Tredobbelt
sejler-

jubilæum
Det er 5o år siden
Wayfarer-jollen blev
søsat, 4o år siden
skandinaviske
sejlere stiftede deres
sammenslutning og 3o år siden det
første stævne blev
holdt fra
Rantzausminde
Campingplads

En del

Wayfarer-joller sejlede

til receptionen på Danmarks
Museum for Lystsejlads på
Valdemars Slot.

Af Bjarne Gregersen
Foto: )Ørgen Outzen
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TROENSE/RANTZAUSMINDE: Ejerne af den velsej-

lende Wafarer-jolle fejrer i
denne uge et tredobbelt jubilæum med udgangspunkt på
Sydfyn.

Det er 50 år siden, englæn-

deren Ian Proctor skabte
Wafarer-jollen, det er 40 år
siden Skandinavisk Wa],farer
Sammenslutning blev stiftet

- og det er 30 år siden, de
danske sejlere holdt deres
fØrste stæ!,ne på Rantzausminde Campingplads.
Og det har de så gjort hver
eneste år siden. I år med

næsten

rekorddeltagelse,

nemlig 43 både.

Reception på slottet
SWS's 40 års jubilæum blev
markeret i går med en recep-

tion i Danmarks Museum for

Lystsejlads

på

Valdemars

den for SWS, Poul Ammeltorp, Furresøen, siger.

Alle tiders båd
Han selv ejer en Wayfarerjolle fra 1960, og han og andre tilhængere af jolle§pen
kalder den for alle tiders båd:
- Den er velsejlende, den er
stabil og kan bruges til kapsejlads, og der er også masser
af plads i cockpittet, så familien kan være med, siger Poul

Ammeltorp.
Før Wayfarer-jollen kom til
verden, var der Piratjollen,
men den har iklie så meget
plads, og derfor gikflere over
til den engelske konstruktion. I Danmark regner man
med, at der er ca. 1000 Wayfarer-joller, som også er handy på land, idet de nemt kan
transporteres på en trailer.
Der er for år tilbage bygget

Slot. En del af Wafarer-jollerne sejlede fra Rantzausminde tilValdemars Slot i de-

200-300 afjollerne i Faldsled.
- Den kan klare sig også på

res joller, men det var på

gang en englændeq der sejle-

de store have. Der var en
til

grund afvejrudsigten ikke så

de fra Irland via Færøerne

mange, som arrangørerne

USA i enWayfarer. Han sejlede igennem to storme og

havde håbet.
I aftes deltog over 160

festmiddag

i

i en kom i land med

et stort telt på

Rantzausminde campingplads. Her blev der igen givet
at Rantzaus-

en knækket
mast. Det kunne en kølbåd
aldrig har klaret, siger Poul
Ammeltorp.

håndslag på,

minde er det bedste sted i
at holde det årlige

verden

Wafarer-stæme.
- Det ligger midt i landet, og
farvandet er ideelt til at foretage sejlture i, som forman-

Poul Ammeltorp,
formand for SWS,ved
sin Wayfarer fra
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