100
Mastebolt, stål Ø  8mm 190
Svanehals smal/fast 1.040/410
Sallingshorn, blå, pr. stk 220

- endestykke, justerbart, pr. stk. 145
- svingbare incl. endestykke 1.400
- d.o. incl. fastgørelse på mast 1.850
- stilleskrue til justering af vinkel pr. par 430

Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290
Huljern til justering af vant, pr. stk. 150
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30
Wirefald, m. sjækel, forsejl/storsejl 315/330
Faldstrammer til forsejl 390
Faldstrammer til storsejl 208
Windex 300
Vimpel/ fastgørelse 145/90
Bom, Proctor, grå 1.830

- slæde med øje 120
- lang slæde til kickingstrap 370

Skødning
Centerskødningsblok med kuglelejer 1.070

- træklods til montering 200
Løjbom/skødevogn (Ronstan) 760/400
Bomnedhal 1:8 537
Kuglelejeblok til storskøde  u./m. svirvel 146/190
Trippleblok + trippleblok m. hundsvot 520
Tovværk
8 mm skøde, kan afstrømpes, pr. meter 18
8 mm skøde til storsejl og forsejl, pr. meter 10
6 mm spilerskøde, kan afstrømpes, pr. meter 12
Spilerstage

- tapered, 800 gr Ø38mm/Ø 42mm 670/810
- kile til ophal 65

Presenning & Sejl
Pressenning, - heldækkende mkI, mkII 2.650
                     - cockpit 1.900
Storsejl 4.350
Genua med rude 2.650
Fok 2.250
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.050
Sejlpinde pr. stk 150
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 900/700
Ror & Sværd
Sværd, plywood, 20 mm, 4,5 kg * 1.750

- stavlamineret lak./ulakeret 5.400/3.650
- bøsning af acetal (kølbolt Ø 8/10 mm ?) 90
- kølbolt Ø 8/10 mm 90

Gummipakning til kølbolt, 2 stk. 50
Bremse/stopklods 200/150
Rorpind, lakeret træ/aluminium 1.950/780
Rorpindsforlænger 420
Rorpindshoved, til træ/aluminium 550/780
Rorhoved, aluminium, incl. rorpind 1.850

- træ * 650
Rorblad, 15/20mm plywood * 950
* ulakeret, excl. beslag
Jollevogn
Komplet jollevogn, varm-galvaniseret 3.800
Vugge incl. beslag, varm-galvaniseret 1.000
Hjul til jollevogn 250
Luge
Agterluge mk I/mk II 2.500/2.900
Vrider/plade til vrider 50/18
Vippearm/bøjle til samme 130/110
Lugepakning mk II, gummi/silicone 270/410

- mk I, gummi/silicone 200/250
Siliconelim, 1 tube 310
Rund forluge med gevind 160

- O-ring (pakning) 40
Diverse
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400
Bådrulle-overtræk 200 kg 450
Bundprop,  gevind/glat 40
Bailer/Plastic-Bailer til SD 530/800
Håndtag i teak pr. stk. 470
Fenderliste excl. Skruer                   950

13. oktober 2003
Se billeder af varer,  joller til salg m.m. på

www.wt.dk
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Tursejladsudvalg
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30,
bcr@dk.ibm.com
John Ejler Nielsen, Engmarksvej 15,
DK-8240 Risskov, 86 17 62 33,
johnejler@mail.dk
Anne Vibskov
Svendborgvej 311, Højby
5260 Odense S, 65 95 95  53
Ernst Henriksen, Gormsgade 17,
DK-6700 Esbjerg, 75 13 12 15
K. H. Jensen, Granalleen 30,
N-1363 Høvik, 67 12 10 02,
w1348@online.no

Kapsejladsudvalg
Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2. tv.,
DK-2000 Frederiksberg, 38 34 89 34,
j.svane@mail.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B,
N-1344 Haslum, 67 53 82 37
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, St.
Darum, DK-6740 Bramming, 75 17 91 99
Peter Bichel, Kamma Rahbechs Vej 49,
DK-8230 Åbyhøj, 86 15 72 73
Stephan Nandrup-Bus, Virum Stationsvej
49, DK-2830 Virum, 45 85 45 15

Teknisk udvalg, målere
Poul Meldgård, chefmåler, Hulvejen 28,
DK-3400 Hillerød, 48 26 78 90
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk
Jørgen Hededal, Vågøgade 7,
DK-8200 Århus N, 86 16 33 10
Neel Johansen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30

Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B,
N-1344 Haslum, 67 53 82 37
Lars Vibskov Christensen, Fristedet 3,
Næsby, DK-5270 Odense N, 66 18 01 42

WIC-repræsentant Webmaster
Poul Ammentorp, Munkevej 29 A, DK-
3500 Værløse, 44 48 59 05,
poul@ammentorp.dk

Teknik samling
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk

Webmasters
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej
15, DK-2920 Charlottenlund
tlf:39 64 20 07, fax: 39 63 59 07,
trp@wt.dk

Lån af  bomtelt
Bo Christensen,

Videoudlån
midlertidig ubemandet

W-nyt redaktion:
Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920
Charlottenlund, tlf.: 39 64 53 49
E-mail: jfhansen@mail.dk

SWS-Service, salg, PR:
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15,
DK-2920 Charlottenlund
39 64 20 07, fax: 39 63 59 07, trp@wt.dk

Kontaktpersoner

Aså: Rolf Hartvig-Hansen
rolle@image.dk

Egå: Jørgen Hededal:
86 16 33 10

Esbjerg: Jens Konge Rasmussen
75 12 16 46

Esrum Sø: Poul Meldgård
48 26 78 90

Furesøen: Jesper Friis
44 95 43 14

Hellerup: Stig Kaspersen
39 61 99 60

Køge: Bjarne Christiansen
56 28 33 94

Odense: Lars Vibskov Kristensen
66 18 01 42

Oslo: Einar Tveito
67 54 12 84

Skive: Thorkil B. Mogensen
97 52 80 10

Sletten: Lars Rich
49 19 01 70

Vejle: Agnete Kristensen
75 82 57 26

Århus: Peter Bichel
86 15 72 73

Skåne: Göran Skoog
+46 (0) 42 26 33 60

Bestyrelse
Formand:
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30,
bcr@dk.ibm.com
Næstformand:
Gunnar Kondrup
Jens Kusks Vej 3,
DK 6731 Tjæreborg , 75 17 55 82
guk@esenet.dk
Kasserer:
Egon Madsen, Hvidovrevej 74 e, DK-
2610 Rødovre, 36 70  22  09,
giro 3 17 10 86
egma@post.tele.dk
Sekretær, medlemskartotek:
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej
15, DK-2920 Charlottenlund
tlf:39 64 20 07, fax: 39 63 59 07,
trp@wt.dk
Øvrige medlemmer:
Poul Ammentorp, Munkevej 29 A,
DK-3500 Værløse, 44 48 59 05,
poul@ammentorp.dk

Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk

Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2.
tv.,  DK-2000 Frederiksberg,
38 34 89 34, j.svane@mail.dk

Göran Skoog, Tullgatan 15, S-25269
Råå, + 46 (0) 42 26 33 60,
info@args.se

Kjell Gjære, Hovinlia 3, N-1900
Fetsund, tlf. 63 88 17 92,
kjell.gjare@fet.online.no

SWS kontaktSWS udvalg og service


