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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
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.1   2007  er 15.februar 2007.

PR pakke:
Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par
numre af W-nyt.
Sekretærens mail: trp@wayfarer.dk
Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2007, kr. 225,- på
SWS’ girokonto 3 17 10 86.

Nyt fra bestyrelsen
Af Poul Ammentorp

Forsidefoto   Fra Farumstævne 2006  Foto: Poul Ammentorp
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Sejlsæsonen går på hæld, og det er
snart kun de seje kapsejlere tilbage,

som regelmæssigt sejler igennem efterår
og vinter. Det har været et helt eventyrligt
godt sejlvejr, jeg kan ikke huske det no-
gensinde har været bedre.
    Rantzausminde havde dejlige sejldage,
hvor vi startede med praktisk sejlads lør-
dag og søndag arrangeret af Bo Chri-
stensen. Det blev et veltilrettelagt arran-
gement, som høstede megen ros hos del-
tagerne. Det giver stof til eftertanke om
Rantzausminde igen skal være rammen
herfor.
    På generalforsamlingen havde vi valg
til bestyrelsen, hvor flere af de ”gamle
drenge” i bestyrelsen havde besluttet sig
for at stoppe.  Jeg vil benytte lejligheden
til på SWS’ vegne at sige tak til formand
Bo Christensen, næstformand Jens Kon-
ge Rasmussen og kasserer Egon Madsen
for mange års trofast tjeneste i bestyrel-
sen. Tak for al den energi og omsorg, I
alle har lagt i arbejdet omkring vores
Wayfarerjolle og organisation.
    På generalforsamlingen blev der valgt
nye personer til bestyrelsen. Til kasserer-
posten efterlyste vi en som ville afløse
Egon. Jeg havde den store glæde, at blive
kontaktet i løbet af sommerferien af Fie
Goltermann W 6755 fra Fredericia, som
tilbød sin assistance som kasserer. Vi har
i bestyrelsen med tak taget imod Fies til-
bud. På næstsidste side i W-nyt kan du se,
hvorledes vi på et møde under Sjællands-
mesterskabet i Præstø har konstitueret os.
Siden Rantzausminde har der været af-
holdt Ven tur, Sjællandsmesterskab i
Præstø Sejlklub, Danmarksmesterskab i
Hellerup Sejlklub og Internationalt Way-
farer Rally og Europamesterskab i Heeg

Sejlklub i Holland, åbent Norsk mester-
skab, åbent Furesømesterskab samt
Wayfarer stævne i Farum Sejlklub. På
vores hjemmeside finder du flotte bille-
der fra mange af arrangementerne, og
der står også noget her i W-nyt. Når bla-
det udkommer, er sæsonens sidste kap-
sejlads i Hundige Sejlklub sejlet, og vi
kan se frem til vintersejlads på Furesøen
eller i en klub ved Sundet, hvis vi får
isvinter og søen lukker.
    Ser vi fremad, så afholder Hellerup
Sejlklub VM for Wayfarer i 2007, og
der bliver brug for assistance fra med-
lemmer af SWS til at bakke op omkring
alle de ikke kapsejlads-orienterede akti-
viteter, som er med til at gøre et Wayfa-
rer VM til en helt speciel oplevelse, som
får Wayfarersejlere fra andre lande til at
deltage gang på gang. Det har trukket
lidt ud med oplysninger og annoncerin-
gen fra Hellerup sejlklub. I skrivende
stund arbejder vi intenst på at få rettet
op på dette, så vi kan give konkrete op-
lysninger til vores Wayfarer venner rund
omkring i verdenen.
    VM for Wayfarer og Internationalt
Rally for Wayfarer, som traditionelt af-
holdes i det land som er vært ved VM,
bliver vinterens stores fokusområde for
bestyrelsens arbejde. Vi afholder et hel-
dagsbestyrelsesmøde i november på
Fyn, hvor dette er det overvejende tema.
   Til slut vil jeg opfordre alle til at bruge
W-nyt, vores hjemmeside og specielt
Wayfarer Forum til at skabe debat og liv
omkring Wayfarer jollen i interhalvåret.
Specielt Wayfarer Forum er det rette
sted til at få ”vand under kølen” på dine
ideer til, hvorledes Wayfarer klassen
skal udvikle sig i fremtiden.
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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

16-11-2006  Vinsmagning Hellerup Sejlklub Møde Jørgen Svane 3834 8934
29-11-2006  Vintermøde i Århus WM-data, Børglumvej 11 Møde Jesper Nothlev 40896609
                                                       Risskov

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

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

Fra Sjællandsmesterskabet på den smukke Præstø fjord

              Referat fra generalforsamling 6. juli 2006 på
Rantzausminde Camping

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 side 6 i W-nyt nr. 3 2006. 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 Skog, Jesper Notlev, Kjell Gjære, Poul
Ammentorp, Steen Schubert og Thomas Ravn. Følgende ønsker ikke
genvalg: Bo Christensen, Egon Madsen og Jens Konge Rasmussen.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

1. Carsten Jensen fra Frederikshavn blev valgt til dirigent

2. Beretning, Formand, Bo Christensen:

Siden sidste generalforsamling har det været et forandringsfyldt år. Alle
arbejder for at skabe interesse omkring Wayfarerjollen.
Vi har fået nye redaktør, først Jens Konge og nu Jørgen F. Hansen.
Vi har fået et nyt kapsejladsudvalg, hvor medlemmer til dette udvalg vælges
ved møder i forbindelse med kapsejladserne. Kapsejlads har en samlende
værdi for Wayfarer klassen.
Der er vækst i Præstø hvor antallet af W jolle er vokset fra 2 til 11 indenfor
de sidste par år. Præstø afholder Sjællandsmesterskab i begyndelsen af
august, og der er PT 23 tilmeldte joller.
Der er også udvikling i Stockholmsområdet , hvor Göran Skog har holdt et
møde som basis for en samlende fleet.
 Esbjerg fleet har afholdt en annonceret pinsetur.
Med stor indsats fra Lars Kruse er Wayfarer Forum
kommet op at stå. Her kan man via nettet udveksle ideer,  tiltag, synspunkter,
samt hente information og hjælp hinanden med Wayfarerjollen.
Der har været afholdt kapsejladstrænings week-end med Ian Porter og Kevan
Gibb.
Der har været stævne DM i Roskilde og stævner i Hellerup og Farum
sejlklub samt i forsommeren i Roskilde, i Lynæs og Tærø rundt.
SWS har fået to nye målere på Sjælland: Jesper Friis og Lars Rich.

En tak fra redaktøren
Til nærværende nummer af W-Nyt er der
kommet rigtig mange indlæg. Først og
fremmest vil jeg takke de mange bi-
dragsydere. Ikke alle bidrag er med i det-
te nummer, men jeg er meget glad for al-
lerede nu at have stof til næste nummer.

Jeg har en bøn om at få alle billeder i en
filstørrelse på 250-500 KB, så kvalitetet af
billederne i bladet bliver bedst mulig.
Større filstørrelse giver ikke bedre billeder,
men problemer med e-mail leveringen
( fuld postkasse)

En bøn fra redaktøren
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To friske nordmænd har sejlet en Wayfarer jolle rundt om Nordkap, og deres
beretning herfra har præmieret dem med UKWA’s tursejler pris: The Frank Dye
Trophy.
SWS bestyrelse har indført en ny mødeform, hvor MSN på Internettet anvendes
som mødeforum. Dette har medvirket til en højere mødefrekvens, samt at der er
mange flere bestyrelsesmedlemmer med til møderne, d.v.s vi har repræsentanter
fra hele Skandinavien med. Der afholdes stadig et årligt heldagsmøde, hvor vi
mødes fysisk og diskuterer visioner og mål for SWS.
Følgende mål nåede vi ikke i 2006:
• Genoptrykning af sangbogen
• Opfølgning omkring ubrugte (glemte) joller
• Regler for måling af sejl
• Information om VM for Wayfarer i 2007 i Hellerup Sejlklub

WIC, Poul Ammentorp: Orienterede om Proctors overdragelse af licens
rettigheder og copyright til Hartley Laminates. Beretning om Proctors ”forhaling”
af ønske fra Jan Katgerman i Holland om at starte en produktion op af Wayfarer
joller i Holland. Det er bekymrende at der på denne måde bliver skabt et monopol
omkring produktion af Wayfarerjoller. Proctor begrunder denne overdragelse af
copyright til Hartley Laminates med at de står overfor meget store investeringer
og skal derfor også have sikkerhed. Det havde måske tjent klassen bedre at
copyright var overdraget til klasseorganisationerne og administreret af WIC.
Mogens Just kommentar: Opfordrede til at gå positivt ind i et samarbejde med
Hartley Laminates. ”Der kan godt komme noget godt ud af det”, selv om det er en
monopolsituation.
Kapsejlads, Steen Schubert: Berettede om hvorledes det nye kapsejladsudvalg
kom op at stå. Der var en flok sejlere som gerne ville hjælpe til. Vi vil stå for
kapsejladserne i SWS regi. Vi vil arbejde for: Flere stævner, flere joller til
stævnerne, DM i Hellerup 2006, SM i Præstø, VM i 2007 med 90 deltagere, at der
afholdes møde med kapsejlerene efter første dags sejladser ved stævner, hvor man
kan drøfte alt omkring kapsejlads. Steen er kapsejladsudvalgets repræsentant i
bestyrelsen. (Kapsejladssekretær.)
Irene Ammentorp: Spurgte til hvorfor referatet fra mødet med det nye
kapsejladsudvalg hvor aftaler blev indgået og aktiviteter blev overdraget, ikke i
lighed med andre referater er bragt på hjemmesiden, samt hvorfor der ikke er
taget hensyn til indgået aftale om dato for EM i Holland i september ved
flytningen af DM fra august til september. Dette er både kritisabelt og ærgerligt.
Steen Schubert: Med hensyn til referatet så henviste Steen til hjemmesiden og
W-nyt. Ang. EM og placering af DM, så er der et ønske fra kapsejladsudvalgets
side om at det skulle være Hellerup og det blev derfor et puslespil, som det nye
kapsejladsudvalg ikke kunne gøre bedre.
Sekretær, Thomas Ravn-Petersen: Medlemstallet: 11 udmeldte. Vi når nok det
samme medlemstal. Der udsendes PR. pakker ved henvendelser. Der følger et års

gratis medlemskab af SWS ved køb af ny båd. Thomas efterlyser input til
hjemmesiden.
Jesper Notlev: Kender man årsager til at folk melder sig ud?
Thomas: Der er ikke noget klart billede.
Beretningen blev godkendt.
Lars Kruse: Roste bestyrelse og kapsejladsudvalg for deres indsats i det forløbne
år.

3. Regnskab, Egon Madsen: gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen forslag til behandling

5. WIC, ændring til klasseregler, Poul : Der et indkommet et forslag fra
NEDWA, om at tillade et hul i fordækket til at føre en line fra oprulning af
forsejl under dækket. SWS er positive såfremt det udføres som en vandtæt
gennemføring på Wayfarer-typer med opdriftrum ført op til fordækket.
Steen Schubert: Kapsejladsudvalget vil arbejde med forslag til ændring af
målregler i henhold til ISAF reglen. Det er kapsejladsudvalgets ambition at
dette skal gælde såvel sejl som skrog. Tanken er at få WIC med på ideen.
Kapsejladsudvalget arbejder også med et tilbud fra Dansk sejlunion om at
overtager administrationen og udstedelse af målerbreve. Det ville betyde at
sejlklubber blot kan slå op i DS database for at kontrollere om en båd har
gyldigt målerbrev. Tilbudet fra DS er at vi uden vederlag selv kan overføre
vores registreringer til deres database. Herefter vil det koste 300 kr. til DS
hver gang der skal laves ændringer og udstedes et nyt målerbrev, f.eks. ved
ejerskifte.
Poul Meldgård (Chefmåler): Udtrykte tilfredshed med de nuværende
forenklede regler for måling af skrog. Register over joller med gyldigt
målerbrev er allerede tilgængelig for sejlklubber på www.wayfarer.dk.
Jesper Friis (Måler): Kunne se fordel ved anvendelse af ISAF retningslinier
for sejlmåling. De kan fjerne misforståelser og smuthuller. Jesper mente at vi
skulle begrænse os til sejl mht. anvendelse af ISAF’s retningslinier.
Poul Ammentorp: Opfordrede kapsejladssekretæren til at invitere SWS’s
målere med til fremtidige møder, når måling og ændring af måleregler er på
dagsordnen.

6. Budget og kontingent: Der er afsat en stor post til stævneudgifter i 2007 på i
alt 24.435,- kr. Dette skyldes at det er i dette budgetår at der er VM. Det blev
pointeret at budgettet er en ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende
sæson. Forslag til budget og kontingent på 225 skandinaviske kr. blev
godkendt.

7. Valg til bestyrelsen: Følgende nye kandidater blev valgt til bestyrelsen:
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Charlotte Redin (Fyn) og Jørn Skov (Esbjerg). Göran, Kjell, Steen, Jesper,
Thomas og Poul blev genvalgt.
Der var gaver, pæne ord, stor tak og akklamation fra generalforsamlingen til de
afgående bestyrelsesmedlemmer, Bo Christensen, Egon Madsen og Jens Konge,
for deres store ihærdige indsats for SWS igennem mange år.

8. Valg af revisor: Arne Stahlfest blev genvalgt med akklamation.

9.  Eventuelt: Den varme sommer medfører stort pres på alt for lille nyanskaffede
fryser hos Gerda. Det blev foreslået at SWS anskaffer, låner lejer en fryser til W-
sejlerene under Rantzausminde. Forslag om kontakt til Albani for lån af køleskab.
Bestyrelse og kapsejladsudvalg blev opfordret til at styrke samarbejde og
kommunikation i den kommende sæson.
Der blev udtrykt ønske om mere styr på teltpladsen ved Rantzausminde, så der f.
eks. er plads til en Volly-ball bane. Ved udvisning af mere hensyn ved opstilling
af campingvogne og telte, så der ikke spildes så megen plads, så vil det være
muligt, at få plads, så de unge kan boltre sig. Det er vigtigt, at der er nogle
samlende aktiviteter for de unge. Det er i øvrigt ikke kun de unge, der plejer at
være med til lidt boldspil. Der blev også udtrykt ønske om at Rantzausminde
stadig kan rumme et element af anarki, men i øvrigt var der bred opbakning til
Volly-banen.

Afslutning: Den afgående formand Bo Christensen sluttede generalforsamlingen med
at takke dirigenten for et godt stykke arbejde her midt i sommervarmen. Tak til
sponsorer, sejlklubber og alle som gør et stykke arbejde for SWS det være lokalt eller
eksternt.

Deltagere: W2042 Hellerup, W239 Farum, W10295 Frederikshavn, W4633
Kerteminde, W5127 Farum, W9355 Farum, W6791 Farum, W4738 Svendborgssund,
W? Svendborgssund, W1825 Roskilde, W9283 Rørvig, W5247 Farum, W3254
Farum, W5131 Farum, W4868 Aarhus, W5404 Rebild, W4955 Farum, W10249
Farum, W4645 Kaløvig, W3264 Esrum Sø, W5890 Aarhus, W6755 Fredericia,
W5949 Sletten, W6618 Vallensbæk, W5263 Esrum Sø, W6617 Skovshoved, W1740
Esbjerg, W950 Odense.

Referent: Poul Ammentorp

Seniorjollesejlere i Tærø Rundt

Så blev det traditionsrige Tærø Rundt
– arrangeret af Bogø Sejlklub - igen

afviklet i det smukke landskab omkring
Bogø, Grønsund og Bøgestrømmen den
11. juni 2006.
    For første gang – men ikke sidste –
deltog der en større samling af Wayfarer-
joller – samt en enkelt Snipe – og feltet
med 6 wayfarerjoller og 1 snipe blev sej-
ladsens største.
    Starten blev en anelse alternativ idet
alle joller padlede op i startområdet og
derefter drev med 1- 2 knobs medstrøm
over startlinien – der var absolut ingen
vind, men heldigvis var strømmen
”med” – og der blev ikke skudt omstart!
    Dette fortsatte i en god stiv time –
men bemærk: på trods af ”ingen vind” –
så var første båd under Farøbroen allige-

vel – gæt selv  – en Wayfarer – ført med
let hånd af Jørgen Overgaard fra PSK –
en føring han aldrig gav fra sig.
    Ved passagen af Farøbroen friskede
vinden og der kom endelig fart i bådene
og alle kunne komme op på rælingen
og bøffe.
    Turen gik i år nord om Tærø, d.v.s. at
alle skulle op og runde kompasafmærk-
ningen ved Langø – og her oplevede
rigtig mange at de (af nød) måtte slikke
sol – vinden døde helt under land og
det blev pludselig et m e g e t langt ben.
    Fra topmærket op mod Mønsbroen
var der mulighed for et skærende spiler-
ben i tæt kontakt med de (lidt) store
kølbåde og deres (lidt større) spilere –
men hævnen er som bekendt sød; ved
Gåsebanken, den østlige pynt af Tærø,

Så drives der til start

Af Jørgen Overgaard
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kunne en wayfarer glide over 30 cm
vand, med fuld spiler og skyde direkte
mod den lave Farøbro – så kan de lære
det – ka´ de!

Dagens bedrift : 4 granvoksne mænd
+ ”rigeligt” med væske i en wayfarer

 –uden spiler – og så let luft.
    Fra den lave Farøbro var der bidevind
mod dommerbåden, der i anledning af
den ringe vind havde kortne banen af til
måltagning før højbroen – men nu var
der faktisk vind nok til at kunne krydse
helt hjem til Bogø Havn.

    Og så er der lige den med ”hvordan pla-
cerede vi os så?” – tja se – da dommerbå-
den skal kortne banen af sejler den op
igennem Grønsund mod Farøbroen. Næ-
sten oppe ved broen er der bare ikke én
båd i sigte, absolut ingen – men de får dog
øje på en enkelt Wayfarerjolle inde under
land – krydsende ned mod Bogø havn.
    De sejler så hen til jollen og spørger om
det er nogen der ”er med i løbet” – jo da
lyder beskeden fra den gode Jørgen Over-
gaard; ”vi er sådan set på vej til mål” –
hvorefter dommeren må meddele dem at

de sådan set har været i mål
længe – og man kan så heller
ikke tage deres mål tid. Så hur-
tigste båd rundt kom ind uden
tid.

Aftenen forløb som sædvanlig
med stor fest i teltet, kæmpe-
grill og levende musik ved
”Bogø Blues Band” og udleve-
ring af en MEGET stor bunke
præmier – én til hver båd.

 Dagens bedrift

Resultat fra Tærø rundt 2006

PLC
D222 NN 1 Jørn Overgaard Præstø
D4989 Rafraf 2 Lars Thomsen Køge
D6617 Nausicaá 3 Thomas Raun-Pedersen Skovhoved
D1701 Høne+Hanen 4 John Pedersen Præstø
D9109 Wilma 5 Jesper Floding Præstø
D5552 Anna 6 Martin Rison Rungsted

W3 Trading og NICHE VINE har sagt ja tak til at forsætte deres generøse sponsering
af vores klasse.

W3 Trading – fransk kvalitets sejlertøj til yderst rimelige priser i Vordingborggade 93
på Østerbro i København – fortsætter den ordning, vi havde sidste år.
W3 sponserer præmier til 2 af vores stævner. Og når du køber noget hos W3, så
bliver der afsat 10 % af beløbet til ekstra præmier.
Så husk at sige at du kommer fra Wayfarerklubben.
I butikken er der altid kompetent service og vejledning af folk, der ved noget om
sejlads.
Butikken har åbent torsdag kl. 15.00 – 19.00 ellers besøg www.w3.dk.

NICHE VINE – en butik med et dejligt udvalg af vine specielt fra Italien og Frankrig
har igen i år valgt at være vores præmiesponsor.
I den hyggelige butik i Rømersgade 7 er der ekspert viden tilstede, når det gælder
valget af vin til middagen eller bare til…..
NICHE VINE har åbent: Torsdag & Fredag kl. 14.00 – 18.30 og Lørdag kl. 11.00 –
15.00 ellers check www.nichevine.dk.
NICH VINE ligger et stenkast fra Nørreport Station med S-tog, Kystbane og Metro.
Og der er gode parkeringsmuligheder ved butikken.

To præmiesponsorer fortsætter deres
sponsorat af Wayfarerklassen

Af Jørgen Svane.
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Praktisk Sejladsweekend.

Waw!!!  Det var godt, hvorfor har
jeg ikke deltaget i praktisk sej-

ladsweekend for længe siden.
    Selvom jeg har sejlet i nogle år i min
wayfarer ”Pikant”, er jeg langt fra god
og denne weekend gav mig bare så me-
get, at jeg her gerne vil slå et slag for
dette gode initiativ .
    Weekenden før og i forbindelse med
træffet i Rantzausminde, var der Praktisk
sejlads. Jeg startede lørdag morgen kl. 9,
sammen med mange andre sejlere, der
ligesom jeg gerne ville lære noget mere
og få det hele med fra bunden af.
    Vi øvede os i dobbelt halvstik, Flag-
knob, pælestik og meget andet, hvorefter
vi blev delt ud i små hold af 2 og tildelt
en frivillige instruktører, som skulle gide
os igennem formiddagen.
    Man kunne vælge at sejle i egen båd,
eller være med som gast på en andens
båd. Jeg sejlede i egen båd, og inden vi
drog af sted, tjekkede instruktøren båden
igennem med os. Det var rigtig godt, for
jeg manglede en skrue i roret og beslaget
som holdt roret var ikke helt godt. Det
havde jeg ikke selv opdaget og det var
dejligt at få kyndige øjne til at se på bå-
den. Ikke nok med det, så lærte jeg hur-
tig-rebning og hvordan man monterede
det.
     Instruktørens skarpe øje så mange
ting, som efterfølgende er blevet rettet,
og det er jeg  meget taknemmelig for.
    Vi sejlede en tur om formiddagen,
hvorefter vi  alle mødtes for at spise vo-
res medbragte mad og skiftede instruktør

og sejlmakker. Nu var der mulighed for at
få andre ideer og ingen spørgsmål er for
dumme.
    Jeg oplevede, at den forskel der var på
instruktørerne gav et bredt og spændende
miljø til at lære meget om båden og sejlads
af denne .
    Solen skinnede og det havde været en
dejlig dag. Forventningerne til næste dag
var store og jeg glædede mig meget.
    Om søndagen blev vi igen delt op, 2 i
hver båd og en instruktør. Frokosten spiste
vi i bagende sol ved Rantzausminde havn,
hvorefter vi gennemgik de medbragte både
og fik mange gode ideer af både bådejer
og instruktør. Nye hold blev dannet og se-
nere på dagen ankom vi til Rantzausminde
campingplads, hvor dem der ville kunne
øve sig i at kæntre under rolige og sikre
forhold. Dagen sluttede og jeg følte mig
fuld at gode ideer, ny viden og meget me-
get klogere.
    Jeg kan så sige, at jeg efterfølgende me-
get har brugt den lærdom jeg tilegnede
mig på praksis sejlads weekend, og det har
gjort sejladsen sjovere, mere spændende
og meget lettere.
    Jeg kan nu rebe sejlene selvom jeg er
ude at sejle, vende over stag (som gast) og
samtidig have styr på tingene, en stor vi-
den om, hvordan vægten påvirker båden,
hvordan rigges spileren lettest til  og jeg
kunne blive ved, og ved….
    Det var bare så godt, instruktørerne var
fantastiske og jeg kan varmt anbefale det.

Af Charlotte Redin Pikant W 4938
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Fem båter var tilmeldt, men kun fire stilte til start. Det ble avviklet tre seilaser på lør-
dag og to på søndag. Lørdagens seiling ble finfin i opptil laber bris og sol. Harestart-
metoden ble brukt og det ble seilt på faste merker – angitt på Kens fine kart. Etter
første seilas meldte undertegnedes barn sporenstreks overgang til vinneren Eivind.
Det var nok lurt, for etter siste seilas kunne han utropes til vinner. Søndag hadde vi
kun svært ’lett luft’ og tilløp til mytteristemning i småbarnsbåtene. Ken, Heinz og
Kjell hadde forberedt camp og lørdag kveld hadde vi fine timer foran bålet. Der fikk
vi også et prima besøk av Lone og Ole med barn 5 og 0,4(!) år – i sin nyinnkjøpte
W6578.

Resultater

Vinner:            W4647   Eivind Norrud og Kari Saxhaug (9 år)
2. plass            W10390 HD Heinz D Lützenkirchen
3. plass           W4935    Anders Saxhaug (6 år), Ingrid Rasmussen og Jon Vahl

                 Saxhaug
4. plass            W1348   Ken Jensen og Kjell Gjære

Åpent NM  9-10 september.
Af  Jon Vahl Saxhaug

Fra NM 2006  Foto: Heinz Dieter Luetzenkirchen
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Anders og Sune vandt i lånt båd med
flot slutspurt.

    Hellerup Sejlklub var vært ved dette
års Danmarksmesterskab for 22 Wayfa-
rerjoller, 2-3. september 2006.
    En nordmand havde taget turen herned
for at være med.
    Der blev gennemført 6 sejladser på en
pølse-bane med start og mål nede i bun-
den..  Vinden kom fra det sydlige hjørne
om lørdagen 3-6 msek, hvilket gav et no-
gen urolig havoverflade og om søndagen
løjede vinden til 8-9 msek fra vest.
    Det der kendetegnedette års DM var
de mange nye joller. Kim og Lars havde
overtaget Skovgaards. Skovgaard havde
købt en ny. Christian Bovet havde været
på Orkney Øerne og havde hentet en næ-
sten ny. Stephan havde langt om længe
fået rigget det meste på 10444 til.
    Lørdagens sejladser startede kl 12 så-
ledes at Jyderne kunne komme med. Alle
startlinierne lå perfekt med en anelse bb
fordel – undtagen når der lige var et
vindspring.
    1. sejlads vandt Bøje og søn overle-
gent med flere hundrede meter til de næ-
ste joller.  Det var som om at de fleste af
de normalt hurtige besætninger havde
glemt at indstille jollerne til bølgesejlads.
    2. sejlads var speciel ved at 4 joller
tyvstartede, hvilket nok betød mest for
Just, som ellers fik en 3. plads.
    Set i bakspejlet var det en samlet sølv-
medalje, der røg. Kim Søderlund og Jes-
per Friis vandt tæt fulgt af Stephan og
Christian.

Wayfarene fik gamle kendinge som
nye danmarkesmestre!

Kim og Lars tog et laaangt hug ud på bb
fløj og var klart foran hele feltet indtil sid-
ste opkryds. Det var klart at der var en for-
del derude.
    3. sejlads vandt Bøje og søn igen med
Stephan og Christian  på 2.-pladsen.
    4. sejlads blev startet lidt over kl 16 og
var extra lang. Det var svært at se topmær-
ket. Just og kone formåede at holde 1.
pladsen hele vejen rundt.
    Efter lørdagen 4 sejladser havde vi end-
videre sejlet over 4 timer, og DM’et var i
hus. På dette tisdpunkt førte Kim og Jes-
per.
    Søndagen startede med en udsættelse.
Det blæste over 12 msek.  Christian og
Stephan  skulle lige ud at tjekke om det
virkelig blæste så meget.  Joooh, i pustene
var det betydeligt mere.  Kl 13 tog banele-
deren Søren Epsen udsættelsesstanderen
ned og indkaldte til møde på balkonen. Ef-
ter diverse indlæg pro et contra for at tage
ud at sejle, besluttede Søren at starte os ca
kl 1400 fordi vindmålerne nu viste en gen-
nemsnitsvind på 11,7 msek.  Der var kun 8
Wayfarere, der tog ud – resten troede ikke
på at vinden ville løje.   Og det gjorde den
sgu.   Helt ned til ca 5 msek de næste par
timer, hvor der blev gennemført 2 sejladser
tæt under land.
    Det bemærkelsesværdige var at Anders
og Sune tog begge prikker, og i og med at
Kim og Jesper sejlede forsigtigt, så vandt
Anders og Sune i Poul Melgaards gamle
Wayfarer.

    Til lykke til Danmarksmestrene.

Af Stephan  Nandrup-Bus  10444

Under præmieoverrækkelsen sagde Svane, at han stoppede som kapsejlads-
koordinator.  Han havde fået nyt og mere krævende arbejde og desuden havde
han investeret i en kølbåd.
1000 Tak til Svane for alle de aktiviteter han har gennemført i Wayfarer regi,
Han har lagt stor energi i det og vi har haft mange gode stævner.

PLC SEJLNR. NAVN NAVN KLUB POINT

1 DEN 5263 Anders Friis Sune Sigsgaard BS 12

2 DEN 9355 Kim Søderlund Jesper Friis FS 15

3 DEN 9733 Peter S. Bøje Markus S. Bøje MS/ES 16

4 DEN 4645 Mogens Just Helle Emsvang Kaløvig 18

5 DEN 5475 Jørgen Overgaard Jens Kaaber Præstø 25

6 DEN10466 Ove Skovgaad-Mortense Dennis Nilsen SKB/FAS 31

7 DEN10299 Kim Linhardt Petersen Lars Kruse FAS 39

8 DEN 4898 Stephan Nandrup-Bus Christian Stormark YF/HS 47

9 DEN 8278 Joel Bøgh Jon Kjartansson FAS 51

10 DEN10249 Steen Schubert Kjeld Forchhammer FAS 55

11 DEN10081 Ole Markersen Christian Bovet Oure/HS 57

12 DEN 6617 Thomas Raun Petersen Anne Sode Jensen SKS/Oure 58

13 DEN 1088 Jørn Skov Thomas Krogsgaard Ho Bugt 67

14 DEN 973 Mads Storgaard Mikkelgaard SB 73

15 DEN 222 Per Christoffersen Jørgen Petersen FAS 81

16 DEN 4994 Claus Eriksen Henrik B. Jørgensen FAS/HvS 87

17 NOR 7172 Gudtorm Holdal Lars Rich Larvik 90

18 DEN 5797 Flemming Nielsen Henrik frengler FAS 91

19 DEN 9471 Jesper Strands Jesper Roskilde 101

20 DEN 5481 Per Nørgaard Henrik Joitamsen HS 102

21 DEN 4955 Gunnar Petersen Jørgen Svane FAS 104

22 DEN 9109 Jesper floding Kim andersen Præstø 105

Resultater Wayfarer DS-DM- Nordea Cup
Hellerup Sejlkub 2-3. september 2006

Placeringerne i de enkelte sejladser kan ses på www.wayfarer.dk
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Årets kapsejlads i Heeg (Holland)
foregik d. 8-10. september og var

blevet udnævnt til Europamesterskaber.
    Om det var chancen for at blive euro-
pamester eller vores rosende omtale af
arrangementet sidste år, skal være usagt,
men den danske deltagelse var vokset til
6 både mod 2 sidste år.
    I øvrigt deltog der fra Holland 7 både,
England 8 både & Irland 4 både. I alt 25
joller.
    Kapsejladsmæssigt var det et fortrin-
ligt arrangement af Heeg sejlklub, der
havde lagt nogle fine 3-kantbaner. Uan-
set hvad man må mene om 3-kantbaner
er det altså fedt at suse af sted på en
skærende spiler. Udover fartglæden hav-
de vi også fornøjelsen af at overhale ad-
skillige af vores konkurrenter.
    Starterne var lidt anderledes med lyd-
signal 10 min og 6 min før start. Lydsig-
nalet blev afgivet med en styrke, der vil-
le have vagt misundelse på ethvert
krydstogtskib.
    Sejladserne løb over 3 dage.Fredag
havde vi 3 sejladser i frisk vind. Der
skulle bøffes så det forslog, men så me-
get mere fornøjelse var der på spilerbe-
nene.
    Lørdag var der ikke meget luft, men
nok at der kunne sejles 3 sejladser. Vin-
den var tilmed springende, så der var fo-
kus på kompasset, så der kunne vendes
optimalt.
    Søndag nøjedes vi med 2 sejladser i
mellemluft, men med vindspring.
Egentlig skulle man forvente at furesø-
sejlerne ville klare sig fint i sådan et

EM 2006 en succes
Af Thomas Raun-Petersen og Anne S. Jensen W 6617

vejr, men for en gang skyld fik de bank
så det forslog.
    Bedste danske båd blev ligesom sid-
ste år Peter Bøje med en 3. plads. Vinde-
ren blev tidligere verdensmester Mi-
chael McNamara og Gilly Foulds. Dan-
skerne markerede sig med 2 både i top
10 sammen med en enkelt irer. Ellers
blev top 10 domineret af englænderne.
Hollænderne var slet ikke oppe og blan-
de sig i dette felt. Den første hollandske
båd markerede sig på en 14. plads.
    Under sejladserne bemærkede jeg
nogle pudsige bådnavne. ”Sink the
Pink” sejlede med en pink spiler. ”Ten
Grand” syntes jeg var et mærkeligt navn
indtil jeg bemærkede sejlnr W 10.000.
Båden blev i øvrigt sejlet af et par da-
mer i alderen 60 +
   Jævnfør resultatlisten kan jeg så kon-
statere at vi har fået bank af nogle 60-
årige damer. Jeg vælger at forstå det så-
ledes at jeg har mange år tilbage som
kapsejler i W-jollen.
    På vandet var der kamp, konkurrence
og et  professionelt sejlerniveau efter
reglerne.  På land blev konkurrence-
stemningen udskiftet med hygge, ud-
veksling af sejlerfif og forbedringsfor-
slag,  moleøl, spisning sammen på den
lokale pizza restaurant og barbecue på
havnen.
Wayfarer sangen på 5 forskellige sprog
(engelsk, dansk, hollandsk, fransk, fri-
sisk), og andre sejlersange fra sangbo-
gen akkompagneret af guitar og harmo-
nika.
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    Under stævnet boede vi i telt på hav-
nen. Efter dagens sejladser var der mole-
øl på turbåden ”In dubio”  (I tvivl). Fre-
dag og lørdag aften var der dels fælles
spisning på en restaurant, dels grillaften
på havnen. Alt i alt rigtig hyggeligt, hvor
vi fik snakket en hel del med de andre
sejlere.

    Alt i alt en succes for dette 1. europame-
sterskab, både f.s.v.a. sejladserne, omgi-
velserne, det sociale og dermed arrange-
mentet som helhed.
    Eneste ulempe er nok den halvlange kø-
retur, der tog ca. 12 timer hver vej. Vi kør-
te i alt ca. 1.500 km.

Forfatterne i aktion under EM

Wayfarer Trading  
T h o m a s  R a u n - P e t e r s e n ,  S k o v g å r d s v e j  1 5 ,  2 9 2 0  C h a r l o t t e n l u n d
E- mai l :  t rp@wt.dk,  Tel :  +45 6130 6617,  Giro:858-5261,  Bank:4260 4001 166549  
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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 390 
Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 
Endestykke til bom 320 
Centerskødningsblok med kuglelejer   1.070 
 - træklods til montering  250 
Spilerstage 
tapered, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 
           - kile til ophal 65 
Pressenning   
Heldækkende mkI/mk II  2.880 
                     - 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 6.550 
Genua med rude og wire i forliget 3.100 
Genua triradial med rude og wire 4.550 
Fok  2.430 
Spiler  4.750 
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.080 
Sejlpinde pr. stk 150 
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 
 
 
 

Luge 
Ageterluge mk I/mk II 3.100/3.100 
Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 
 - mk I, gummi/silicone 100/250 
Siliconelim, 310 
Kontaktlim, 340 gr 150 
Rund forluge med gevind + O-ring 200 
 - O-ring 40 
Jollevogn, varm-galvaniseret 4.150 
    - aluminium, med næsehjul 5.285 
Hjul til jollevogn 250 
Sværd  
Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 1.750 
Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10  mm 45 
Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 105 
Bremse/stopklods 200/150 
Ror 
Rorblad, 15/18/20mm plywood  950 
Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.900 
Rorpind, lakeret træ/aluminium 1950/780 
Rorpindsforlænger, 84/103 cm 370 
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 590/800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jollevogn aluminium                         
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Seniorjollerne i Præstø indbød
SWS-medlemmerne med til årets

udenlandstur i det svenske skærgårdspa-
radis omkring Blekinge, nærmere be-
stemt mellem Rönneby og Karlskrona –
og de blev ikke skuffet.
    Torsdag den 14 juni kl. 16.30 startede
årets udlandstur fra Præstø og med op-
samling i Rønnede, København og
Malmø, rullede en kortege på 6 wayfare-
re og 1 laser 3000 og i alt 20 personer
ind på Bökenäs Semesterby kl. 21 hvor
der blev camperet i såvel telte som sven-
ske ”stuga-er”.
    Årets basecamp var omhyggeligt ud-
valgt blandt flere kandidater og valget
viste sig at være velbegrundet – dels så
lå det direkte til skærgården med natur-
ligt slæbested, dels var der en absolut
uformel atmosfære og endelig var der en
absolut venlig betjening.
    Efter den sædvanlige hyggelige ”hvor-
dan-slår-du-dit-telt-op-seance”, suppleret
med ”kom-og drik-noget-af-min-rødvin-
tilbud”, blev der i den smukke lune sven-
ske aften afholdt Flotilleleder Overgaard
skippermøde og lørdagens tur blev plan-
lagt og drøftet inden der blev køjet ind
på de medbragte liggeunderlag – hvor
kun en hollandsk tordensnorker kunne
forstyrre natteroen (det gjorde han så og-
så…)
    Lørdag morgen kl. 0900 – som for en
enkelt sejler var absolut ”midt-nat” og et
helt umuligt tidspunkt at stå lodret på –
blev alle joller (altså minus én) rigget op
og sat i vandet og kursen sat nord om
øen ”Torkö”, mod syd igennem
”Djupasund” og med pitstop på

”Lungsk” – en lille ø liggende midt på
turen mod Hasllö, hvor planen var at gå
gennem svingbroen og ind i Västrafjärden.
Det blev dog kun til frokost på Hasllö og
en (mor-)afhentning af en lidt kold Laser-
gast på 10 år – som ellers havde gjort det
godt ude i trapezen.
    Vinden var dog så absolut at betegne
som ”stærkt skiftende” såvel i retning som
styrke. Fra starten blev der rigget med lille
fok og 1 time efter starten rebede alle, men
i ca. ½ delen af tiden var der stort set ingen
vind! – men når den kom – så kom den
som en hammer.
    Fra middag og frem var der dog tale om
absolut jævn vind – men stadig skiftende,
således kunne to joller, der sejlede i sam-
me retning i en afstand på 100 m. – og
begge på bidevind – konstatere at de sejle-
de på hver sin halse! – den vind lærte alle
at der er en pris for at sætte storskødet i
klemmen heroppe – og prisen hed kæn-
tringsrisiko.
    Tilbage på basecamp, var der lagt op til
”store-lørdags-gill” og med ”Kartonvin
Grand Cru ad libitum” og 2 grill på overar-
bejde blev der så absolut kokkereret, stegt
og braset til den store guldmedalje.
     Sent – meget – blev der igen køjet ind,
men da den hollandske tordensnorker var
taget videre var Flotillelederen – som altid
- sit ansvar bevidst og overtog rollen til
UG med kryds og slange.
     Søndag morgen var flotillen igen på
vandet – minus den her wayfarersejler med
permanent jetlag – og turen gik denne
gang rundt om Arpö og igennem en åbning
så smal at den burde være mærket til kano!
- og igen kunne vi konstatere at det her

farvand er perfekt til at træne opmærk-
somhed hos den der holder storskødet –
således demonstrerede vores Laser-team
en såkaldt 2-i-1 kæntring, altså: først til
luv – og så til læ.
Men der var også tid og steder til badning
– og sikring af væskebalancen!.
Søndag ved middagstid var alle tilbage

ved basecamp, jollerne blev rigget ned,
trailet og da alle var enige om at dét her
farvand, med fjorde, sunde og smalle
sunde imellem et utal af skærgårdsøer –
fortjener et genbesøg – så det blev med
et ”Hejsan” og på gensyn satte kursen
mod Danmark.

Så venter vi bare på grillen……….

 Wayfarere  på tur til – og i – Blekinge Skærgård.
Af John Pedersen
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Det var højsommer, da vi pakkede for
årets Ventur. Poul fik efter en lang

snak med havnefogden tilladelse til, at vi
kunne bruge slæbestedet i Nivå.
     Vi havde aftale med ”Kantarellen”
Karen & Elof om at følges og hjælpe
hinanden. Vi mødtes ved slæbestedet, sø-
satte og pakkede jollerne.
    Der var ret svag vind, så vi nærmest
drev til Ven på 3½ time. Her mødtes vi af
hjælpende hænder og en sur svensker,
der ikke ville have joller på stranden.
Han fortrak, da ingen andre strandgæster
havde noget imod, at vi var der. Det var
tid for gensynskram og frokost.
    Ken senior & Ken junior havde lånt
”Najaden” af Tom for turen til Ven. Bo
havde i ”Fru Larsen” selskab af Anja og
Birgit. Fire joller var måske ikke så me-
get, men kvalitet kan være bedre end
kvantitet.
    Vi hyggede os, nogle gik tur til Kyrk-
backen, andre tog en slapper på stranden.
Der blev redt op i jollerne og aftensma-
den blev forberedt. Vi nød lidt kold hvid-
vin, som Mette Graves på Rantzausmin-
de havde været så venlig at lægge i ta-
sken med lånt sejlertøj. Snakken gik ly-
stigt og hyggeligt, solen gik ned, vi spi-
ste, sangbøger og guitar kom frem.
    Vi sang naturligvis Neels Vensang,
mindedes og så på stjernerne. Wayfarer-
stjernen (del af Cassiopeia) lyste klart
over os.
    Bo og ”pigerne” fik omsider teltet op
for natten, og alle fandt deres soveposer.
Vi havde vores bådpresenning på, og jeg
sov først, da jeg fik listet hjørnet af og

kunne kigge op i himlen. Jeg var vågen
flere gange, det var ret diset og klamt, men
i min gode sovepose havde jeg det fint. En
gang jeg vågnede, stod Ken senior og sag-
de godmorgen, de lå lige ved siden af os.
    Der var ikke noget med at snue længe,
solen varmede, snart ville stranden fyldes
med strandgæster, og i går lærte vi, at det
kan tage rigtig lang tid at sejle i næsten in-
gen til slet ingen vind.
    Efter morgenmaden og mere snak pak-
kede vi stille og roligt sammen. ”Fru Lar-
sen” besætningen ville gå tur til Bäckvi-
ken.
    Vi andre lettede og fri af Ven, kom der
vind. Der var sorte skyer mod nord og
mod syd, da vi sammen med Karen & Elof
sejlede mod Nivå. Poul foreslog, at vi gik
ind i Nivåbugten og nød vores frokost,
mens det regnede af inde i Nivå havn. Det
gjorde vi, her lå vi fint og fik måske 10
dråber vand. I Nivå hjalp vi igen hinanden
og tog hjem med en dejlig W-oplevelse i
bagagen.
    ”Najaden”s hjemtur ved KHJ: Lidt nord
for Tårbæk rebede vi, da en meget sort
'sag' dukkede op, dog ingen lyn og torden
men en ”elv på høykant” så vi fik fersket
båden af og brugt bailerne. Kunne hurtigt
efter rebe ud igen, og nåede Hellerup.havn
kl. 17.
    Efter klargøring nød vi en dejlig klub-
middag på sejlklubbens terrasse med ud-
sigten over Øresund hvor vi spejdede efter
”Fru Larsen” - uden held. Kl ca. 19:15 gav
vi op og drog til Kastrup.
    ”Fru Larsen”s hjemtur ved Bo: Vi gik
turen til Bäckviken og blev lidt optaget af

renaissance marked ved museet.
    Vi lettede 14.20. Vi havde svag til let
vind. Da vi rundede Ven NW og skar op,
kunne vi snart holde højde hjemover, og
det blev slørsejlads resten af turen.
    Vi lavede frokost på vandet. Vi måtte
gøre den hurtigt færdig, da der kom regn.
Klamt at komme i sejlertøjet i varmen. Det
varede imidlertid ikke så længe. Vinden
skiftede hele tiden, så vi måtte bomme
nogle gange, men der kom ikke så meget.
     Ud for Skodsborg blev det stabilt og
pigerne styrede resten af vejen.

Ven-træf 2006
Af Irene Ammentorp, ” Woodie”

   Jeg synes Sundet var usædvanligt uro-
ligt med bølger fra alle retninger.
    Da vi nærmede os land var det ikke så
uroligt mere, så vi satte spiler. Ud for
Bellevue slap vinden op. Vi tog spileren
ned og padlen frem. Lidt efter Skovsho-
ved kom der atter vind, og vi var hjem-
me i Hellerup 20.05.
    Når man har spist et godt måltid mad,
er man mæt. Mon ikke også den følelse,
man har ovenpå en sådan herlig week-
end, skal kaldes mæthed?

På stranden ved Norreborg



26 27

Fire millimeter nylonsnøre kan tørre ut
og miste styrke. I friske forhold 10-

12m/sek - med et smæld - røg bomudha-
let, som via to blokke, fastbundet med
førnevnte line på bomnokken, strækker
stors.underliget. På et *split* sekund fik
jeg en kraftig reduktion af storsejlets X-
effektivitet. Som solo-sejler opgav jeg
reperation i åben sø, eftersom Engelsvi-
ken havn lå belagelig til. HD/10390, som
ikke bruger mob., så ikke dette, og troede
jeg havde vendt om("det er ingen skam å
snu!"), så han vendte og satte "speed-
båds"-kurs nordover til Son, hvor min fa-
milie holder til i Mormors hytte.
     Efter lunch og med besøg af
Hugh(han har mob.!) i W5440"Outspan"
(holder til på Skjæløy i ferien) fik jeg re-
pareret, og ville så hen på eftermid-da-
gen af sted til ret stor skepsis hos havne-
fogeden og et dansk ægtepar, som kom
ind med en stor kølbåd: "Det blæser for-
færdeligt derude!".  Ingen problem men-
te jeg, og *speed-cyklede* nordover i
lange planeture for W-trysail alene, nok
ca. 12+m/sek, til Evjesundet, en herlig
lagune, hvor W1348 kunne bruge det
eneste sted, som havde læ, lavt vand og
jernbolt i to klippefremspring, samt en
skøn solnedgang. Mob.besked fra min
søn, Kristian, fortalte at HD var vel frem-
me i Son efter en livlig sejladsindsats.
    Næste formiddag gik det raskt nord-
over for W-trysail og spilet genua. Vin-
den øgede med solvarmen, så det gjorde
farten også. Kontant styring var påkrevet.
Ved den sydlige delen af Jeløy er der et
trangt sund mellem denne N-S-gående
lange øen og Gullholmen, der ligger vest
 for, og her var en bomning påkrævet,

men ikke noget problem med W-trysail,
bare fuld tryk på og så over med spiler-
bommen, som er bom for mit W-trysail.
Beklageligvis glemte jeg at regne med mig
selv, som ret ofte lider af SDM = "Short
Memory Diffeciency", altså tab af *kort
hukommelse*! Men da spilerbommen
stoppede nærmest midtskibs, så jeg, altfor
sent, at *preventer* / bomnedhal jo var
fastgjort ret ned på sidedækket, og
dermed gjor-de et dejligt effektivt W-trysa-
il/storsejl, totalt uegnet for bomning!  
      Øjeblikkelig tippede og kæntrede
W1348 - for tredie gang på 40 år (jeg tager
fuldt ansvar for de to sidste, men ikke for
den første gang i Køge Bugt i januar
1969).
    Vandet var dejligt varmt, og uvilkårligt
tænkte jeg dèt, som en jovial dansker skal
have sagt, da han for første gang stod ved
Holmenkoll-bakken og så et skihop: "Det
der er s'gu da løgn!"   Det effektive  *pre-
venter*/bomnedhal, og formodentlig båd-
rullen under sidedækket gjorde, at W1348
gik helt rundt, og da viste bunden sig at
være meget slimet og glat, så virkeligt go-
de søben måtte til.  For anden gang  afslø-
rede den 4mm nylonline sin svaghed, da en
såden linestump, som holdt tampen af an-
ker-tovet, blev revet over.
 Det gjorde også , at jeg mistede rullen
med det vanlige stor-sejl+bom, men det be-
mærkede jeg jo ikke umiddelbart. Heldig-
vis flød ankerkassen og låget af 12mm
plywood, hvortil ankertovet også var fæ-
stet, så jeg fik ankret op med ca. 60 m line
ude. Det var særdeles heldigt, for ellers vil-
le vind, ca. 12m/sek, og brydende sø have
ødelagt, eller alvorligt skadet min fine
gamle W. i en stranding mod en klippe-
kyst ca. 100m i læ, og dèt var en ubehage-
lig tanke ! 

Hele forløbet var uden observation af an-
dre;  jeg har røde nødskud i min svømme-
vest.
     Det kan atter bekræftes, at alt som ikke
er bundet fast forsvinder. Opankringen var
særdeles vigtig, og gav mig en vis ro til at
øse med STOR pøs ! Men eftersom jeg
har *knæk*-brudline mellem ankerstok
og den 3 m lange, 1/4" kæde(sjæklet i
bunden af ankerstokken) i forhånd, var jeg
nervøs for et brud på denne påbinding, og
øste ret ihærdigt. Da vandet var nede om-
kring dørknivå, blev chancen besluttet. 
    Turde ikke hejse W-trysail, da det helt
sikkert ville øge afdriften(med blafrende
sejl og piskende skøder !) mod farlig nær
kyst før ankeret var helt oppe! 
    Den sidste delen måtte da *huh-hej*
ombord, og ganske rigtigt drev vi raskt
mod land, men så *svupti* ud med rulle-
genuan, falde af for å få fart, så op til
halv-vind, center-bord helt ned, og "Hur-
rah, han klarede pynten!" Unægteligt var
det en god fornemmelse - og så  kunne 
selvlænserne åbnes, og turen  fortsætte 
mens vandet sank i cockpit!  Dramatisk
var det ikke, og selvbebrejdelsen for ikke
at gøre en god surrings-job var naturlig -
dårlig W-sømandskab! 

Velfortjent kuldsejling ell. "hur" !?
Af K. H. Jensen W 1348  Stuationen var aldrig farlig for mig,

vandet var varmt og land var nær i læ, så
jeg er den samme gamle og desværre
"SMD"-glemsomme!  Min mob.tlf slut-
tede momentant som brugbart redskab.
W-køkken-pøsen m. primus, gryder, ste-
gepande, tallerkner og bestik m.m.
havde et helt tæt låg, og en SMART-
box(ca.25x30x43cm) flød fornøjet rundt
i sin ca. 1 m fortøjning, og alt heri var
knastørt, men bomstol, benzin- og
petroleumsdunkene m.m. forsvandt.
Motoren(4-takter) måtte efter turen til
særbehandling, og det kostede 2100kr.
Her er der altså en forskel til 2-takter,
som jeg to gange har været med til at
gøre våd, men da spulede vi bare, tømte
forgasser+cylinderen for vand(tændplug
ud !) og trak i håndtaget, så gik moto-
ren. 
Lugerne for og agter var forbavsende og
glædeligt tætte, bare lidt fugtighed, men
jeg blev jo forsinket i ca. 40 min af
denne manøvre, som naturlig-vis er
mere fysisk krævende, når man er solo-
sejler.
 

Jeg har fået stjålet min Wayfarer  W4997.
Den lå for svaj oppe i Sejerøbugten, lige nord for Ordrup Næs. Den er forsvunden i
uge 37, min jern ring og bøje er der stadigvæk, derfor er den ikke drevet til havs,
men er fjernet.  Jeg har søgt på stranden i det meste af Sejerø bugten uden held.
Af kendetegn. Mark 1 1976. Glasfiber  skrog hvid. Maghony overbygning, teaktræ
agterluge med sort sika, alu mast, træ bom.En meget trist og ked af det sejler,
Jørn Laursen, Kronprinsessegade 76, 4sal, 1306 Kbh K  tlf.:  2843 5415

Efterlysning af Wayfarer 4997
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SWS   DVD oversigt

Titel Tid År DVD nr
DVD type   +   -
DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg ................................................ 01:00 1992 001 002
Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 .................................. 01:00 1985 003 004
W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg .................................................. 01:00 1988 003 004
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 ............................................................ 04:00 1990 015 016
Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol ..................................... 02:00 1988 019 020
Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ....................................................... 02:00 1988 021 022 
Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ....................... 01:30 1988 023 024 
Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ........................................ 01:30 1988 025 026
Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge ........................... 00:30 1964 027 028
Kapsejladsseminar - Farum 2004 .............................................................. 01:00 2004 029 030

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

Prisen incl. forsendelse 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

Velkommen til nye medlemmer
Esrum W Jens Rudolf
Fyn W 10120 Steen Jakobsen
Fyn W 7494 Kurt René Eriksen
Fyn W Uffe Johansen
Hellerup Ib Svend Petersen
Hellerup W 5412 Christian Sandersen Mørch
Island W 10453 Andrés Svanbjörnsson
Køge Bugt W Niels Lund
Norge W 4934 Odd Øystein Leinum
Østjylland Jørgen Sonne Ravn
Østjylland W 6313 Bjarne Manstrup
Roskilde Fjord W 6671 Søren Svarre
Roskilde Fjord W 9471 Jesper Strands
Rungsted Per Hansen
Sydsjælland Jørgen Leschly Thorsted
Vestsjælland W 5611 Peer Andersen

I de store idrætsklubber er der en afdeling for sponsorer, som er beregnet på, at de
kommunikerer indbyrdes, handler indbyrdes og hygger sig i klubbens regi.

    De deler deres fælles interesse og udvider deres kundekreds. – ”mersalg” kunne
man sige. Wayfarerklubben har nok ikke en størrelse, der er stand til at løfte en sådan
beskæftigelse op på et niveau som de store Københavnske fodboldklubber, men vi
kan da altid prøve, at gøre det attraktivt at sponsere vores klasse.
    Der for vil jeg gerne opfordre til at alle tænker på vores sponsorer, når I privat skal
købe noget, de sælger eller når jeres firma skal.
    Det kunne jo være året julegaver til ansatte eller til kunder, vin til den årlige jule-
frokost eller skovtur. Chefen har måske ytret sig i retning af køb af større kølbåd eller
bare noget godt og nyt sejlertøj.
    Her ville det være smart, hvis du så kunne henvise til en af vore sponsorer og sam-
tidig informerer mig hvis et køb kom i stand.
    Ikke fordi jeg eller Wayfarerklubben på nogen måde skal blande os i købet, men
bare for at vide om systemet fungerer.
    Og husk lige at oplyse sponsoren om at det er gennem Wayfarerklubben, kontakten
er skabt.
   Måske kunne vi ligefrem få nye sponsorer på denne måde. Eller bare gøre dem vi
har mere tilfredse. Verdenen er stor og fyldt af muligheder benyt dem

Erhvervsklub eller sådan noget.
Af Jørgen Svane.
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Kontaktpersoner

Aså Rolf Hartvig-Hansen
9885 1432
rolf@wayfarer.dk

Egå Jørgen Hededal
8616  3310,
jorgenhededal@webspeed.dk

Esbjerg Jens Konge Rasmussen
7512  16 46
jenskonge@wayfarer.dk

Esrum Sø Poul Meldgård
4826 7890
poul@meldgaard.dk

Furesøen Jesper Friis
4495 4314
jesper@achtonfriis.dk

Sydsjælland Jørgen Overgård
5599 2338
j.overgaard@postkasse.com

Odense Lars Vibskov Kristensen
6618 0142

Skive Thorkil B. Mogensen
9752  8010
Skipper.Mogensen@post.tele.dk

Sletten Lars Rich
4919  0170
rich@larsrich.dk

Skåne Göran Skoog
+46(0)4226 33 60
goran.skoog@wayfarer.dk

Norge K.H.Jensen
+47-6712 1002
W1348@online.no

Bestyrelse

Formand: Poul Ammentorp,
Munkevej 29A,DK-3500 Værløse,
tlf.: 4448 5905
poul.ammentorp@wayfarer.dk
Næstformand: Charlotte Redin
Kastanievej 53,  5230 Odense M
tlf.: 6619 3035
charlotte.redin@wayfarer.dk
Kasserer: Egon Madsen
Møllebakken 23
DK- 4581 Rørvig, tlf.:2427 8385
Giro: 3 17 10 86,
Bank: reg.nr. 1551 konto nr. 3171086
egon.madsen@wayfarer.dk
Fra 1/1 2007 Fie Goltermann
Lange-Müllersvej 5 7000 Frederecia
tlf: 2623 3910
fie.goltermann@wayfarer.dk
Sekretær, medlemskartotek:
Thomas Raun-Petersen
Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund, 3964 2007
trp@wayfarer.dk
Kapsejlads: Steen Schubert,
Borups Alle 12, st. th.
2200  København N, 38330082
steen.schubert@wayfarer.dk
Tursejlads: Jesper Nothlev,
Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten,
tlf.:4089 6609
jesper.nothlev@wayfarer.dk

Øvrige medlemmer:
Göran Skoog, Tullgatan 15
S-25269 Råå, +46(0)4226 3360
goran.skoog@wayfarer.dk
Kjell Gjære, Hovinlia 3
N-1900 Fetsund, +47-6388 1792
kjell.gjaere@wayfarer.dk

SWS udvalg
Tursejladsudvalg:
Tursejladssekretær
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 3968 0330
bcr@wayfarer.dk
Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby
DK-5260 Odense S, 6595 9553
anne@vibskov.dk
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st.
Darum
DK-6740 Bramming, 7517 9199
ebbe@kildsgaard.dk
Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK
8000 Århus C. 8612 8650 /6126 5761
ony@purhus.dk

Kapsejladsudvalg:
Formand:
Steen Schubert, Borups Alle 12, st. th.
2200  København N, 3833 0082
steen.schubert@skolekom.dk
Jon Vahl Saxhaug, Fagerborggatan 28
N-0360 Oslo, +47-9507 2936
jvs@bbs.no
Ebbe Kildsgaard, se ovenfor.
Ernst Henriksen, Gormsgade 17
DK–6700 Esbjerg, 7513 1215
kis.ernst@esenet.dk
Stephan Nandrup-Bus, Virum
Stationsvej 49
DK-2830 Virum, 4585 4515
snb@post.tele.dk
Mogens Just, Multebærvej 4, Ugelbølle,
DK-8410 Rønde, 8637 3691
Finn Palne,  Kattingevej 14
DK-4000 Roskilde, 4063 2078

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

Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16
DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646
jenskonge@wayfarer.dk
Jørgen Hededal, Vågøgade 7
DK-8200 Århus N, 8616 3310
jorgenhededal@webspeed.dk
Jesper A. Friis fra Furesøen, Farum sejlklub,
Lillevangsvej 66, 3520 Farum,  4495 4314
jesper@achtonfriis.dk
Lars Rich fra Sletten Bådeklub, Boserupvej
229, 3050 Humlebæk, 4919  0170,
larsrich@larsrich.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B
N-1344 Haslum, +47-6753 8237
e-norrud@online.no
Lars Vibskov Kristensen,
Fristedet 3, Næsby
DK-5270 Odense N, 6618  0142
WIC-repræsentant
Poul Ammentorp,
se bestyrelse
Teknisk samling
Jens Konge Rasmussen,
7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk
Webmaster
Jesper Nothlev, se bestyrelse.
Thomas Raun-Petersen, se bestyrelse.
Lån af bomtelt
Bo Christensen
Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, 3968 0330
bcr@wayfarer.dk
SWS-Service, salg, PR
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15
DK-2920 Charlottenlund, 3964 20 07
trp@wayfarer.dk
PR udvalg
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


