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Indhold

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for
Wayfarersejlere i Skandinavien.
Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920 Charlottenlund
Bladudvalg: Jesper Friis og Anne Vibskov.
Layout: Jørgen F. Hansen
Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk eller pr. post til redaktøren på
ovenstående adresse.
Tryk: Vester Kopi A/S, Odense
Oplag: 550 eksemplarer.

Deadline for W-Nyt nr.4  Oktober 2006 er 10. september 2006.

PR pakke:
Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par
numre af W-nyt.
Sekretærens mail: trp@wt.dk
Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2006, kr. 225,- på
SWS’ girokonto 3 17 10 86.

Sejlsæsonen er i nu godt på gled.
        Som   meren og varme har ladet
vente på sig, så vandet er endnu ikke sær-
ligt varmt. Jeg mærker på mine egne lår
sporene efter intens Wayfarersejlads. De
er ømme efter pinsestævnet, hvor der var
frisk til hård vind. Jeg hører også om di-
verse ture i pinsen, men uden ømme lår,
fordi man vælger at sejle med reduceret
sejlføring til formålet.
    Der er gang i forberedelserne til VM
2007. Vi har integreret udvalget for VM
2007 i kapsejladsudvalget. Der er meget
at overveje og beslutte: antal deltagere
per land, indkvartering, banetyper, låne-
både, sociale arrangementer …

Nyt fra bestyrelsen
Af Bo Christensen

    Generalforsamlingen er forestående.
Der er flere, som nu vælger at holde
pause fra bestyrelsesarbejdet. Der er
derfor brug for nye folk, som vil gøre en
indsats i SWS for at opretholde og ud-
vikle vores fantastiske klasse med det
fine aktivitetsniveau og det gode sam-
menhold.
    Skulle du ikke lige have mulighed for
at møde op på generalforsamlingen, kan
du på forhånd give bestyrelsen et praj
om, hvad du kunne tænke dig at arbejde
med.
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Kalender

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

  Startdato Overskrift Sted Aktivitet Kontaktperson              Tlfnr

02-07-2006 Rantzausmindetræf Svendborgsund Tursejlads Jens Konge 7512 1646

29-07-2006 Venträf Ven Tursejlads Göran Skoog +46 4226 3360

05-08-2006 SM i Præstø Præste Sejlklub Kapsejlads Jørgen Svane 38348934

12-08-2006    Tunøtur i fuldmåne     Århus             Tursejlads     Ove Nyrnberg                86128650

26-08-2006 Barometersejlads Århusbugten Kapsejlads Ove Nyrnberg 8612 8650

02-09-2006 DM  i Hellerup Hellerup Sejlklub Kapsejlads Jørgen Svane 38348934

03-09-2006 Rally i Holland Heeg Tursejlads Poul Ammentorp 4448 5905

08-09-2006 Europamesterskab Heeg i Holland Kapsejlads Poul Ammentorp 4448 5905

16-09-2006 Stævne i BIR/FAS Furesø Kapsejlads Jørgen Svane 38348934

14-10-2006 Stævne i  Hundige Hundige Kapsejlads Jørgen Svane 38348934

01-07-2007 Rantzausmindetræf Svendborgsund Tursejlads Jens Konge 7512 1646

06-08-2007 Wayfarer WM Hellerup Kapsejlads Poul Ammentorp 4448 5905

Indkaldelse til generalforsamling
Dato: Torsdag den 6. juli 2006 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 forelægges til

godkendelse. Se regnskab for 2005 i W-nyt januar side 8-9
4) Indkomne forslag
5) Forslag fra WIC til ændring af Class Rules
6) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år:

2007 - se bilag 1. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2007 til 225
skandinaviske kroner.

7) Valg af bestyrelse. Alle er på valg hvert år.
Af den nuværende bestyrelse er følgende villige til genvalg:

Göran Skoog, Jesper Nothlev, Kjell Gjære, Poul Ammentorp
Steen Schubert og Thomas Raun-Petersen

              og følgende ønsker ikke genvalg:
Bo Christensen, Egon Madsen, Jens Konge Rasmussen

8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Vel mødt Bestyrelsen

Roskildestævne maj 2006  Foto: Bo Christensen
Fra Rantzausminde
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Indtægter Udgifter

Kontingentindbetalinger (356 à 225) 80.100
Målebreve 336
Salg af diverse artikler 3.308
Salg af sejlknapper 300
Renteindtægter 0
Diverse indtægter 0
W-nyt annonceindtægter 5.490
Bibliotekstyrelsen tilskud 1.580
Anvendt af varelager 3.310
Forbrug af sejlknapper 300
Materiale til medlemmer 1.660
Kontorudgifter 3.450
Porto og forsendelser 4.410
Bank- og girogebyrer 610
P.R. (klubvimpler&brochurer) 1.100
Internet/hjemmeside 1.930
Stævneudgifter D.M. 2.570
Stævneudgifter diverse 24.435
Transporttilskud 5.250
Rantzausmindetræffet 1.630
Øvrige medlemsarrangementer 4.840
Bestyrelsesmøder (fortæring/kørsel) 5.520
Generalforsamling 490
Kontingenter/WIC/museum 1.290
Gaver og lignende 590
Kurstab udenlandsk valuta 1.210
W-nyt redaktionsudgifter 2.210
W-nyt trykning 22.050
W-nyt forsendelse 15.440
Uforudsete udgifter 2.210

I alt 91.114 106.505

Årets underskud -15.391

  Budget 2007
Ønsker du at lære noget mere om at håndtere en Wayfarer?
           Har du brug for at møde andre Wayfarersejlere og udveksle erfa-
ringer?
Hvad med at flytte dine grænser med en kyndig om bord?
Kan din jolle indrettes mere hensigtsmæssigt?

Vi tilbyder medlemmer af SWS en weekend med instruktion i praktisk
sejlads. Det er beregnet for jer, som ikke har så meget erfaring. Fx for
gaster som kun er trygge ved at styre, når der næsten ingen vind er, eller
for dig som for en sikkerheds skyld altid sejler med små sejl.
Forudsætning
Du skal være medlem af SWS eller høre til familien til et medlem. Des-
uden skal du have lyst til at lære noget mere.
Indholdet
Det er begrænset, hvad vi når på en weekend sammenlignet med en sæ-
son i en sejlerskole, men vi arbejder med netop det, du har brug for. Og
det foregår i Wayfarer, gerne din egen. Vi har praktiske øvelser og en
smule teori på programmet. Der er flere billeder på Wayfarer-hjemme-
siden, som viser eksempler på, hvad der tidligere er foregået.
Det er bedst at møde op i egen båd og lære i den. Men det er ikke nogen
betingelse, da nogle instruktører vil møde op med egen Wayfarer. To
elever og en instruktør i hver jolle er målet. Der plejer at være brug for
mange instruktører, så tænk over, om du skal være elev eller instruktør.
En-dags-instruktører er også velkomne.
Stedet
Vi skal sejle i Svendborg Sund med Rantzausminde Camping som ud-
gangspunkt.
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. Pro-
gram og deltagerliste sendes ud en uges tid før arrangementet.

Instruktører  også for kun én dag er meget velkomne til at henvende sig.

Som ved alle SWS-arrangementer er deltagelse på eget ansvar.
Tilmelding til: W 2042 Bo Christensen, Mosegårdsvej 68, DK-2820
Gentofte, +45 39 68 03 30  bcr@wayfarer.dk

Praktisk Sejladsweekend
Rantzausminde 1-2. juli 2006

Bilag 1
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Nu är det dags igen att planera och
förbereda för ännu en helg på den ö

mellan Danmark och Sverige där SWS
bildades år 1968.
    I år kan helgen bli ännu mera
intressant eftersom det nya Tycho
Brahe-museet nyligen invigts. Det är nu
inrymt i f d Allhelgonakyrkan och
utställningen är mycket sevärd

Anmälan
    Varje båt med besättning svarar för sin
utrustning och planering.
    Därför krävs ingen föranmälan till
evenemanget. Men kontakta ändå er
lokala kontaktperson eftersom vi seglar
ut till Ven från olika hamnar i
öresundsområdet. Det är trevligare och
säkrare att segla över i eskader.

Att tänka på
     Utrustning för en weekendtur med
boende i tält och/eller bomtält. Dåligt
väder-kläder, varma kläder, wayfarer-
sångbok och annat livsstimulerande.
Träna revning av segel och handhavande
av jollen i sämre väder eftersom vädret
kan vara annorlunda vid seglingen hem
på söndagen.
    Undrar du över något, kontakta:

Bo Christensen
Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte
39 68 03 30
bcr@wayfarer.dk

Mötesplatsen
    Vi möts på stranden väster om
Norreborgs hamn på Vens norra sida
efterhand som vi kommer fram under
lördagen.

     Ibland anländer de första redan på
fredagskvällen men de flesta väljer att
segla över under lördagen.
     Observera vid insegling mot stranden
en stor sten under vattnet, ofta svår att se i
motljusförhållande. Jollarna rullas upp på
sandstranden. Vi brukar resa tält först
senare på dagen om vädret inte är dåligt,
eftersom platsen är inom tättbebyggt
område och den svenska allemansrätten
inte gäller. Om vädret är gynnsamt brukar
vi på kvällen kunna ha bål på stranden
och trevlig samvaro kring elden.

Om Ven
    Utöver det nyinvigda och sevärda
Tycho Brahe-museet finns många andra
mål för utflykter, till fots eller med hyrd
cykel. Ett sådant är det lokala
hembygdsmuseet Nämndemansgården,
Vens äldsta gård.
    Det är lätt att promenera på Ven och
uppleva den säregna naturen med
Backafallen mot Öresund. Sandstranden
utanför Norreborg blir snart till bråddjupt
vatten men sydsidan av ön bjuder på stora
sandbottnar och vid solsken blir vattnet
turkosfärgat.

Ven 29.-30. juli 2006
Af Göran Skoog

Esbjerg    W    3737 Carsten Weisz
Esrum   W 10322 Søren Kragn Jespersen
Furesøen   W   7752 Morten Wittenkamp
Furesøen Steen Ammentorp
Fyn   W Otto Christian Uldum
Hellerup   W   5481 Per Nørgaard
Køge Bugt   W   9208 Jørgen Iversen
Østjylland   W 10244 Lisbet Mærsk-Møller
Roskilde Fjord   W   9943 Bent Michael Nielsen
Roskilde Fjord   W Henrik Barslund Sørensen

Velkommen til nye medlemmer

Fra praktisk sejladsweekend 2002  Foto: Jørgen F. hansen
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DS-DM for Wayfarer 
  

Hellerup Sejlklub 

2-3 September 2006 
 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions 

forskrifter. 
1.2 Desuden gælder følgende regler 

Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber 
1.3 Reglerne er ændret således: 

Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”. 
Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne. 
Regel 61.3 og 62,2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for protester og anmodning om 
godtgørelse fra både samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité. 
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver. 
Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fem minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 
 

2 DELTAGELSE OG TILMELDING 
2.1 Stævnet er åbent for Wayfarer med gyldigt klassebevis. 
2.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsblanketten der er at finde på 

Wayfarer.dk eller Jørgen Svane 38 34 89 34 senest 26-8-2006 
2.3 
 

Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: 100,- kr. i ekstra indskud 

  
3 INDSKUD 
3.1 Indskuddet udgør: 

Stævne 400,- kr. pr. båd 
Stævnemiddag 380,- kr. pr. båd/2 personer 
I alt for stævne og besætning 780,- kr. 

3.2 Øvrigt: 
Ekstra billetter til stævnemiddag kr. 200,- 
 

4 TIDSPLAN 
4.1 Registrering: 

Dato: Fredag 1. September 06 
Tid 18:00 til 20:00 
Dato: Lørdag 2. September 06 
Tid 9:00 til 10:00 
Sted: Regattakontoret i Hellerup Sejlklubs sydfløj 

4.2 Måling og kontrol: 
Kontrol vil finde løbende sted under stævnet. 

4.3 Sejladsdage: 2 og 3 September 2006 
4.4 Varselssignalet for den første sejlads Lørdag 2 September er planlagt afgivet kl. 12:00 

Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. 
Varselssignalet for den første sejlads Søndag 3 September er planlagt afgivet kl. 10:00 
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. 
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16:00 
 

5 
 

MÅLING OG KONTROL 
Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering.  

  
6 SEJLADSBESTEMMELSER 

Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen. 
7 STED 
7.1 Stævnet gennemføres fra Hellerup Havn. 
7.2 Banen er beliggende Øst og Nord for havnen 
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BANERNE 
Der sejles på en op-ned bane med afvisermærke, gate som bundmærker. [Banen udlægges, så den omtrentlige 
sejladstid for første båd bliver 45 minutter. 
 

9 STRAFSYSTEMER 
  Regel 44.1 og 44.2 er ikke ændret, så der kræves to strafomgange indeholdende to stagvending og to bomninger 

 
10 POINTGIVNING 
10.1 Der anvendes lavpointsystemet. 
10.2 Der planlægges gennemført 7 sejladser. 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 
10.3 (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point 

fra hver sejlads. 
 (b) Hvis fra 5 til 7sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra 

hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
 

11 LEDSAGEBÅDE 
Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal fra varselsignalet for den enkelte sejlads ikke være 
nærmere end 50 m. fra enhver kapsejlende båd. Overtrædelse af denne regel kan resultere i diskvalifikation af 
den/eller de deltagende både der har tilknytning til ledsagebåden. 
 

12 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på Hellerup Havn. 
 

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Ingen 
 

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR 
Ikke aktuelt  
 

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

16 PRÆMIER 
Der uddeles følgende præmier: Mesterskabs plaketter til de tre første besætninger. 
Præmie for hver 5 deltagende både, dog max. 10 præmier. 
Bedste mixbesætning udenfor præmierækken. 
Most improved båd. 
  

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

18 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 
1.000.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 
 

 Den endelige Notice of Race vil blive bragt på www.wayfarer.dk og www.hellerupsejlklub.dk. 
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VOLVO OCEAN RACE WAYFARER CUP – SM – Ranglistestævne og ”VM”-udtagelse. 
 

5. & 6. august i Præstø Sejlklub. 
 
 
SWS og Præstø Sejlklub indbyder til ”VOLVO OCEAN RACE” & SM for Wayfarer på 
Præstø Fjord. 
 
Der vil blive sejlet på op-ned bane med afvisermærke og gate. 
Der søges gennemført i alt 6 sejladser. 
 
Præmier for hver 5. deltagne jolle, bedste mix udenfor præmierækken og most improved. 
 
Program: 
 
Fredag: Bureauet er åbent fra kl. 19.00 
 
Lørdag: 10.30 - Skippermøde 
 12.00 - 1. start  
 2. start umiddelbart efter 1. sejlads er afsluttet 
 Moleøl 
 
 18.30 Grillmiddag 
 
Søndag: 10.00 – 1. start 
 2. start umiddelbart efter 1. sejlads er afsluttet. 
 Præmie overrækkelse umiddelbart efter protesttid er udløbet 
 Moleøl 
 
Der er mulighed for camping på havneområdet tæt på klubhuset. 
 
Startgebyr: kr. 300,- 
Morgenmad m. selvsmurt frokost kr. 60,- pr. dag pr. pers. 
Grillmiddag kr. 110,- 
 
Drikkevarer kan købes i klubben. 
 
Tilmelding på www.wayfarer.dk eller Jørgen Svane – 38 34 89 34. 
 
Tilmelding er først effektueret når indbetalingen af det ønskede er overført til: 
 
Konto: 0047- 4470024440 – husk at påføre navn og sejlnummer. 
 
Deadline for tilmelding 25. juni 2006. 
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Jeg er netop blevet ejer af Wayfarer
7267. Sammen med søsterjollen

W7268 udgør den hele Wayfarer flåden i
Ghana. Så nu kan kun diskvalifikation
forhindre en plads på podiet.
    Nu er det måske ikke alle der lige kan
placere en af Danmarks tidligere kolo-
nier – Ghana – på søkortet. Den gang
blev det kaldt Guldkysten og Slave-
kysten (altså af europæerne forstås!).
Men Ghana ligger sådan ca. midt i Vest-
afrika omgivet af nabolandene Togo,
Bukina Faso og Elfenbenskysten (det har
de næppe heller selv fundet på at landet
skulle hedde!), og ligger ud til Atlanter-
havet, som dog hvis man skal være helt
præcis her hedder Gulf of Guinea.
    Den ca. 400 km lange kyststrækning
ligger c. 5o Nord for ækvator. Det sætter
jo vindsystemerne lidt i system – ikke
noget med én retning om onsdagen og en
anden om torsdagen. Næh, her er der or-
den i tingene: Den sydvestlige monsun-
vind dominerer det meste af tiden, men
afløses i november til januar af varm
nordøstlig vind fra Sahara. Altså lige
bortset fra uregelmæssighederne her i
regntiden hvor heftigt tordenvejr typisk
begynder med en kraftig storm. Disse
storme kan dukke op med mindre end et
minuts varsel, og får selv Furesøens lu-
skede vinde til at virke helt venlige.
    På min prøvetur med båden, med en
lokal dreng som gast, hvis fornemmeste
kvalifikation var, at han kunne svømme –
det hævdede han i hvert fald  - blev vi
overrasket af en sådan storm. Men hel-
digvis var vi mindre en 100 m fra en lille
ø, hvor de lokale fiskere hurtigt fik tøjret
båden til palmerne og hjulpet os i læ i en

Wayfarer sejllads i Ghana

 af de stråtækte hytter.
Og heldet slog til igen -  for vi stod ikke
under den hytte der mistede taget i stor-
men.
    Ghana er ikke et land af sejlere – hvis
man altså lige ser bort fra de tusinder af
fiskere langs med kysten. Landets eneste
sejlklub er Accra-Tema Yact Club – op-
kaldt efter hovedstaden og dens ’tvillinge
by’. Men det er nu ret misvisende. For
klubben ligger på bredden af Voltaflodens
nederste del, ved byen Ada, ca. 100 km øst
for Accra. Ada var et af de vigtige danske
udskibningssteder for slaver. Og den histo-
riske fortid trænger sig stadig på i klubben
hvor 2 af de danske kanoner, som stort set
er det eneste der er tilbage af Ada fortet,
ligger og minder os om en ikke særlig
glorværdig fortid.
    I klubben er der, ud over de to Wayfarer
joller, omkring 20 Hobbie Cat 16, nogle
Laser joller og et par joller af ubestemme-
lig herkomst. Ingen kølbåde og ingen ma-
rina.
    Der kan sejles på de nederste 20 km af
floden, hvor den er op til flere kilometer
bred, og med et utal af små øer beboet af
lokale fiskere. Udstrækningen af sejl-
området er nogenlunde nord-syd, og vind-
forholdene er derfor ret fordelagtige. Det
meste af dyrelivet har de fået gjort kål på,
men lige i denne sammenhæng er det
svært andet end at påskønne, at området -
siges at være - flodheste- og krokodille-
frit!
    Længere oppe ad floden er der bygget
en dæmning og et kæmpe vandkraftværk
som leverer hovedparten af elektriciteten
til landet, men som også sikrer en nogen-
lunde ensartet vandstand. Sådan da.

For der kan være 0,5 m tidevand og selv-
følgelig derfor nogle steder ret stærk
strøm. Så hvis man er så uheldig at ligge
det forkerte sted for udadgående strøm og
vinden dropper skal man altså gøre sig
klar til en større sørejse! Men der er nu
stort set ingen klubmedlemmer der vover
sig ud på havet. Fiskerne er lidt friskere –
eller mere sultne - så de kaster ufortrø-
dent deres primitive både, lavet at store
træstammer, drevet frem med påhængs-
motor, evt. suppleret med et lille sejl og
15-20 mand om bord ud igennem de
voldsomme dønninger for at fiske til
havs. Når de returnerer 12 timer senere er
fangsten knapt tilstrækkelig til at mætte
en af de små landsbyer de kommer fra.

    De europæiske og asiatiske fisker-
både har allerede været der og suget det
meste op.
    Som nybagt bådejer kan jeg jo ikke
endnu berette om de store bedrifter på
hverken kapsejsladsbanen eller som tur-
sejler. Jeg ser dog med stor forventning
frem til begge typer sejllads. Men selv
om et par gode 2. pladser burde være in-
den for rækkevidde, skal I ikke regne
med at Ghana deltager i det kommende
VM! Jeg glæder mig også til at sejle
mellem alle småøerne, høre trommerne
og sangene fra landsbyerne i det fjerne,
nyde fugle og palmer, og så indimellem
tage en dukkert fra en af sandstrandene.
Så måske mere derom på et senere tids-
punkt.

Af Per Kalvig
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Nordvesten var barsk med kraftige
stød vel en 10 - 12 /sek.  Helt fra sø-

sætning i Dragør Havn blev det W-trysail,
der på W6141 er en ældre model Freytag
W-genua med tov i for-liget, som kan
hejses/'køres' op i mastens hulkehle.
     Skødning er med et vanligt genua-
skøde via øjer på sidedækket agter(se evt.
SWS-hjemmeside, klik 'Jollen', Teknik,
og under Sejl på W-trysail).
    Mandskabet på tre var Andrè, Per og
W-reder W6141.  Første og sidstnævnte
person måtte godt ud på luv sidedæk på
kurs nordover forbi Kbh. Lufthavn.  Per,
som er delvis bevægelses-hæmmet gjorde
indsats som balance-trimmer ved side-
værts forskyvning af vægten, samt som
modtager af den søsprøjt, der blæste in-
denbords.  Andrè er den ivrige fiskeren
og håndterede udstyret, som efterhånden
bragte fangsten ombord med livlige
spræld og frydefuld aktivitet til følge.
     Der var blevet rapporteret hornfisk i
Sundet fra flere kilder, og den fanges un-
der sejlads med en lidt slank pirk med en
ikke for stor trekrog. Hornfisken går højt
i vandet og ofte over sandbanker med
vanddybder fra 1,5 - 3 meter. Den kom-
mer ind i de danske farvande, Bælthavet
og Øresund på foråret, efter overvintring
i Atlanterhavet vest for de Britiske Øer,
og søger mod de nævnte lavvandede om-
råder for at gyde.

Af Ken jr. W6141"Krinika", Dragør.

W-trysail på Øresund
- på jagt efter hornfisk i hård vind .

     I gamle, for 50år siden, dage(ref.
"Jeg er Lystfisker") blev hornfiskene
forfulgt af tunfisk, som dog i regelen
ikke gik med længere sydpå end den
nordlige del af Øresund. Allerede i AUG
-SEP forlader hornfisken DK, og efter-
som Amager danner en slags *mod-
hage* ved udturen fra Køge Bugt fanges
en 1/5 af hornfisken i bundgarnene her.
Tilbage i tiden var totaludbyttet mellem
1,6 - 2,5 mill. kg pr. sæson.
     Vel, vi klarede os med en fangst på
fjorten stykker og var godt fornøjet med
det på den fugtige tur nordpå til Kastrup
og derfra over mod Saltholm for at for-
søge Knollehullerne efter torsk. Andrè
fik ombord et stk af den slagsen før vi
skar hjemover i sjaskende sprøjtsø mod
Dragør, for nu skulle der grilles horn-
fisk, som er en ypperlig spise - for dem
der kan lide fisk !  Atter var det forbav-
sende at opleve, hvordan et beskedent
W-genua-areal på 2,8kvm kan være et
effektivt storsejl, når det blæser friskt !

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 ,  Te l :  +45  6130  6617 ,  Gi ro :858-5261 ,  Bank:4260  4001 166549  
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Mast,  
Proctor,grå 6.300 
Mastespor 270 
Mastebolt, stål Ø  8mm 240 
Svanehals smal/fast 1.040/510 
Mastestol 2.100 
Sallingshorn,  blå, pr. stk 220 
 - endestykke, justerbart, pr. stk. 145 

Wirefald 
Med sjækel, forsejl/storsejl 315/330 
Faldstrammer til forsejl 390 
Faldstrammer til storsejl 208 
Storsejlsfald, 5 mm Wega (reb) 250 
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. 140 
Endestykke 320 
Centerskødningsblok med kuglelejer   1.070 
 - træklods til montering  200 
Spilerstage 
tapered, Ø38mm/Ø 42mm 700/810 
           - kile til ophal 65 
Pressenning  
Heldækkende mkI/mk II  2.850 
                     - cockpit 1.900 
Skift af velcro, gammel velcro er fjernet 375 
        - gammel velcro er ikke fjernet 650 
Sejl 

Storsejl med rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer , 
trimstriber, sejlmærke W og sejlnr 6.150 
Genua med rude og wire i forliget 2.910 
Genua triradial med rude og wire 4.290 
Fok  2.290 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.050 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 900/700 
 

 

 

 

Luge 

Ageterluge mk I/mk II 2.500/? 
Lugepakning mk II, gummi/silicone 270/410 
 - mk I, gummi/silicone 200/250 
Rund forluge med gevind + O-ring 160 
 - O-ring 35 
Jollevogn, varm-galvaniseret 4.150 
                 - aluminium 4.880 
Hjul til jollevogn 250 
Næsehjul til jollevogn, aluminium 290 
Sværd & ror,  
Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg * 1.750 
   - stavlamineret ulakeret 3.650 
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 45 
Bremse/stopklods 200/150 
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 105 
Rorblad, 15/18/20mm plywood * 950 
Rorpind, lakeret træ/aluminium 1950/780 
Rorpindsforlænger 336 
* ulakeret, excl. beslag 

Diverse 

Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400 
Bundprop med gevind 40 
Overtræk til bådruller 200/350 kg 450/470 
Bailer/plastic-bailer til SD 533/800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jollevogn i aluminium                 4.880 
 
- Vejer kun 15 kg 
- Kan adskilles i 3 dele og let transporteres i  

båden eller i bilen 
- Kan tåle at du står i båden, mens den står på 

jollevognen 
- Let adgang til jollen pga. den lave højde 
- Du bestemmer selv hvor tung jolle og vogn 

skal være at løfte, der er flere indstillings-
muligheder. 

- Forberedt for næsehjul 
- Næsehjul kan parkeres på vognen, når det 

ikke bruges 
- Jollen kan flyttes mellem landevejstrailer og 

jollevogn af kun 1 person 
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Med store forventninger mødte vi op
til et gensyn med Ian og Kevan Gibb.
På grund af fly forsinkelser blev fredag
aften kort, med præsentation og gen-
nemgang af programmet for de næste
dage.
Lørdag var vejret perfekt til træning på
en kort op/ned bane med slagmærke,
vinden var lidt skiftende 7-8 m/s. I lø-
bet af dagen sejlede vi mere end 20
sejladser, der var ingen der holdt styr
påantallet, men på land var det tydeligt
at de fleste havde vundet 1 eller flere
sejladser og opnået flere2´og 3´plad-
ser, alle var begejstret. Ian eller Kevan
var ombord hos næsten alle som ga-
ster, og med sejlende instruktører fik vi
alle et skud vitamin.
Midt på dagen holdt vi frokost med
undervisning på land, her fik vi fore-
skrevet hvor vigtigt det er
at hale storen helt ind, og så arbejde
med kicken, så den passer til vinden, i
øvrigt sejlede mange med for høj hane-
fod.
Der var på vandet en kommentar til
alle, og ved 16.30 var alle på land tem-
melig matte, men voreutrættelige in-
struktører, var stadig i gang med at
hjælpe med gode råd og tilskynde til
ændringer på flere joller.
Claus der sikkert var ligeså udmattet
som os andre, kunne se det nødvendige
i at vi skulle have mad, og påtog sig
hvervet som grillmester, hvor han ser-
verede ca. 40 velhængte bøffer,

og mange gav en hjælpende hånd med at
få afviklet en hyggelig middag, med de
sædvanlige sømandshistorier.

Ian og Kevan evaluerede dagen på vandet,
der var ris og ros, og det blev besluttet at
gasterne skulle være i fokus næste dag.
Søndag var som lørdag vejrmæssigt helt
perfekt, nogle gode dyster blev udkæmpet,
Ian og Kevan sejlede med mange gaster og
der blev rettet trim, og uddelt gode råd til
gasterne(the more pain, the faster it goes),
alle råd bliver sikkert ikke fulgt, blandt an-
det omkring de barberhal på
spilerskøderne
de fleste sejler med, dem havde englæn-
derne ikke meget forståelse for til
kapsejladsbrug, Kevan kaldte dem
twinners, og syntes der generelt var for
mange snore ombord på en del joller.
Ian og Kevan havde afset en arbejdsdag,
og en weekend uden honorar til dette se-
minar for os håbefulde WM 2007 aspiran-
ter, imponerende. Der var deltagende be-
sætninger fra Esbjerg og Århus, Hellerup
og Farum.
Jørgen Svane havde samlet de bedste folk i
Farum Sejlklub, til at bistå med motor- og
gummibåd, de udførte et strålende arbejde
i hele weekenden for alle W-racers. Keld
havde flot påtaget sig at arrangerer ophol-
det for vore gæster, Jørgen Svane har igen
taget det store slæb, med planlægning og
afvikling af et succesfuldt seminar, gaver
til hjælpere mv.  Nu vil de næste stævner
vise om vi har fået mere fart i jollerne.

Kapsejladsseminar med verdensmestrene Ian Porter og Kevan
Gibb

19.-21. maj 2006 på Furesøen.

Af Kristian og Helge 6671
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W Deltagere Sejladser    Point   Resultat

9355 Kim Søderlund/FAS , Jesper Friis/FAS 1 4 1 1 1 4 1

10249 Steen Schubert/FAS , Keld Forchhammer/FAS 2 5 18 2 3 12 2

9733 Peter S. Bøje/Egå S. , Markus S. Bøje/Egå S. 4 6 3 6 2 15 3

10212 Søren Jensen/FAS , Anette Hansen/FAS 5 2 4 4 6 15 4

239 Poul Ammentorp/FAS , Irene Ammentorp/FAS 3 3 6 5 4 15 5

10299 Ove Skovgaard-Mortensen/SKB , Dennis Nielsen 18 1 2 3 12 18 6

6617 Thomas Raun-Petersen/SKS , Bo Christensen/H 9 7 9 7 5 28 7

1088 Jørn Skov/HBS , Thomas Krogsgaard/HBS 6 9 7 8 18 30 8

5128 Ole Markersen/Oure , Christian Bovet/HS 7 8 8 10 7 30 9

6671 Helge Larsen/HS , Kristian Larsen/HS 10 10 5 9 8 32 10

1825 Leif Trier Jensen/RS , Bo Ejstrup/RS 11 11 10 11 10 42 11

8626 Bjarne T. Clausen/FAS , Lisbeth Jensen/FAS 8 16 12 14 9 43 12

4994 Claus Eriksen/FAS , Henrik Jørgensen/Hvidovre 15 13 14 12 11 50 13

4163 Kim Petersen/FAS , Lars Kruse/FAS 12 12 11 18 18 53 14

222 Per Christoffersen/FAS , Helle Hvorslev/FAS 14 15 15 13 18 57 15

5481 Per Nørgaard/HS , Mike Coombe/HS 13 14 13 18 18 58 16

4955 Gunnar Petersen/FAS , Jørgen Svane/FAS 18 18 18 18 18 72 17

. 1. Ben 2. Ben Point Resultat

10249 Steen Schubert/FAS , Keld Forchhammer/FAS 2 1 3 1

239 Poul Ammentorp/FAS , Irene Ammentorp/FAS 1 4 5 2

1088 Jørn Skov/HBS , Thomas Krogsgaard/HBS 7 2 9 3

5128 Christian Bovet/HS , Lone Holm/Oure 3 6 9 4

8626 Bjarne T. Clausen/FAS , Lisbeth Jensen/FAS 5 5 10 5

6617 Thomas Raun/SKS , Bo Christensen/HS 9 3 12 6

1825 Leif Trier Jensen/RS , Bo Ejstrup/HS 6 7 13 7

4955 Gunnar Petersen/FAS , Jørgen Svane/FAS 4 12 16 8

222 Per Christoffersen/FAS , Helle Hvorslev/FAS 8 9 17 9

4994 Claus Eriksen/FAS , Henrik Jørgensen/Hvidovr 10 8 18 10

5481 Per Nørgaard/HS 11 12 23 11

Resultater fra stævnet  6. & 7. maj  Roskilde Sejlklub.

Resultater fra ranglistesejladsen 8. maj

Resultater fra distancekapsejladsen 9. maj

Lørdag d. 6. maj
    2005 blev et meget sejlerfattigt år for
W 5128. Faktisk var den kun ude at sejle
3 gange!!! I foråret købte Lone og jeg
vores overbo´s lejlighed og et større
ombygningsprojekt med at få de to lej-
ligheder til at hænge sammen, stod for
døren. Vi ryddede lejligheden fuldstæn-
dig og startede så helt fra bunden med
opbygningen. I skrivende stund er vi
endnu ikke færdige, men den fungerer.
For at kvalificere sig til Wayfarer VM
2007 er det i år der skal sejles, og det
første stævne var allerede 6. maj. Min
gode ven Ole Markersen (som tidligere
har sejlet W 5253) og jeg, havde aftalt at
sejle sammen. Men det var en noget ru-
sten rorsmand jeg havde fået ombord, og
min egen rutine som gast var vist heller
ikke noget at skrive hjem om. Vi skulle
sejle på op – ned baner, med to valgfri
bundmærker som også fungerede som
gate før målgang – en lille detalje som er
rar at have styr på, når man er første
båd! Til tider var der lidt for frisk vind til
denne urutinerede besætning. Vi kæm-
pede en brav kamp med jollen, men vi
kæntrerde dog ikke – det lod vi andre
om! Vi var godt møre da vi endelig
kunne sejle ind efter de planlagte 5 sej-
ladser, men det havde været meget lære-
rigt, og vi havde fået et vink med en
spilerstage om, at der skal trænes, før vi
er klar til et VM.
Søndag d. 7. maj
Det var kun lørdagens sejladser der talte
i det store VM kvalifikations regnskab,
så søndagen stod på hyggedistance-
sejlads. Det var der kun 11 både der
havde lyst til, og det var synd, for det var
en rigtig dejlig dag med sol og vind –
måske lidt rigeligt vind til hjemturen.

Kapsejlads i Roskilde
Af Christian Bovet W 5128

Om søndagen sejlede jeg med Lone, og da
jeg skulle øve mig i at gaste blev Lone
overtalt til at tage rorpinden. Vi blev sendt
op omkring  Elleore og ind i Kattinge Vig,
hvor vi havde en hyggelig frokost i det
grønne. Efter frokosten blev vi sendt
afsted igen – syd om ringøen, ud af Kat-
tinge Vig på et hårdt kryds i den nu tem-
melig friske vind, og så direkte til Ros-
kilde havn. Per der sejlede singlehand i
5481 måtte sande,  at det kan koste en
mast når man mangler en gast!!

Den 21. april var der igen sammenkaldt til
spisning, lettere underholdning og
præmieoverrækkelse til de, der havde pla-
ceret sig tilpas højt på årets (2005) rangli-
ste.
Det var det første arrangement som det ny
kapsejladsudvalg stod for, så der har sik-
kert været set frem til det med en hvis
spænding.
Farum Sejlklub lagde lokaler til – så den
var intet nyt der.
Præmierne var sponseret af
Wayfarerklubben og NICHE VINE – sidst-
nævnte leverede også vinen til middagen –
så der var heller ikke noget nyt der.
Undertegnede overrakte præmier med en
kommentar til modtagerne – intet nyt her.
Hovedpræmien – en Wayfarer T-shirt med
påtrykt ”Number One 2005” var der også
– kun lidt nyt der.
Modtageren var Steen Schubert – temme-
lig meget nyt i den forbindelse.
Maden stod kapsejladsudvalgsmedlem
”Overlærer Eriksen” for – det var nyt, det
var Italiensk, det var godt.
Det var det hele.

Ranglistesammenrend.
Af Jørgen Svane.
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New builder - Press release     Monday 22nd May 2006

HARTLEY LAMINATES
IS THE NEW BUILDER
OF THE WAYFARER, WANDERER AND GULL

Hartley Laminates has reached agreement with Porter Bros Ltd and the
Designers, Ian Proctor Designs Ltd, to take over the Licences and building
of the three classic Proctor dinghies - the Wayfarer, Wanderer and Gull.
    This announcement means that Richard and Mark Hartley will now control and
market an extensive range of racing and cruising GRP dinghies, by selling these
alongside the Osprey and Kestrel.
    Richard Hartley said, "We are delighted to have reached agreement with both parties
and we look forward to ensuring that the build quality and versatility of these boats are
maintained, whilst seeking to give our customers even better value for money. Porter
Bros will continue to provide us with some support, ensuring that the transition  of the
dinghies manufacture is seamless for our customers and that spares are readily
available at all times."
    Roger Proctor commented, "It was a significant decision on the part of  our family
to transfer the Licences of these timeless designs around which my father built his re-
putation. We are delighted that Richard and Mark are showing such commitment to
their future and we wish them every success."
For more information, contact Richard Hartley at:
Hartley Laminates, Parcel Terrace, Derby DE1 1LY
Tel No. 01332 378099

Ny Wayfarer bådebygger

Som det fremgår af nedenstående pressemeddelelse har Porter Bro Ltd overdraget
sin licens til at bygge Wayfarer til en andet engelsk bådebygger Hartley laminates.

 I skrivende stund vides ikke om det får betydning for udvalget af Wayfarertyper, priser
og levering af reservedele.

Af Jørgen F. Hansen
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1. Sesongstart  og gjerdehopper!
     Snuble i starten er kjent og slik var følel-
sen ved lunsjtid d. 6/5, da ingen av to for-
ventet W-farkoster var å se ved Vassholmene
til sesongstart, og ikke heller i retning Oslo!
Vel, bedre å seile dit å melde fra at W1348
ikke heller stiller.  Kjempetur og "hi-hi"-
forbiseiling av Maxi 79 på litt skarpere slør
mot Lysajkerfjd. enn den direkte kursen for
Hovedøya-NØ-hjørne.
    Framme på 1t.20min fra Høvik og heldig-
vis var det bare ikke observert her i Oslo, at
såvel vind som sola var særdeles oppgående
denne morgen. Snart var W6578 Jo+Gro,
W4935 Jon+Kari og W1348 med lån av
Ingrid+Anders på vei vestover i X-på-X mot
Bærums Skjærgård, der Borøya ga fine
leforhold mot NV-vinden.
     Her overnattet Gro+Jo i telt, Ingrid, Jon,
Kari og Anders under bomtelt i W4935
"Bris" , mens Ken, ganske flink i å hoppe
over lave gjerder(relateret til alder og fysisk
styrke!) seilte W1348 til Sarbuvollen. Utstyr
til èn overnatting er nesten samme som til
en uke, og på båthavna var det fremdeles
vanskelig å ta seg fram til bryggene p.g.a.
ennu mange båter i opplag på havneplassen.
Så gjerdehøjden tilsa: "Hjem til den lokale
stationære køje, og heller ut tidlig næste
morgen!"
     Søndag morgen atter med høy himmel
og Borøy-boerne hadde hatt det veldig fint,
og Ingrid var imponert over, hvor STOR en
W. er med fire stk sovende ombord. Sola
bremset av gradientvinden så det ble lette
vindforhold og ikke sjanse til å besøke de
herlige vafler på Steilene(i middelalderen
med reklame her for ordentlighet i Oslo
med folk på *hjul og steile* som velkomst
!) i Nesodden Seilforening.

Men det ble mulig - trur ek - å seile til
hjemmehavn etter enn fin sesong-start 1.
 2.  Sesongstart Øyeren.
     Orientering ble gitt i siste"W-Nytt" nr.
2/2006 side 15.  Det ble atter tre stk W. og
reprise i gjerde-hopping for meg som fikk
lift med Gudtorm Heldal, W7178"Taggo"
(som kom fra Drammen) til/fra Fet
Båtforening for å mønstre på hos W4878
Kjell Gjære. Kl. 0850 var det samling og
sjøsetting før klubbhuskaffe med hjemme-
bakst og orientering om området ved
sjefsarrangør HD -W10390. Det var regn
og opphold og regn igjen på kryss sydover
på naturvakre og myggfri Øyeren, der det
selvsagt er en fordel å være i båt med en
kjent.-mann. Naturligvis dro W10390 og
W7172 ifra med gode seil og lokalkjens-
kap, der strømmen og de lave områder -
heldigvis bare sand - bød på en del overra-
skelser.
    Ca. på breddegrad med Enebakk lå vi på
været og spiste en fortjent lunsjpakke.
Etterpå ble det slør og lens inn i delta-
området med urskogsstrender og tydelige
indikasjoner på beverens nærvær. Ved an-
duvning til leirplass-området klaret det
opp med blå himmel og fin kveld vest-sol-
himmel bak åsene i Rælingen.  Super
leirplass, fin gressvoll rundt natur-tilpasset
hytte(gjemte seg bra !), der
sjefsarrangøren hadde fått tillatelse til bruk
av en delikat utedo, slik at feltspaden ble
arbeidsløs.  Nydelig bål i skogskanten -
kickstartet av HD - til grilling, og passende
anker-dramm (er)  etter landing, var selv-
sagt stemningsmedvirkende. En svøm-
mende bever på kryss over den kraftige
strømmen (som vi først skjønte alvoret av
neste dag) hjalp godt med.

    Vi fikk beretningen om en flittig bever,
som gikk på et svært tre nær Fet Lenser-
Museum, og den ble ikke stoppet, men
treet ble ca. en meter oppe ble kappet med
motor-sag, da man fryktet at beveren vil
sende det rett ned i en av bygningene.
Det affiserte ikke beveren, men da bare en
stump på litt under meteren falt, så klødde
den seg bak øret og  utba seg klage-ark til
naturforvaltningen. Tross alt er det et na-
turreservat!
Naturen er godt for alt, kropp, sjæl,
krefter, livskvalitet, positiv aktivitet som
W-seilas - simpelthen det hele! Neste
morgen etter fin nattehvile var det regn.
HD og Gudtorm hadde rigget opp
gapahuk-tak til morgenbordet; varm
drikke og mat tente sola i mage og bryst.
Påstanden om at noen på natten ved regn-
ens begynnelse hadde sunget: "Hjem,
hjem mitt kjære hjem ---!" var aldeles
usann.  Ved avgang fikk vi merke at
leirebunn holdt dreggen godt, og at strøm-
men som kurvet inn i bukta litt nedenfor
oss virkelig tok styringen, og ville sende
oss inn igjennom trætoppene på noen
træer, som var væltet ut i vannet !
Desverre litt lite vind, og så kraftig
motstrøm hjemover. Det ga Gudtorm's
påhenger en arbeidsoppgave, som ble kla-
ret fint.  Vel i båthavn - med fin-fin slipp -
ble det opptak og avrigging, pånær
W10390 som bor her, og så passet det bra
med en avrundende kopp kaffe, atter med
hjemmebakst, på klubbhusets terrasse før
det ble takket av for en flott helg med va-
rierende, men allikevel meget brukbare
forhold.  Naturen kan ikke anklages eller
bebreides, men ødelegges av oss kan den
beklageligvis nok!
 3. Sæsonstart  Fiskeri.

    Tim kom som håbet hjem præcist til
tiden dagen efter Kr.Himmelfartsdag, og
jeg bad en stille bøn til vind- og vejr-
guder om gode forhold lørdag morgen,
hvor hun jo p.g.a. tidsfor-skellen til
Thailand ville vågne MEGET tidligt,
kl.03.30, og med henstilling om at
vække mig kl. 05.30, så vi kunne for-
søge at få noget fisk som smagte rigtigt!
Det lykkedes over al forventning; stille,
kold og klar morgen med solen på vej
op og dermed varmen heraf, og så noget
jeg vægtlægger, nemlig stigende vand-
stand mod højvand. Ca. 4,5 time brugte
vi, og det blev ialt 17 fisk.  På vej ind,
hjemover fra den åbne fjord, med 2
dørgeliner ude, roret midtskibs og kurs-
justering ved sænkekølen, ned - op -
ned, renser Tim fisk, fodrer måger og
terner, i luft-kamp om godbidderne,
samt 'check'er SB dørgeline ind-imel-
lem, mens jeg tog mig af BB-dørgeline
og bådkontrol. Pludseligt var der så et
meget tydligt: "Oj, Oj, Oj! FISK!" på
SB-line, deraf øjeblikkelig fartreduk-
tion, også jeg haler ind min line, for her
findes en klipperyg på stedet, og den
"stjæler" fiskeudstyr, som sæt-ter sig
fast. Da min paravane er næsten oppe
kommer der et gevaldigt hug, så min
line drages ud igen. En flot Lubbe, et
tidl. dansk navn, nu forandret til salgs-
navnet Lyssej, som på norsk er *Lyr*,
en stærk, hurtig og spændstig fisk, som
lever og jager i de øverste vandlag og
har magert kød.  Tim fikk en flot torsk
på sin; makrellen skulle være her nu,
men det mærket vi ikke noget til, des-
værre ikke heller hornfisk - en nydelig
grillfisk!  Dog, ialt 16 stk torsk og èn
lubbe/'lyr' var en flot Wfiske-sæsonstart.

W-sesongstart 2006
Af K. H. Jensen W 1348
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Mange har problemer med lys på
bådtrailere. Færdselsstyrelsen skri-

ver, at man kan benytte ISO Standard
1724-1975. Hvis alle gør det, vil der
ikke opstå problemer når man låner båd-
trailere af hinanden.
    Her er sakset lidt fra
Færdselsstyrelsens website:
www.fstyr.dk
    Det skal bemærkes, at tegningen viser
stikdåsen (hunstikket), som sidder på bi-
len. Stikket fra traileren (hanstikket) som
sættes i stikdåsen på bilen har numre på
de enkelte ben, svarende til tegningen –
når stikket ses ”bagfra”. Det almindelige
på bådtrailere er så, at der i den anden
ende af ledningen, bagest på traileren
også er et stik (et hanstik) – og på lys-
bommen er der så en stikdåse (et hun-
stik).
    Så vidt jeg kan se, benyttes positions-
lygter, markeringslygter, sideblinklygter
og  forblinklygter kun på bådtrailere som
er længere og bredere end dem vi bruger
til Wayfareren.
    Hvis man ved monteringen følger ISO
standarden ved hjælp af nummereringen
på stik (han-stik)  og stikdåse (hunstik),
så burde alt blive OK.
    De almindelig brugte farver på lednin-
gerne er:
Pos. 1 – GUL  –    venstre blink
Pos. 2 – BLÅ   –   benyttes ikke
Pos. 3 – HVID  –  stelforbindelse til det
hele
Pos. 4 – GRØN –  højre blink
Pos. 5 – SORT –   baglygte, nummer-
plade, evt. markerings- og positionslygte
i højre side

 
    Om placering af lygtebommen kan
man læse i punkt 6.09.003.
    Lufttrykket i dækkene skal være rig-
tigt. Normalt ca. 30psi eller ca. 2,1bar.
Hvis man skal gøre det helt rigtigt, så
skifter man dæk hvert 6. år uanset slidt-
age. Gummiet er simpelthen ikke godt
nok efter 6 år.
    Meget vigtigt: Sørg for, at bådtrailer-
ens hjullejer ALDRIG kommer i vandet.
Hvis det sker, så skal lejerne straks renses
– og de skal have nyt fedt. Måske skal
der simpelthen skiftes lejer.

Pos. 6 – RØD  –   stoplygter, både højre
og venstre
Pos. 7 – BRUN –   baglygte, nummer-
plade, evt. markerings- og positionslygte i
venstre side.

    Det er altså ikke nødvendigt med en
stelforbindelse til selve bådtraileren.
    Da strømmen er på 12 volt, er der ikke
de store sikkerhedsforanstaltninger, men
jeg har det ikke godt med, at have et han-
stik i begge ender af kablet på bådtraileren
– og et hunstik (en stikdåse) på lys-
bommen. Jeg forstår dog godt det natur-
lige i, at montere en stikdåse (et hunstik)
på lysbommen. Når denne løsning bruges,
skal man være særlig opmærksom på
hvordan ledningerne monteres – så skal de
i det ene stik måske monteres spejlvendt
(pos. 1, 7 og 4 som ellers, men pos. 2 til 6
og pos. 3 til 5)!!!!
    Ved montering af ledningerne er det en
god ting, at give de afisolerede ledninger
lidt loddetin inden de sættes ind i pind-
ende og skrues fast. Så er der lidt mere
hold på det hele. En anden god ting er, at
give de små skruer i pindene lidt kobber-
pasta. Så er de til at løsne igen senere, hvis
der er behov for det – og kobberpastaen
forbedrer ledeevnen.
    Hvis man går ind på www.fstyr.dk – og
videre på Detailforskrifter for køretøjer
2006 (pdf  2,1 mb) kan man læse noget
om, at der på påhængsvognen skal være
påskrift som angiver den tilladte totalvægt
og last (punkt 2.02.110).
    Hvis bredden påpåhængsvognen er
mere end 1,60 meter, så læs punkt
6.03111.

    Det vil være surt, at stoppe på vej ud
eller hjem med sammenbrændte lejer.
Det sikreste er at sørge for, at ingen del
af hjulene kommer i vand, men det er
svært at overholde.
    Man får den bedste kørsel med båd-
traileren, hvis man sørger for, at traile-
ren trykker med ca. 50 kg på bilens
anhængerkrog (kuglen).
Husk altid at spænde jollen godt fast på
bådtraileren. Jollen kan tage stor skade
af at hoppe på bådtraileren.
....i håbet om, at i nu ikke mere får pro-
blemer med lys på bådtraileren

Af Lars Rich W 5949

Lys på bådtrailere
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Titel Tid År  DVD nr.:
                                                                                DVD type:                             -          +
DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg 01:00 1992 001 002
Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 01:00 1985 003 004
W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg 01:00 1988 003 004
DM 1990, Egå 00:40 1990 003 004
Wayfarer DM 1994 Egå 00:30 1994 003 004
Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling  1983 005 006
Wayfarer Worlds 1998, Egå 02:37 1998 005 006
Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 03:25 1988 007 008
Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97 02:20 1993 009 010
lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 00:50 1999 009 010
Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen 00:40 1996 017 018
Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur ti! Henry 1994 00:30 1994 011 012
Wayfarer the Movie 01:23 1995 013 014
W-trim - McNamara Canada 1990  1990 015 016
Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol 02:00 1988 019 020
Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl 02:00 1988 021 022 
Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen 01:30 1988 023 024 
Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr 01:30 1988 025 026
Summer Cruise, Fra Skotland, over Fæøerne til Norge 00:30 1964 027 028

Bemærk:
Kvaliteten er ikke bedre, end den er på videobåndene, der ligger til grund for
DVD'erne.

Prisen er 40,- kr/DVD for SWS medlemmer, 80,- kr/DVD for ikke medlemmer.
Bestilling sker på én af følgende måder:
Send et brev med en check og angivelse af de ønskede DVD skiver til:
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK 6715 Esbjerg N eller,
Send en mail til jenskonge@wayfarer.dk med din bestilling og overfør pengene til:
Frøs Herreds Sparekasse, reg. nr. 9736 konto 0001194399
Er du i tvivl, kan du ringe eller maile til mig, tlf. +45 7512 1646 Jens Konge

Full Speed Ahead ligger nu på DVD i en kvalitet der langt overstiger kvaliteten på de vi-
deobånd vi tidligere har haft til rådighed, dog ikke på højde med professionelle optagelser.
Der er masser af guldkorn at hente i disse 4 DVD’er, mange timers lærerig undervisning
lavet af Al Schönborn fra Canada, en af vores dygtigste trænere indenfor Wayfarer klassen.

SWS   DVD oversigt maj 2006Den 27april, en torsdag kväll i en
härlig solnedgång över inloppet till

Stockholm, hölls ett första SWS
medlemsmöte i Stockholm. Vi blev 4
deltagare förutom mig nämligen Kicki
Thorner, Johan Brandt, Peter Kretz och
Axel Berggren.
    Axel hade med bilder från familjens
Berggrens båtbygge över genera-
tionerna, något som vi tidigare också
kunnat läsa om i W-nyt och på
hemsidan. Peter berättade om sin båt
som f.n ligger i Bohuslän men som han
planerar att ta över till Stockholm. Johan
berättade om sin båt som han köpt på
Waxholm och Kicki redogjorde för sitt
nya köp av sin Wayfarer i England samt
hennes kontakter med Margaret och
Frank Dye. Hon nämnde också om sina
vänner, några ”äldre damer” som är
intresserade av tursegling och Wayfarer
och som för några år sedan tog kontakt
med och inviterade paret Dye för
föreläsning mm. Jag visade bilder från
SWS-träffar och egna seglingar,

Bild på deltagarna vid det första mötet med SWS Stockholm. (Johan, Axel, Kicki
och Peter) Foto Göran Skoog.

SWS medlemsmöte i Stockholm

berättade om min bakgrund samt om SWS
verksamhet, särskilt Ranzausminde, Ven
och turseglingen i Blekinge, och vad jag
fått ut av det under alla år.  Mötet
beslutade att Kicki Thorner och Johan
Brandt är förslagna (och av styrelsen
beslutade) som kontaktpersoner för
Stockholmsområdet. Vi diskuterade att
stegvis försöka utveckla Wayfarer-klassen
i området. Inledningsvis hoppas vi kunna
locka stockholmarna och andra
intresserade att komma till sommarens
Ven-träff men det finns också ett intresse
för VM 2007 och andra aktiviteter.
    Vi diskuterade tanken på en
seglingsvecka med tursegling och ev.
tävling i stockholmsområdet som något
som skulle kunna vara lämpligt att planera
för till år 2008.
    Avslutningsvis tackade jag för att vi
genom Johans försorg hade fått möjlighet
att vara på VOICE vackra kontor i Gamla
Stan med en makalös utsikt över
inseglingen till Stockholm.

Af Göran Skoog
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Kontaktpersoner

Aså Rolf Hartvig-Hansen
98 85 14 32
rolf@wayfarer.dk

Egå Jørgen Hededal
86 16 33 10,
jorgenhededal@webspeed.dk

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

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

Furesøen Jesper Friis
44 95 43 14
jesper@achtonfriis.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
info@args.se

Norge K.H.Jensen
+47-67 12 10 02
W1348@online.no

Bestyrelse

Formand: Bo Christensen
Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30
bcr@wayfarer.dk

Kasserer: Egon Madsen
Møllebakken 23
DK- 4581 Rørvig, 24 27 83 85
Giro: 3 17 10 86,
Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 3171086
egma@post.tele.dk

Sekretær, medlemskartotek:
Thomas Raun-Petersen
Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund, 39 64 20 07
trp@wt.dk

Øvrige medlemmer:

Poul Ammentorp, Munkevej 29A
DK-3500 Værløse, 44 48 59 05
poul@ammentorp.dk
Steen Schubert, Borups Alle 12, st.
th.
2200  København N, 38330082
steen.schubert@skolekom.dk
Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9,
Stjær, 8464 Galten, 4089 6609
jno@juno.dk
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46
jenskonge@esenet.dk
Göran Skoog, Tullgatan 15
S-25269 Råå, +46(0)42 26 33 60
info@args.se
Kjell Gjære, Hovinlia 3
N-1900 Fetsund, +47-63 88 17 92
Kjell.gjare@fet.online.no

SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Tursejladssekretær
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30
bcr@wayfarer.dk
Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby
DK-5260 Odense S, 65 95 95 53
anne@vibskov.dk
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st.
Darum
DK-6740 Bramming, 75 17 91 99
ebbe@kildsgaard.dk
Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK
8000 Århus C. 86 10 86 50 /612605761
ony@purhus.dk

Kapsejladsudvalg:
Formand:
Steen Schubert, Borups Alle 12, st. th.
2200  København N, 38330082
steen.schubert@skolekom.dk
Jon Vahl Saxhaug, Fagerborggatan 28
N-0360 Oslo, +47-95 07 29 36
jvs@bbs.no
Ebbe Kildsgaard, se ovenfor.
Ernst Henriksen, Gormsgade 17
DK–6700 Esbjerg, 75 13 12 15
kis.ernst@esenet.dk
Stephan Nandrup-Bus, Virum
Stationsvej 49
DK-2830 Virum, 45 85 45 15
snb@post.tele.dk
Mogens Just, Multebærvej 4, Ugelbølle,
DK-8410 Rønde, 86 37 36 91
Finn Palne,  Kattingevej 14
DK-4000 Roskilde, 40 63 20 78

Teknisk udvalg, målere
Poul Meldgård, chefmåler, Skovbrinken
30,DK-3450 Allerød, 48 26 78 90
poul@meldgaard.dk

Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46
jenskonge@wayfarer.dk
Jørgen Hededal, Vågøgade 7
DK-8200 Århus N, 86 16 33 10
jorgenhededal@webspeed.dk
Jesper A. Friis fra Furesøen, Farum sejlklub,
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495 4314
jesper@achtonfriis.dk
Lars Rich fra Sletten Bådeklub, Boserupvej
229, 3050 Humlebæk, 49 19 01 70,
larsrich@larsrich.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B
N-1344 Haslum, +47-67 53 82 37
e-norrud@online.no
Lars Vibskov Kristensen,
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

Teknisk samling
Jens Konge Rasmussen, se bestyrelse.

Webmaster
Formand:
Jesper Nothlev, se bestyrelse.
Thomas Raun-Petersen, se bestyrelse.
Jens Konge Rasmussen, se bestyrelse.
Lån af bomtelt
Bo Christensen, se bestyrelse.
SWS-Service, salg, PR
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund, 39 64 20 07
trp@wt.dk
PR udvalg
Göran Skoog, se bestyrelse.
W-Nyt redaktion
Se side 2.  mail: wnyt@wayfarer.dk
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SWS
co. Thomas Raun-Petersen,
Skovgårdsvej 15,
2920 Charlottenlund.
Danmark


