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før du tager af sted

Forårsnummeret er som sædvanlig
spækket med tilbud om aktiviteter til

wayfarersejlerne.
    Især skal man bemærke de mange
kapsejladsarrangementer og tilbud til
også nye og uøvede kapsejlere.
    Der er også tursejlerarrangementer. Et
nyt tiltag er Fjordtræffet, som er en god
lejlighed for nye tursejlere til at få erfa-
ring i, hvad udstyr der kræves og hvilke
problemer man skal være opmærksom på
ved tursejlads.
    Jeg håber at få indlæg og billeder fra
de mange aktiviteter. Jeg vil gerne have
tekst med minimal formattering, gerne i
RTF format. Opstillinger af resultater og
lignende i regnearksformat som for ek-
sempel 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 forsinkelse
blive lagt ud på hjemmesiden som PDF
fil i en lav opløsning.
   Hermed ønsker jeg alle en rigtig god
sejlsæson.

Forsidefoto: Fra Praktisk sejladsweekend 2002, Isefjorden  Foto: Jørgen F. Hansen
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Dato Aktivitet                                    Type Sted Kontaktperson Telefon

Maj

5 1. aftenmatch i Århus Kapsejlads Århusbugten John Ejler 8617 6233

5 Kapsejlads i Roskilde Kapsejlads Roskilde Jørgen Svane 3834 8934

8-9 Kapsejlads i Norge Kapsejlads Indre Oslofjord Jon Vahl Saxhaug 95072936

29-30 Kapsejlads i Lynæs Kapsejlads Lynæs Jørgen Svane 3834 8934

Juni

4-6 Læsø Tursejlads Frederikshavn Carsten Jensen 98439898

11-13 Fjordtræf Tursejlads Isefjorden Bo Christensen 3968 0330

18-20 Kapsejladsseminar Kapsejlads Farum Jørgen Svane 3834 8934

Juli

2-4 DM Kapsejlads Svendborg Sund Jørgen Svane 3834 8934

4-11 Rantzausminde 2004 Tursejlads Rantzausminde 0

8 Generalforsamling Møde Rantzausminde Bo Christensen 3968 0330

24-31 International Cruising Rall Tursejlads Canada, Bo Christensen 3968 0330

31-9/8 W-WM Kapsejlads Canada Poul Ammentorp 4448 5905

August

7-8 Ventur Tursejlads Ven Bo Christensen 3968 0330

14-15 Åbent Sjællandsmesterskab Kapsejlads Farum Jørgen Svane 3834 8934

28-29 Praktisk Sejladsweekend Undervisning Ho Bugt Bo Christensen 3 68  0330

September

4 Kapsejlads i Hellerup Kapsejlads Hellerup Jørgen Svane 3834 8934

5 Tuborg Cup Kapsejlads Hellerup Jørgen Svane 3834 8934

25-26 Harboe Cup Kapsejlads Skælskør Jørgen Svane 3834 8934

Oktober

30 Toddish Cup Kapsejlads YF- Furesø Jørgen Svane 3834 8934

December

26 Julesejlads Kapsejlads Hellerup Jørgen Svane 3834 8934

Nyt fra bestyrelsen
Af Bo Christensen

Forårsjævndøgn er det i skrivende
stund. Det betyder indgang til den

halvdel af året, hvor den lyse del af døg-
net er den fremherskende, og hvor tem-
peraturen rent statistisk er højest.
      Wayfarerkalenderen er ved at være
klar. Slut op om arrangementerne og vær
med til at bidrage til fællesskabet. Det
gør det sjovere at være med i den store
Wayfarer-”familie”.
    Er du en havets vandrer med fjerne
nye mål, der gerne vil se andre folk og
drikke deres skål?
    Sådan begynder poeten vers tre i
Wayfarerens pris. I praksis er der gode
muligheder for at komme med på tur
uden at møde op i egen båd. Kig i
Wayfarerkalenderen og fortæl arrangøren
om din interesse.

Hvor er vi? Hvor skal vi hen?
    Vi har gennemgået regnskabet for sid-
ste år og set på budget. Vi kan ud fra
dette foreslå til generalforsamlingen, at
kontingentet ikke skal stige i 2005. Men
ser vi frem til 2007, hvor SWS står for
tur til at stå for VM for Wayfarer, forven-
ter vi, at der bliver brug for kontingent-
forhøjelse det følgende år. Vi vil gerne
blive bedre til at udnytte budgettet for
medlemsarrangementer. Ekstraordinært
bliver der en kapsejladstræningsweekend
med den mangedobbelte verdensmester
Ian Porter som instruktør.
    Større spiler har vi aftalt et eksperi-
mentere med. Det er med henblik på at
gøre det sjovere at sejle på op-ned-baner.

Størrelsen på spileren skal defineres
ifølge ISAF-metoder. To erfarne sejlma-
gere er med. Afprøvningen sker på Fure-
søen og i Øresund i forårssæsonen. Ende-
ligt forslag skal gerne være klar til gene-
ralforsamlingen. Her kan det kun vedta-
ges lokalt for Skandinavien, men det næ-
ste er naturligvis at foreslå det vedtaget
internationalt gennem WIC.
    Der bliver også arbejdet med forslag
om at tillade større ruder i sejl. Dette skal
give bedre udsyn og dermed mere sikker
sejlads. Desuden skal det foreslås at til-
lade større inspektionsluger. Det kan
gøre det attraktivt at sløjfe den store luge
ved at glasse den fast og nøjes med en
anselig inspektionsluge.

Wayfarer = Classic Yacht?
    Dette er en særlig status under ISAF.
Ideen om at søge Wayfareren klassifice-
ret som sådan er blevet behandlet. Det
opgivet, fordi det koster et engangsbeløb
(7000 DKK) og årlig afgift (2000 DKK),
og fordi vi næppe kan opfylde alle krav.

Internationalt
    Der er kommet forslag om at holde
europæisk mesterskab for Wayfarer. Vi
mener, det vil blive en overbelastning af
arrangementskomiteerne og af
Wayfarersejlerne. Vi foreslår stedet at
gøre visse arrangementer åbne og få dem
med i den internationale

Wayfarerkalender.
 I 2004 bidrager SWS med Rantzaus-
mindetræffet og DM.

Kalender 2004

Opdateringer og flere oplysninger findes på : www.wayfarer.dk
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PR
Praktisk sejladsweekend – Ho Bugt – 28.-29. august 
Tilmelding til: Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, St. Darum, DK-6740 Bramming, 
kildsgaa@post10.tele.dk 

� ønsker undervisning 
(elev)   

� tilbyder undervisning 
(instruktør, � lørdag � 
søndag) 

� 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 afprøve dine grænser med en kyndig om bord? 

• Kan din jolle indrettes mere hensigtsmæssigt? 

Vi tilbyder 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. 

Indholdet 
Det er begrænset, hvad vi når på en weekend sammenlignet med en sæson i en sejler-
skole, men vi arbejder med netop det, du har brug for. Og det foregår i Wayfarer, gerne 
din egen. Om dagen har vi praktiske øvelser og en smule teori på programmet - lørdag 
aften er der sammenkomst på delebasis. Der er billeder på Wayfarer-hjemmesiden, som 
viser eksempler på, hvad der tidligere er foregået. 

Det er bedst at møde op i egen båd og lære i den. Men det er ikke nogen betingelse, da 
nogle instruktører vil møde op med egen Wayfarer. To elever og en instruktør i hver 
jolle er målet. Der plejer at være brug for mange instruktører, så tænk over, om du skal 
være elev eller instruktør. 

Stedet 
Vi skal sejle i Vadehavet med Hjerting som udgangspunkt. Tidevand og strøm er uund-
gåelige emner her, og søsætning sker fra kysten. Overnatning arrangerer vi enten privat 
eller i telt på jollepladsen. 

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. 

W 5969 Ebbe Kildsgaard, +45 75 17 91 99 - W 2042 Bo Christensen, +45 39 68 03 30 

    Der er hele tiden brug for tilgang af
Wayfarersejlere. Den bedste reklame er
aktive Wayfarersejlere. Det vil sige du og
jeg. Når vi færdes med vores Wayfarere,
har vi lejlighed til at pirre andres nysger-
righed. Det lønner sig at bruge lidt tid på
at fortælle om, hvad der foregår i klassen.
Til dig har SWS to tilbud gennem vores
sekretær: 1. Du kan få nogle PR-brochu-
rer til almindelig uddeling og 2. Du kan
levere navn/adresse på de nysgerrige til
sekretæren, som sender en PR-pakke be-
stående af de seneste W-nyt mm.

Fornyelse
Til enhver tid at komme frem med ideer,
inspiration og initiativ er det bedste
grundlag for SWS’ fortsatte udvikling.
Ideer rettes til en i et udvalg eller i besty-
relsen. Nogle beslutninger skal tages af
SWS højeste myndighed: generalforsam-
lingen. Her har vi et punkt på dagsorde-
nen: Indkomne forslag. For at sikre or-
dentlig behandling skal vi gerne have
forslag inden vores næste bestyrelses-
møde sidst i maj.

Fra Ho Bugt Sejlklubs jolleplads  Foto: Bo Christensen
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Fjordtræf – Hammergården 11.-13. juni

Denne lange weekend mødes Wayfarersejlere for at sejle i Isefjorden. Vi vil holde
til og overnatte på Isefjordens perle: Friluftscenteret Hammergården

(www.hammergaarden.dk). Det er på Horns Herred ikke langt fra færgestedet til Orø.
I 2002 havde vi Praktisk Sejladsweekend på stedet. Siden da er der lavet en sti til
vandet, hvor der kan trækkes en trailer. Man kan naturligvis også sejle til stedet.
Søsætning sker fra stranden og jollerne kan ligge for svaj om natten. Vind og vejr og
deltagerne bestemmer dagens udflugt på fjorden. Søkort 116 Isefjord dækker
området.
    På stedet er der højt til himlen, og vi skal selv have telt og alt hvad vi skal bruge
med. Der er vand på stedet, et das og en skurvogn med komfur – derfor er
overnatningsprisen ganske lav. Ifølge Naturkalenderen vil solen være oppe fra 4.30 til
22, ranunklerne blomstrer, oldenborren sværmer, og om natten hører man
ugleungerne skrige på mad! Der er ikke garanti for stille sommeraftener omkring
bålet med nattergalesang i sivene, men mon ikke det hjælper, hvis vi alle ønsker!
    Man kan komme en, to eller tre dage, som det passer en.
Tilmelding en uge inden til:
Søren Stokkebye Christiansen, +45 47 31 62 95, 47316295@adslhome.dk
eller Bo Christensen, +45 39 68 03 30, bcr@dk.ibm.com

Fleet-navn Sejlnr. Navn
Amager Jørn Laursen
Esbjerg W  5136 Kurt Bendixen
Furesøen W  4972 Per Kalvig
Norge W 1309 Vigleif Næss
Roskilde Fjord W 5942 Lyndby Jollesejlklub
Roskilde Fjord W 3834 Bent Petersen
Vestsjælland Mads Søegaard

Velkommen til nye medlemmer

Vellerup Vig, Isefjorden  Foto: Jørgen F. Hansen

Hammerkrogen  Ffoto: Jørgen F. Hnsen
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Hvorfor kapsejlads?
      Af Jørgen Svane

W-Nyts redaktør ringede mig op og
spurgte, om det ikke var på tide

med et par generelle betragtninger om-
kring kapsejlads her før sæsonens start.
Og jo, det er det vel egentlig.
    De, der kan lide at konkurrere, er vel
altid lidt motiveret når talen falde på no-
get med at komme først.
    Det ligger nok lidt mere tungt med de,
der er afskrækket af alle de regler, de
tror, man skal kunne og som derfor hol-
der sig udelukkende til tur.
    For at slå det fast med det samme.
Reglerne - dem lærer man hen ad vejen.
Og hvis man får smag for varen, kan man
jo altid benytte de lange vinteraftener til
et kursus sammen med ligesindede i sin
sejlklub.
    Al begyndelse er sværd – bare ikke i
wayfarerklassen.
    Der er altid megen hjælp at finde
blandt vore kapsejlere.
    Jeg har aldrig oplevet, at nye får lov til
at stå ret længe og flagre. Hurtigt bliver
de sat ind i sagerne og deres både tjekket
for de værste mangler og fejl.
    Således blev vi - W 4955 - ved vores
første kapsejlads gjort venligt, men be-
stemt opmærksom på, at vores båd led af
den desværre hyppigt fejl med dårligt
vedhæftede vantbeslag.
    En sejler spændte vores rig og trak i
forstaget - begge vantbeslag var pludse-
lig kommet 1 mm højere op.
    Den aften lavede vi båd for at kunne
være med ved resten af stævnet.

    Og tak til sejleren (Stephan) for det
kunne være gået rigtig slemt, hvis besla-
gene var poppet op i hårdt vej – knækket
mast - forlis osv.
    Det er egentlig lettest eller kortest bare
at sige –
    At både bliver hurtigt optimeret, når
man sejler kapsejlads.
    Enten, fordi det er nødvendigt af sik-
kerheds mæssige grunde, eller fordi man
gerne vil sejle hurtigere.
    Og resultatet er altid det samme.
Båden bliver lettere at sejle - både i let og
hårdt vej.
    Her tæller det naturligvis også med, at
man netop under kapsejlads kan prøve at
sejle under forhold, man ellers ville
holde sig fra. Der ligger altid en følgebåd
parat til undsættelse.
    Alt i alt bliver båden bedre og man bli-
ver selv en dygtigere sejler.
    Det gør f.eks. tursejlads sjovere, når
man kommer hurtigere og sikre frem ved
hjælp af bedre trim og bedre
boathandling.
    Og endelig må man ikke glemme, de
nye gode venner man få – det sociale er
en vigtig ting i vores klasse.
    Og der bliver kæmpet indædt med
godt humør på alle niveauer. Det være
sig både i førergruppen og nede i feltet.
Vi har alle vores små, men selvfølgelig
meget vigtige kampe at kæmpe.

Om årets rangliste stævner.
    I årets kapsejladskalender er der et par
ting, det er vigtigt at bemærke.
    DM er i begyndelsen af juli og ikke i
august, som det plejer. Det skyldes VM i
Canada.

    Og da DM ligger umiddelbart før vo-
res sommertræf i Rantzausminde, er der
ikke transporttilskud hertil.
    Det vil der imidlertid være til årets
åbne Sjællandsmesterskab – som bliver
afholdt på Furesøen i august måned.
    De sidste 5 år har vores Sjællands-
mesterskab været Harboe Cup i slutnin-
ger af september.
    Jeg foretog i vinter en undersøgelse
blandt vore kapsejlere og fandt, at det
var på tide at flytte dette mesterskab til
andre himmelstrøg og til et andet tids-
punkt. Harboe Cup tæller således i år
ikke med som ranglistestævne, men det
vil naturligvis være muligt at sejle det,
hvis man ønsker. Der er tilmelding via
Skælskør Amatør Sejlklubs hjemme-
side.

    Transporttilskud gives til de der benytter
broerne – Øresund og Storebælt.
Man søger lige efter kapsejladssæsonens
afslutning ved indsendelse af dokumenta-
tion for broafgift for trailer/jolle til
Wayfarer-klubbens kasserer. Hvorefter de
bevilgede penge fordeles mellem ansø-
gerne.

Tilmelding til stævner se:
www.wayfarer.dk eller Jørgen Svane
38348934.

Fra DM i Hellerup 2003 Foto: Hellerup Sejlklub
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Ranglistestævner
2004

Roskilde Sejlklub – 8. & 9.
maj

Året indledes med en meget populær og
viden om berømmed kombination – en
dag med banerace (rangliste delen) og en
dag med mere afslappet distancerace.
    Lørdag sejles der tæt under land på op-
ned bane – 5 sejladser af ca. 45 min. pr.
sejlads.
Herefter præmier og middag/grill.
    Søndag sejles der en distance-
kapsejlads, hvor det er op til den enkelte,
hvor seriøs man har tænkt sig at være.
Selv svigermor vil kunne deltage, da der
ikke er nogen vægtgrænse.
    Der vil være indlagt tid til, egen med-
bragt, frokostindtagelse i denne sejlads.

Præmier:
    Der er separate præmier for de to
sejladstyper.
Og det er tilladt at deltage kun i den ene
af de 2 konkurrencer.
    Præmier – lørdag: For hver 5. deltagne
båd.
    Præmier – søndag: Et eller andet og til
hvilke placeringer vides endnu ikke.
Overnatning:
Camping ved sejlklubben – evt. fra fre-
dag.
Vandrehjem i Roskilde Havn – selv-
bestilling.
Pris:
Kr. 150,- pr. joller – betaling før start.

Kr. 90,- grill pr. pers.
Vin, øl og sodavand kan købes i klubben.

Program:
Lørdag:
8.00 - bureauet åbner.
10.00 – skippermøde.
11.00 – 1. start - 2. start umiddelbart efter
1. sejlads er
afsluttet osv.
 Præmier umiddelbart efter sidste sejlads.
19.00 – grill.
Søndag:
10.00 – skippermøde – umid-delbart her-
efter start.
Præmier umiddelbart efter sejladsen.
Tilmeldingsfrist – d. 5. maj.
Tilmelding på www.wayfarer.dk eller
Jørgen Svane – 38348934.

Lynæs Sejlklub - 29. & 30.
maj – Pinsestævne

Et stævne du under ingen omstændighe-
der må gå glip af.
 Her er alt – dejligt farvand, masse af jol-
ler (mange jolleklasser stiller op her),
mad, drikke, pinsesolen der danser og de
nordsjællandske piger på kajen.
    Ikke mindre end 7 sejladser – præmie
for hver 5. betalende båd.

Program:
Fredag:Bureauet åbent kl. 18.00 – 22.00
Grillen tændes kl. 18.00
Lørdag/søndag:
7.30 - bureauet åbner.
9.00 – skippermøde.
10.30 – første start (lørdag).

19.00 – middag (lørdag).

10.00 – første start (søndag).

Pris: Kr. 125,- pr. jolle – kr. 60,- grill-
pakke fredag – kr. 50,- morgenmad/fro-
kost
kr. 100,- middag.

NB!!!!!!!!!! Bestil plads til camping - der
kommer mange joller i år.

Tilmeldingsfrist d. 21. maj.
Tilmelding www.wayfarer.dk eller
www.lynaes.dk eller Jørgen Svane –
38348934.

Svendborg Sunds Sejlklub 2.
3. & 4. juli – DS DM

At sejle DM er som at komme nærmere
til Gud.
    Og i år vil vi så gerne have, at rigtig
mange kommer i himlen.
    Så derfor meld dig – kom op og svæv,
mærk suset.
    Paradiset ligger i år i Svendborg Sunds
Sejlklub i dagene 2. til 4. juli – hvor det
herefter er vides ikke med sikkerhed.
Indbydelse - andet sted her i bladet.

Tilmeldingsfrist d. 1. juni kl. 18.00.
Tilmelding – www.wayfarer.dk eller Jør-
gen Svane – 38348934.

Farum Sejlklub
 Åbent Sjællandsmesterskab
14. & 15. august

I år indbyder Farum Sejlklub til – Åbent
Wayfarer Sjællands-mesterskab.
    Og det kræver jo ikke megen fantasi at
forestille sig, at det nemt kan blive en
slags DM-revance for de, der må have
konstateret, at englevingerne ikke helt
kunne bære i Svendborg.
    Der bliver sejlet på en op-ned bane -
max. 6 sejladser.
Præmier for hver 5. startende båd.
Program:
Lørdag:
9.30 – skippermøde.
11.00 – 1. start – 2. start umiddelbart ef-
ter 1. sejladsafslutning osv.
19.00 – Middag/grill.
Søndag:
9.30 – skippermøde.
11.00 – 1. start – 2. start umiddelbart ef-
ter 1. sejladsafslutning osv.
Præmier umiddelbart efter sidste sejlads
afslutning.
Pris: Kr. 200,- pr. jolle
Nærmere oplysninger om grillmiddag
osv. kommer i næste nummer af W- nyt
og på www.wayfarer.dk
    Der kan søges om transport-tilskud til
trailer/jolle ved brug af Storebælts- eller
Øresundsbroen. Dokumentation herfor
indsendes til Wayfarer-klubbens kasserer
efter stævnet.
    Tilmeldingsfrist d. 6. august.
Tilmelding - www.wayfarer.dk eller Jør-
gen Svane – 38348934.
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DS-DANMARKSMESTERSKAB

FOR

WAYFARERJOLLER

1.- 4. juli 2004

INDBYDELSE

Hellerup Sejlklub
 4. & 5. september

Årets afsluttende rangliste sejlads bliver d.
4. september i Hellerup.
    Denne lørdag sejles der på op-ned bane
ud for havnen – max. 5 sejladser.
Præmier for hver 5. deltagne båd.
    Dagen efter (søndag) vil det være mu-
ligt at deltage i Hellerup Tuborg Cup – en
distancesejlads efter søfartsregler – et
show med helt ustyrlige præmier og den
vildeste fest på kajen.
    Det er muligt kun at deltage i et af de to
arrangementer.

Program:
Lørdag:
9.30 – skippermøde
11.00 – 1. start – 2. start umiddelbart efter
1. sejladsafslutning osv.
Præmier umiddelbart efter sidste sejlads
afslutning.
19.00 – middag.
Pris: Kr. 200,- pr. jolle (lørdag) – oplys-
ninger vedr. middag kommer i næste
nummer af W-nyt og på www.wayfarer.dk
   Tilmeldingsfrist – d. 27. august.
   Tilmelding – www.wayfarer.dk eller Jør-
gen Svane – 38348934.
    Program og tilmelding for søndag –
kommer i næste nummer af W-nyt og på
www.wayfarer.dk.

Andre arrangementer med
race i..............

YF – Furesø – Toddish Kop -
30. oktober
Det traditionsrige „stævne“ hvor alt fly-
der.
Afholdt af mange, elsket af de fleste, ha-
det og frygtet af de få.
Årets bidrag til den stadig mere
hensygnende kulturudveksling med Ir-
land.

Program:
9.51 – 1. start – osv. eller noget.
    Præmier og sildebord umiddelbart ef-
ter det der nu er  planlagt.
    Nærmere oplysninger kommer forhå-
bentlig i næste nummer af W-nyt og på
www.wayfarer.dk.
Kontaktperson er Stephan Nandrup-Buus
– 45854515.

Hellerup Sejlklub – 2. juledag
– julesejlads

Det efter sigende ældste organiserede
stævne i Danmark, måske i verdenen.

Når isen brydes vil fortidens gode ånder
byde velkommen til noget der slår sex.
En næsten korporlig kappestrid i det
våde element.
Et afbrud i julens traumatiske hellighol-
delse af de snærende familiære bånd.
Et tilbud om aflastning, afstresning og
total forglemmelse.
Husk varme i skøderne!!!!!!!

Nærmere herom i næste nummer af W-
nyt – på www.wayfarer.dk og på Helle-
rup Sejlklubs hjemmeside.
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DS – DANMARKSMESTERSKAB 
WAYFARER JOLLER 
01. juli – 04. juli 2004 

 
 

Wayfarerklubben (SWS) og Svendborg Sunds Sejlklub har fornøjelsen at invitere til 
 ”Åbent DM for Wayfarerjoller 2004”. 
Vi kan tilbyde Danmarks smukkeste og bedste farvand til kapsejlads, og vi glæder os til at byde 
mange sejlere velkommen på Strandgården, SSS’s klubhus ved Ranzausminde havn. 
 
Regler :  Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS) 2001-2004, SKSF’s forskrifter, 

Statutter for DM’er i sejlsport, DS’s sejladsbestemmelser, klassensregler samt 
arrangørens sejladsbestemmelser.  

 Sejladsen er kategori C. 
 
Deltagere :  Danske statsborgere, der er medlem af en klub under DS, samt andre, som er 

medlemmer af en anerkendt klub, hvis nationale forbund er medlem af ISAF, kan 
deltage. 

 
Sejladser :  Der søges gennemført 10 sejladser i tidsrummet d. 02. juli – 04. juli 2004. Der skal 

gennemføres mindst fire pointgivende sejladser for at DM’et får officiel status. 
Gennemføres fem eller flere sejladser kan enhver båd fraregne den dårligste 
placering efter RRS 88.3 og tillæg ”A”  

 
Banen : Der anvendes en op/ned bane system ”R”. 
 
Max. Vind : Maksimum vindstyrke for ikke at starte er 12m/sek. 
 
Pointsystem :  Lavpointsystemet tillæg A.  
 
Præmier : Der sejles om DS’s DM medaljer samt den udsatte vandre pokal. Derudover er der 

præmier for hver femte deltagende båd. Der er af SWS udsat præmie for bedste 
mix-besætning (MK eller besætningsmedlemmer under 16 år), samt til den 
besætning, som har udvist største fremgang. (Most improved). 

 
Kontrolmåling : Målekontrol i henhold til ”DS’s Målekontrolregulativ” kan forekomme før, under og 

efter kapsejladserne. 
 
Program : 
Torsdag d. 01. juli kl. 18.00. Bureau åbner. 

Registrering og udlevering af sejladsbestemmelser 
begynder. 

  kl. 20.00 Velkomst og derefter hyggeligt samvær. 
 
 

Fredag d. 02. juli kl. 08.00 Bureau åbner. 
   Morgenmad i SSS’s klubhus. 
  kl. 09.00  Skippermøde 
  kl. 11.00 Varselssignal 1. sejlads 
   Efterfølgende sejladser startes efter dagens første sejlads. 
  kl. 20.00 ”Grillselv” middag ved SSS’s klubhus. 
 
Lørdag d. 03. juli kl. 08.00 Bureau åbner. 
   Morgenmad i SSS’s klubhus. 
  kl. 09.00 Skippermøde 
  kl. 11.00 Varselssignal 1. sejlads 
   Efterfølgende sejladser startes efter dagens første sejlads. 
  kl. 19.00 Festmiddag. 
 
Søndag d. 04. juli kl. 08.00 Bureau åbner. 
   Morgenmad i SSS’s klubhus. 
  kl. 09.00 Skippermøde 
  kl. 11.00 Varselssignal 1. sejlads 
   Efterfølgende sejladser startes efter dagens første sejlads. 
    
   Præmieuddeling og stævneafslutning hurtigst muligt efter 

dagens sidste sejlads. 
    
    
    
PRAKTISKE OPLYSNINGER : 
 

 Jolleplads : SSS’s område  ved Rantzausminde havn skal anvendes som base under 
stævnet af hensyn til sikkerheden, jollerne kan frit stilles på ”Strandgårdens” 
område. 

 
 Camping : Telt eller campingvogn kan opstilles på SSS’ grund ved klubhuset 

”Strandgården”. 
  
 Forplejning : Kan bestilles ved tilmedingen. 

 
Yderligere oplysninger kan fås ved hendendelse til : 
Stævneleder :  Frantz Christensen, tlf. 62 26 20 06 
Baneleder :  Thomas Jørgensen, tlf. 40 92 85 26 
Protestkomité 
Formand :  Hans Olling, Haderslev Sejlklub 
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  TILMELDING TIL DS-DM FOR WAYFARERJOLLER 2004 

Forplejning Pris Antal I alt DKK 

Fredag    
Morgenmad & smørselvmadpakke 60,00   
Grill-selv m/tilbehør 80,00   

Lørdag    
Morgenmad & smørselvmadpakke 60,00   
Festmiddag 160,00   

Søndag    
Morgenmad & smørselvmadpakke 60,00   
Deltager gebyr : 600,00 
I alt kr.   indsat på konto / eller betalt inden start  

Priserne er  vejledende  
Tilmelding til DS-DM Wayfarer 2004 

Bådens navn : Sejlnr. : 
Sejlklub : Skrogfarve : 
Ejer/skipper :  
Adresse : e-mail : 
Postnr. : By :  Tlf. : 
Gast : 
Navn : Sejlklub : 
Adresse : e-mail : 
Postnr. : By : Tlf. : 

 
”Jeg bekræfter hermed ved min underskrift, at båden er i overensstemmelse med klassens regler, samt at 
båden er ansvarsforsikret. Ligeledes er jeg indforstået med at være underlagt kapsejladsreglerne og alle 
andre regler der gælder ved denne kapsejlads”. 
 
Den ______/_______ 2004.            ________________________________________ 

    Ejers/skippers underskrift 
Tildmeldingsfristen senest d. 01 juni 2004 kl. 18.00. 
Eftertilmelding senest d. 25 juni 2004 kl.18.00 (150% deltagergebyr) til : 
 
Jørgen Svane 
tlf. 38 34 89 34 
eller på : www.wayfarer.dk 
 
Indbetaling kan foretages på Svendborg Sunds Sejlklub’s konto i Svendborg Sparekasse 
reg.nr. 0815  konto nr. 8152103817 
Venligst skriv navn og sejlnr. som posteringstekst.  
 

HUSK - nedenstående ved indtjek : 
 
Kryds af : 

O      Kopi af gyldigt klassebevis 
O    Bevis for medlemskab af sejlklub rorsmand 

O    Bevis for medlemskab af sejlklub gast 

Kapsejladsseminar
med Ian Porter &

Kevan Gibb
Af Jørgen Svane

I dagene  18., 19. og 20. juni af holdes i
Farum Sejlklub et kapsejladsseminar for
Wayfarer-klubbens medlemmer med den
flerfoldige engelske verdensmester Ian
Porter og hans gast Kevan Gibb.

Det foreløbige program er:
Fredag
kl. 17.00 - inspektion af bådene.
Lørdag
kl. 10.00 - opstart og grundtrimning af
jollerne i vandet, boathandling.

kl. 13.00 - frokost.
kl.14.00  -  trimning og boathandling.
kl. 19.00 - middag/grill.
Søndag
kl. 10.00 - fintrim og boathandling.
kl. 13.00 - frokost.
kl. 14.00 - forsat leg på søen.
Der er af hensyn til effektiviteten i dette
seminar et deltagerloft på 15 joller.

Prisen for deltagelse i dette seminar vil
blive offentliggjort på www.wayfarer.dk
så snart det har været muligt at få bl.a.
forplejningen på plads.

Tilmeldingsfrist  20. maj.
Tilmelding på j.svane@mail.dk –
bekræftelse af deltagelse gives tilbage på
mail efter fristens udløb.

Husk den årlige opdriftsprøve

Opdriftprøbe by night  Foto: Thomas Andersson
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Italiensk Vinhus tager
endnu et år

 Af Jørgen Svane

Italiensk Vinhus i Classensgade tager
endnu et år som sponsor af

wayfarerklassen.
Sponsoratet er sådan sammensat, at
huset giver halvdelen af alle de
vinpræmier, vi skal bruge til
kapsejladserne i årets løb.
Samtidig får alle Wayfarer-klub
medlemmer, der køber i huset 10 % på
alle ikke nedsatte varer

– husk lige at sige, at du kommer fra
Wayfarer-klubben, inden beløbet slås ind
i kassen.
Der vil igen i år være julevinsmagning i
det hyggelige vinhus på Østerbro –
nærmere herom i W-nyts julenummer.

Støt vore sponsorer - de støtter sgu os.

Tag ind i Italiensk Vinhus i Classensgade
34 og se den udstillede luksusapterede
Wayfarer.

Ophaling af båd på Ven 2002  Foto: Thomas Andersson
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W-skiing 2004 - årets
første treff !

I mål er vi akkurat kommet med
kontingent 2004(litt forvikling med E-

postkontakt !) med samme antall joller
som i fjor, men med ét eierbytte, nemlig
W1309, der vi byr velkommen til Vigleif
Næss, Oslo, håper vi treffes på fjorden!
    Som noen vet er det W-skitreff på
Beitostølen uke 3(lø til lø) og i år var vi
15(fra DK, NO og UK) redusert med 5
p.g.a.influensa. Ukens program omfatter
tur-langrenn og/ell. slalom, tre felles-
middage og én gang badstu(m.noe attåt!)
og naturligvis W-prat og sang til gitar-
spill, ja også en pølse-lompe-grill-lunsj
med bål i skogen inngår, dog ble den
utsatt til neste år p.g.a. litt lav gradstokk,
men ellers hadde vi særdeles fine snø-,
ski- og værforhold.
    Adr.liste SWS-region N. vil bli sent
individuelt til hver av dere. Slike kan
ikke legges ut åpent på Internett uten
passord-beskyttelse, men SWS-sekr.
sender den hele foreningsliste på an-
modning til de som ønsker dette.
    Vanligvis blir VÅREN GRØNN, og i
den anledning opplyser Regatta-sekr.
Jon W4935 at start på sesong-2004 i
Indre Oslofjord påregnes d. 8 + 9 MAI,
altså seilas lørdag og søndag - for de
som kan! Et medlems-treff ultimo APR
på Høvik ligger i kortene(Jon+Jo er
kjempeflinke til å bake kake!- Ennvidere
er TimW1348 hjemme nå!), men
nærmere om dette litt senere.
De som har lyst på målebrev til sin W.
bes ta kontakt med Eivind W4647.

Det kriblet i blodet d.22ds. å se 4 stk
Finn-joller krysse inn i Dragør Havn!
Snart er det tid også hos oss. Ta vare på
vårvinteren og dere selv! W-hilsen
KenW1348"Maitken“.

Nyt fra Vendsyssel
af Carsten Jensen

Vi er 3 W-joller, der efterhånden har
lavet en del fælles ture sammen og

fremover har vi tænkt at lave endnu
flere!
    Derfor mødtes vi i Løkken hos Tom
for at se enkelte detaljer ang. forsejls-
arrangementer inden vi gik på stranden
for at se et af de planlagte mål for en
sommertur: Rubjerg Knude. Ifølge Tom
er der altid solskin der, så det glæder vi
os til.
    Herefter snakkede vi om at gentage
succesen fra 2002: Læsøturen. Den løber
af stabelen 4.-6. juni. Der er endnu ikke
flere præcise detaljer mht sted m.v., men
det kommer efterhånden , meld dig som
interesseret og du får direkte besked.
Herudover mødes vi indimellem til
dagture, hvis vejret og lysten er der. Der
er altid plads til flere, så vi vil gerne
høre fra alle, der er interesseret i at høre
om  aktiviteter i området.
   Hvis du vil høre nærmere om frem-
tidige arrangementer kan du kontakte :
Carsten Jensen (98)439898 eller på
c.jensen@dadlnet.dk.
PS:
I Århus kaster de sig over kager til deres
møder ,men her stod menuen på den
lækreste forlorne skildpadde, øl og
kryddersnaps – bl.a. med urter indsamlet
på W-ture.

Nyt fra Århus
Vintermøde 28. januar 2004

Af Jørgen Hededal

Mødet blev holdt i det grå jollehus på
Århus lystbådehavn, hvor

fremtidige møder vil blive holdt. Der var
mødt 12 deltagere nemlig, Bo, Jens, Lone,
Ove, Aksel, Poul, Steen, Tony, Jørgen,
Jesper, Claus, Kristian og Peter Bøje.
    Vi startede med kaffen og Lones
Wayfarer kage for at komme godt i gang,
og da der var mange nye ansigter, lavede
vi en præsentationsrunde.
    Jens havde lovet at snakke om „at sejle
med reduceret sejlføring, og hvordan man
gjorde det,“ men det blev først til brug af
redningsveste og hvilke typer, der var
bedst til jollebrug.
    Derefter var der ønske om en mail-liste.
 Jesper ville gerne oprette et forum på hans
hjemmeside, da han syntes, at der  mang-

lede et sted til lokal debat og søgning efter
bl.andet gaster og udstyr.
    Jens fik ordet igen, men da der var
mange spørgsmål om jollens opbygning
og konstruktion, blev det så aftenens emne.
    Der blev talt mest om mastestolen og
dens virkemåde, og kræfternes overføring,
fra sejl til skrog.
    Mange af de nye havde problemer med
blød bund, én havde købt båden uden
bundplader. Vi rundede også behandling
af bunden og bæglernes placering og
vedligeholdelse, samt ror og sværd.
    Mødet sluttede kl. ca. 22,00.
Alle mente at de havde fået noget godt med
hjem, så tak til Jens, som på sædvanlig
saglig måde, gav os alle en god aften. Vi
glæder os til næste møde 25. februar.
    En opfordring til dig, som ikke var der.
„Mød op næste gang, det kunne jo være,
at der var noget du kunne bruge.“

Hængetræning
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Vintermøde  25. Februar 2004
Af John Ejler

Mødet blev afholdt i det grå hus på
jollehavnen, og startede Kl. 19,30.

Der var mødt i alt 12 op nemlig  Peter
Bichel og Toni, Jørgen, Preben,
Jesper,Jens, Lone Ove, Kristian, Peter
Bøje, Ole og John Ejler.
    John Ejler viste en model af
Wayfareren 1783 i 1/20, som han havde
bygget i vinter. Modellen gik rundt og
blev behørig beundret.
    Derefter blev den lokalliste, som John
Ejler er ved at lave, diskuteret, og Jørgen
og Peter fik et eksemplar for at bringe
klarhed over hvilke joller, der stadig er
aktuelle. De lovede at kontakte JEN med
eventuelle rettelser. Formålet er, at få
flere med til vintermøderne og de øvrige
arrangementer, som vi laver.

    Jens overtog derefter for at forklare
om tursejlads. Han startede med
beskrivelse af jollens tilblivelse i
England, hvor den, som turjolle, var
forsynet med bænke på begge sider både
for og agter for tværtoften.
    Da Wayfareren er forsynet med en
meget stor sejlføring, var det vigtigt, at
den kunne formindske sejlføringen.
Forsejlet kunne formindskes, ved at
anvende fok istedet for genua ,og der er
også nogle, der har fremstillet en
stormfok, der er væsentlig mindre end
den normale fok.
    Storsejlet kunne rebes. I starten var
det en rullemanøvre om bommen, men
det blev afløst af en hurtigrebemanøvre,
som viste sig meget bedre. Den kan
varieres til et system med et sæt huller
(4) ca. 100 cm fra underliget, eller 2 sæt
huller henholdsvis 70 og 150 cm fra
underliget.

Wayfarer købes
Poul Jørgen Vestergaard
Bøgeløkken 27
5210 Odense NV
tlf. Mobil 2617 3727
 E-mail: vestergaard@normik.dk

Udvikling af ny kapsejlads-
spiler til vores gamle
Wayfarer

     Af Jørgen Svane

Man har i kapsejladskredsen i
længere tid givet udtryk for, at det

kunne være på tide med en ny og mere
moderne spiler.
    En spiler der dels kunne flytte både
lidt hurtigere og dels give besætningen
mere at tænke på.
    Et udviklingsforsøg er nu sat i gang.
Rammerne er sat op – der ønskes en
spiler, der er større end den gamle, den
skal konstrueres med henblik på sejlads
på op-ned baner og den skal være
beskrevet og målbar i ISAF systemet.
    Tidsrammen er også sat – her i foråret
prøves de forskellige bud på en sådan
spiler. Og når den eller de endelige
konstruktion/er er fundet/udviklet
præsenteres spileren på Rantzausminde
til endelig godkendelse.
    Og tages så i brug ved kapsejladser i
sejlåret 2005.
    To interessegrupper har meldt sig som
villige til at bekoste og foretag
udviklingsarbejdet – Bojsen-Møller Sails
sammen med Anders Friis og North
Sails sammen med Steen Ammentorp.
    Foreløbig er de to grupper kommet
med følgende udmeldinger:

Bojsen-Møller Sails: Første udkast/for-
søg er allerede færdigt og kan lånes til
afprøvning ved henvendelse til Anders
Friis – 40155358.

Kritik og ønsker rettes til Anders og til-
retningen vil da forsætte. Bojsen-Møller
Sails regner med at normalprisen for den
nye spiler vil ligge på ca. 4.900,- De vil
hvis vi samlet bestiller min. 10 stk.
kunne levere spileren i ensfarvet til en
pris af 3.200,-.

    North Sails: Første bud på en ny spiler
kommer i løbet af april. Sejlloftet regner
med en spiler på ca. 20 m² til en normal-
pris på ca. 4.600,-.
Henvendelse skal rettes til Poul Ammen-
torp – 44485905.

    Jeg gør opmærksom på, at spileren er
tænkt som et ekstra redskab i
kapsejladssammenhæng og at den gamle
spiler naturligvis stadig vil være en
wayfarerspiler.
En ny og mere „morsom“ spiler vil uden
tvivl kunne tiltrække sejlere af andre
klasser og derved øge wayfarerens
gennemslagskraft på jollemarkedet.

Fra besøg hos North Sail januar 2004  Foto Per Ammentorp
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Foreningens regnskab for året 2003
Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning
Indtægter: Aktiver/tilgodehavender den 31/12-2003

Kontingentindbetalinger  kr.73,600.00 Kassebeholdning  kr.-

Målebreve  kr.50.00 Giroindestående  kr.43,116.36

Salg af diverse artikler  kr.4,940.00 Sydbankindestående  kr.3,419.66

Salg af sejlknapper  kr.600.00 Nordea Bank, Sverige  kr.375.00

Renteindtægter  kr.39.99 Annoncetilgodehavende  kr.1,700.00

dvd salg  kr.1,582.00 Varelager  kr.8,420.00

W-nyt annonceindtægter  kr.3,400.00 49 stk. sejlknapper  kr.2,450.00

W-950 på Valdemar Slot  kr.34,484.94

I alt indtægter  kr.84,211.99

Aktiver/beholdning i alt  kr.93,965.96

Udgifter:

Varelagerforbrug&nedskrivn.  kr.14,970.00        Passiver/gæld den 31/12-2003:

Forbrug af sejlknapper  kr.600.00 Forudbetalt kontingent  kr.1,800.00

Materialle til medlemmer  kr.1,719.55

Kontorudgifter  kr.1,984.16

Porto  kr.3,876.00 Passiver/gæld i alt  kr.1,800.00

Bank- og girogebyrer  kr.439.00

P.R./brochurer  kr.- Egenkapital primo året  kr.67,699.27

Internet/hjemmeside  kr.1,214.75 Indtægter i årets løb  kr.84,211.99

Stævneudgifter, diverse  kr.1,817.71 Udgifter i årets løb  kr.(59,745.30)

Stævneudgifter, D.M.  kr.2,345.00

Rantzausmindetræffet  kr.1,082.50 Egenkapital den 31/12-2  kr.92,165.96

Transporttilskud  kr.800.00

Medlemsarr., øvrige  kr.702.89 Udfærdiget, den 1. januar 2004 af

Komitemøder  kr.1,743.00 Egon Madsen, kasserer

Generalforsamlingen  kr.412.00 egma@post.tele.dk

Kontingenter/wic/museum  kr.922.98

Gaver og lignende  kr.171.00

Kurstab udenlandsk valuta  kr.37.69

W-nyt redaktionsudgifter  kr.-

W-nyt trykning  kr.18,893.18

W-nyt forsendelse  kr.6,013.89

Udgifter i alt  kr.59,745.30

Årets overskud  kr.24,466.69

Indkaldelse til generalforsamling
Dato: Torsdag, den 8. juli 2004 kl. 9.30
Sted: Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, DK-5700 Svendborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår (2003) forelægges til god

kendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules, se W-nyt nr. 1
6. Forslag om ny større spiler og andre ændringer
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år

(2005). Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 200 skandinaviske kroner.
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Bestyrelsen

Fra Rantzausminde  Foto: Jørgen F. Hansen
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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 :3964 2007/6130 6617,  Giro:858-5261, Bank:4260 4001 166549  
 

 

 

Alle pris er 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, joller til salg m.m. på 

www.wt.dk 
 

Mast, Proctor,grå 5.900 
Mastespor 270 
Mastebolt, stål Ø  8mm 190 
Svanehals smal/fast 1.040/410 
Sallingshorn, blå, pr. stk 220 
 - endestykke, justerbart, pr. stk. 145 
Wirefald, m. sjækel, forsejl/storsejl 315/330 
Faldstrammer til forsejl 390 
Faldstrammer til storsejl 208 
Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290 
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 
Windex 300 
Vimpel/ fastgørelse 145/90 
Bom, Proctor, grå 1.830 
Lang slæde til montering af kickingstrap 370 
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 120 
Centerskødningsblok med kuglelejer   1.070 
 - træklods til montering  200 
Spilerstage- tapered, Ø38mm/Ø 42mm 700/810 
           - kile til ophal 65 
Pressenning, heldækkende mkI/II - ny model - 2.850 
                     - cockpit 1.900 
Storsejl , rude, hurtigreb,opdriftslomme, m..m. 5.350 
Genua med rude 2.530 
Fok  1.990 
Spiler, vælg selv farverne den skal sys med 3.900 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.050 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 900/700 
Sværd, plywood, 18/20 mm, 4,5 kg * 1.750 
Gummipakning til kølbolt, 2 stk. 50 
Bremse/stopklods 200/150 
Rorblad, 15/18/20mm plywood * 950 
* ulakeret, excl. beslag 
Jollevogn, varm-galvaniseret 3.900 
Hjul til jollevogn 250 
Agterluge  mk I/mk II 2.500/2.900 
Lugepakning mk II, gummi/silicone 270/410 
 - mk I, gummi/silicone 200/250 
Rund forluge med gevind 160 
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400 
Bundprop, m gevind 40 
Skøde , 8mm, storsejl kan afstrømpes, pr. meter 18 
Skøde, 8mm, forsejl, storsejl, pr. meter 18 
Skøde, 6mm til spiler, kan afstrømpes, pr. meter 12 

Heldækkende pressenning - ny model                2.850
• Sideåbning med 5 cm bred velcrolukke.

Åbningen giver en nem og praktisk adgang til 
jollen. Du kan nemt hente en glemt jakke 
uden at skulle tage hele pressenningen af. 

• Nem lukning omkring masten v.h.a. klemme 
• Pressenningen dækker helt frem til stævnen,  

hvor de 2 sider spændes sammen med
klemmer 

• Åbning i hækken så bommen kan stikke ud 
• Pressenningen kan også benyttes hvis masten  

er lagt ned 
• Produceret i smudsafvisende PVC 
• Kan anvendes hele året  
• Vejer ca. 10 kg 

Model til henholdsvis mk I & mkII. 
 
 

 
Sideåbning med velcrolukke 
 
 

Storsejl  med rude, opdriftslomme, 1 sæt 
rebeøjer og trimstriber. Derudover er der 
naturligvis sejlmærke W og sejlnr. 5.350 
 
Genua med rude og wire i forliget  2.530 
 
Spiler, vælg selv farverne                              3.900 
 

                              Budget for 2004
     Regnskab 2003             Budget  2004

Indtægter:               Indtægter:       Indtægter

Kontingentindbetalinger  kr.73,600.00  kr.76,600.00

Målebreve  kr.50.00  kr.689.00

Salg af diverse artikler  kr.4,940.00  kr.4,410.00

Salg af sejlknapper  kr.600.00  kr.276.00

Renteindtægter  kr.39.99

Diverse indtægter  kr.-  kr.350.00

W-nyt annonceindtægter  kr.3,400.00  kr.4,114.00

DVD salg  indtægter  kr.1,582.00

I alt indtægter  kr.84,211.99  kr.86,439.00

Udgifter:                    Udgifter:          Ugifter

Varelagerforbrug&nedskriv  kr.14,970.00  kr.6,615.00

Forbrug af sejlknapper  kr.600.00  kr.276.00

Materiale til medlemmerne  kr.1,719.55  kr.1,466.00

Kontorudgifter  kr.1,984.16  kr.2,967.00

Portoforsendelser  kr.3,876.00  kr.4,926.00

Bank- og girogebyrer  kr.439.00  kr.442.00

P.R. (brochurer m.m.)  kr.-  kr.6,080.00

Internet/hjemmeside  kr.1,214.75  kr.1,654.00

Stævneudgifter D.M.  kr.2,345.00  kr.2,205.00

Stævneudgifter diverse  kr.1,817.71  kr.3,328.00

Transporttilskud  DM/DIV  kr.800.00  kr.17,205.00

Rantzausmindetræffet  kr.1,082.50  kr.1,210.00

Øvrige medlemsarrangeme  kr.702.89  kr.3,630.00

Komitemøder (fortæring/kø  kr.1,743.00  kr.7,737.00

Generalforsamlingen  kr.412.00  kr.363.00

Kontingenter/wic/museum  kr.922.98  kr.1,103.00

Gaver og lignende  kr.171.00  kr.530.00

Kurstab udenlandsk valuta  kr.37.69  kr.410.00

W-nyt redaktionsudgifter  kr.-  kr.2,200.00

W-nyt trykning  nr. 1  kr.18,893.18  kr.23,815.00

W-nyt forsend   nr. 1  kr.6,013.89  kr.5,980.00

Udgifter i alt  kr.59,745.30  kr.94,142.00

Årets overskud  kr.24,466.69  kr.(7,703.00)
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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
Ebbe Kildsgaard, se nedenfor.
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
Jon Vahl Saxhaug,Fagerborggaten 28,
0360 Oslo,  950 72 936, jvs@bbs.no
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, St.
Darum, DK-6740 Bramming, 75 17 91 99
Ernst Henriksen, se ovenfor.
Lone Buch-Rasmussen,
Århus, 86196987
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
poul@meldgaard.dk
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
jorgen_hededal@mail.dk
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
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

Webmaster
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,

VM udvalg
Poul Ammentorp og Stephan Nandrup
Bus

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

PR udvalg
Jørgen Svane og Göran Skoog

Kontaktpersoner

Aså: Rolf Hartvig-Hansen
rolle@image.dk

Egå: Jørgen Hededal:
86 16 33 10
jorgen_hededal@mail.dk

Esbjerg: Jens Konge Rasmussen
75 12 16 46
jenskonge@esenet.dk

Esrum Sø: Poul Meldgård
48 26 78 90
poul@meldgaard.dk

Furesøen: Jesper Friis
44 95 43 14

Hellerup: Stig Kaspersen
39 61 99 60

            sommerfeldt.kaspersen@get2net.dk

Sydsjælland Jørgen Overgård
55 99 23 38

             j.overgaard@postkasse.com

Odense: Lars Vibskov Kristensen
66 18 01 42

Skive: Thorkil B. Mogensen
97 52 80 10
skipper.Mogensen@post.tele.dk

Sletten: Lars Rich
49 19 01 70
rich@larsrich.dk

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

Norge: K. H. Jensen
67 12 10 02
W1348@online.no

Oslo: Einar Tveito
67 54 12 84

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, Skovgårds-
vej 15, DK-2920 Charlottenlund,
39 64 20 07, trp@wt.dk

Øvrige medlemmer:
Poul Ammentorp, Munkevej 29 A,
DK-3500 Værløse, 44 48 59 05,
poul@ammentorp.dk
Poul Steen Tidemand-Pettersson,
Mågevej 6, Stevnstrup, DK-8870
Langå, 86 46 74 70, pt@rs-gym.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
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