


Velkommen
Trim
Arbejdsplan og Kommunikation
Taktik
Afrunding og Spørgsmål.
Tak for i Dag



Båden under vandlinien



Hvorfor er min bund vigtig?



En god start på sæsonen

Holder ikke sæsonen
ud



Opsætning af rig 



Klargøring af mast og rig

Inden masten sættes i båden:
Vask og voks masten
Rens mastens hulkehl
Rens stående rig
Rens og smør vantskruer 
Kontroller om topvantene er lige 

lange! .



Står masten lige i 
båden?

Sæt masten sættes i båden:
Spænd topvantene hårdt. 

Mål fra      mærke på
vantskruer til dæk.

Sæt mellemvant og 
undervant ens i hver side.



Brug trimguide, men 
husk at bruge den som 
udgangspunkt.





Sæt altid masten tilbage 
på base efter hver sejlads 
dag



Husk, at notere dit rigtrim!





Sideværts trim



Forstagssags betydning for 
sejlets dybde
-Er dit forstag stramt nok??



Når forstaget falder for meget! 



Trimning af storsejlet:
Båd A er sat op til let 
vind. Dybe og twistede
sejl.

Båd B er sat op til mellemluft. 
Agterlig er lukket og sejlene er 
fladet.  

Båd C er sat op til hård luft. 
Sejlene er flade, og godt 
twistede, for at ”lukke luften ud 
og reducere krægning.



Trimning af storsejlet:



Trimning af storsejlet:



Storsejl i let luft. Bemærk dybden!



Storsejl i luft. 
Sejlet er gjort fladere og twistet



Når skødeviseren rykkes frem, gøres bunden af 
sejlet dybere, samtidig med at agterlig lukkes. 
Ryk skødeviseren frem når du har brug for mere 
”trækkraft”

Når skødeviseren rykkes bagud, flades foden af 
sejlet, samtidig med at agterlig åbnes. Ryk 
skødeviseren bagud for at reducere krængning 
når båden føles ”overpowed” eller du ønsker at 
sejle højere på fladt vand 

Skødning af forsejlet

Den nemme måde!



Dybde tilbage I forsejl 
betyder lille indgangs
vinkel og lille styrevinkel. 
Fladt vand.

Dybde fremme I forsejl 
giver stor indfalds vinkel og 
større styre vinkel. Lettere
at styre I sø.

Mærke på forstag og 
forsejl angiver fald
spænding.



Hvorfor er faconen vigtig?



..\North Main.pdf



Båden under vandlinien

Tell Tales i 
forsejl

Tell Tale i 
agterkant



Vi kan ændre faconen i vores sejl
Som tommelfinger regel ligger faconen i de forskellige 

sejl i:
Storsejl: 45% fra forliget

Genua Let 45%, Medium 40% og Hård Genua 38% fra forlig

Genua 3,HA Fok 35% fra forlig





Luftstrømmen på luv side af sejlplanet. 
Det kan ses hvor vindhastigheden bliver 
lavere (blå farver), hvor vinden nærmer 
sig den forreste kant samt ved det 
dybeste punkt i sejlene.
I den øverste del af storsejlet bliver 
vindstrømmen bøjet opad og forlader 
agterkanten næsten vinkelret. Grundet til 
dette er den vortex hvirvel som opstår 
ved sejlets agterkant, roterer med uret 
bag den og løfter vindstrømmen opad på
luv siden. Det kan også ses hvordan luft-
strømmen bøjes ned under bommen, 
hvorved der opstår en vortex hvirvel på
underkanten af sejlet.
Strømningsliniernes afstand fra bådens 
centerlinie: 150 cm.



Til slut, hele 
luftstrømmen bevæger sig 
nu på læ siden, stadig 
kraftig accelererende bag 
forsejlet.

Strømningsliniernes 
afstand fra bådens 
centerlinie: -30 cm. 



Luftstrøm ved passage 
af sejl og rig.

Vortex hvirvler ses ved
top af sejl og ved bom
og underkant af fok.



WINDFLOW

Volvo Ocean Race



Trimning af spiler



Trimmuligheder: 

• Stagehøjde

• Skøde

• Barberhal



Stagehøjden er afgørende for dybden i 
spileren.







Forberedelse
Arbejdsplan



Mål
Hvad vil jeg opnå?
Konkret bedre en abstrakt
Er mine realistiske?
Hvor meget tid vil jeg bruge?



Team
Har mine gaster/Rorsmand samme 
mål som mig?
Overlapper vi hinanden, 
styrker/svagheder?
God stemning ombord/på land?
Alle er en tredjedel af teamet, 
uddeleger opgaver.



Budget
Hvad koster det at nå mine mål?
Hvor meget vil jeg ofre?
Hvem skal betale?
Har jeg råd til det?



Båd og udstyr
Skrog
Rig
Udstyr/ set-up
Sejl
Vedligeholdelse
Måling



PRACTICE

PRACTICE

REGATTA
PRACTICE
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REGATTA
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REGATTA
PRACTICE
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Skema
Organiser dit skema før sæsonstart

Træning
Træningssejladser
Mesterskaber



Organisering her vist fra er Farr 40 team.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
7.00 Fælles Morgenmad Fælles Morgenmad 7.00 Fælles Morgenmad Fælles Morgenmad Fælles Morgenmad
8.00 Båd ankomst Båd ankomst 8.00 bundvask 8.00 bundvask 8.00 bundvask 8.00 8.00 bundvask 8.00 bundvask 8.00 bundvask
8.30 Søsætning Righold 8.30 Righold 8.30 8.30 Righold 8.30 Righold 8.30 Righold 8.30
9.00 Søsætning Klargøre båd Klargøre båd mødetid 8.45 mødetid 8.45 9.00 mødetid 8.45 mødetid 8.45 mødetid 8.45
10.00 Søsætning Klargøre båd Klargøre båd Indvejning papir osv Pre Worlds Pre Worlds Righold 11.00 10.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
11.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd Indvejning papir osv Pre Worlds Pre Worlds mødetid 11.30 11.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
12.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 12.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
13.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 13.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
14.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 14.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
15.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 15.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
16.00 Sejle til Miami Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 16.00 Trænning/sejlmåling Trænning Worlds
17.00 Klargøre båd Klargøre båd træning Pre Worlds Pre Worlds Trænning 17.00 Owners meeting 17.00Trænning Worlds
18.00 tjeck ind i lejligheder Klargøre båd Klargøre båd 18.00 åbnings reception 18.00
19.00 Middag hjemme Middag hjemme Fri aften Middag hjemme 19.00 Middag hjemme Middag hjemme Middag hjemme
20.00 Thomas ankommer Crew ankommer 20.00

Bundvask Lars Lars Lars Lars Lars Lars Lars

Hjælpe m frokost
Vejr/tacktic Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas

Rig Niels Rasmus Niels Rasmus Niels Rasmus Niels Rasmus Niels Rasmus Niels Rasmus Niels Rasmus

Afrigning på vej ind Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle

klargøre til næste dag
Hjælpe med aftens mad
Evt sejlreperation Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper Rasmus + hjælper

Evt Protest Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads Thomas Mads
Evt reperationer Lars + hjælper Lars + hjælper Lars + hjælper Lars + hjælper Lars + hjælper Lars + hjælper Lars + hjælper



Fysik
Hvor fysisk krævende er jeres sport?
Fitness øger ydeevnen og giver os 
bedre evne til BLA. At konsentrere os
Typer af træning

Vægt – Styrke
Aerobic – Udholdenhed

Diæt
Søvn
Crew vægt – Er vi optimeret til 
bådetypen og de forventede forhold? 
Vejer vi ind?



Regler
Kendskab til regler

Find begrænsninger
At kende reglerne giver en taktisk overskud
Undgå DSQ’s og OCS

Protest procedure
Evne til at præcentere jeres sag overfor en jury
Evne til at forsvare jeres sag overfor en jury



Taktik
Erfaring
Notater
Metreologi og bøger.
Snak med gode sejlere i klubben.



Strategi
Forståelse for vejr, vind, Strøm

Vejrudsigt
Radio
Egne observationer

Samle info om kapsejlads stedet
Samle info om kapsejlads stedet 
på vandet

Måle strøm
Male vind på begge halser
Sejle lænse vinkler inden start
Vide hvor mærker er og fordel på
gate.

Sailing instructions
Forstå dem
Have dem ombord



Træning
Organiser en tidlig træning
Organiser trænings sejladser
Organiser fart træning før sejlads
Sejlads
De-Breafing
Hvem er trænings designer 
ombord?



Mental
At have det sjovt!
Alle ombord skal have det sjovt!
Ingen hysterisk råben!
Alle skal konsertrere sig om at lave 
deres egen job.
Tag et par dybe indånninger efter 
hektiske manøvre
Husk at rose for gode ting!
Lad vær med at råbe af andre både 
med mindre det er for at undgå
kollision
Informer alle ombord , og lyt til input.
IGEN HAVE DET SJOVT.!



NORTH SAILS RACE PLANNER
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Wind Start time 2

Start area 3

Class flag 4

Prior Class 5

Time between starts 6

5     10     15

Check in required STARTING LINE

Yes     No Timed lenght of line

Compass course ofline

Line +/- 90?

Wind direction

WEATHER FORECAST

Wind direction Tide (ebb,Flood; Sky, Seas)

Wind speed

FINISH Boat ahead:

Time: Boat behind:



Storskøde

Vendinger

Protestflag

Startflag

Strøm

Fordel linie

Skødepunkt forsejl

Tape af skøder

Mærker på skøder og fald

Tang på ror

Oprydning / tjek

Før 10 min. 

Gast 2Gast 1RorsmandTidszoner

Bådtype : Yngling

Arbejdsplan i båden



Start plan A vurderet sammen med plan på kryds

Flag og kurs på dommerbåd

Laylines /tid

Fordel på start linie i meter

Vinretning /tendens

Kurser / Kompas

Trim  Stor / Fok( Har vi den rigtige fok)

Strøm

Vejrmelding / Meldinger på land

Før 10 min. 

Gast 2Gast 1RorsmandTidszoner

Bådtype : Yngling

Kommunikation



1. Sørg for at alle splitter og skarpe 
kanter/genstande på båden er tapet 
ind.

2. Hav altid reparationsgrej ombord: 
Nummerdug, nål & tråd

3. Husk at slække bom udhalet inden 
storsejlet tages ned.

4. Fold storsejlet sammen på bommen og 
at gøre det fast med sejsinger.

5. Rul sejlene hvis det er muligt – så
holder de længere

6. Beskyt dit sejl mod sollys med en 
presenning – lad dem blive i posen så
længe som muligt!

7. Tør altid sejlene efter brug – inden de 
kommer i pose. Mylar sejl bliver let 
jordslåede, hvis det foldes sammen i 
fugtig tilstand.

8. Hæng aldrig din spiler til tørre i masten 
(med mindre det er vindstille!!!).

9. Vask sejlene mindst én gang om året.
10. Gå jævnligt sejlet efter for slidtage.
11. Send dit sejl til gennemgang og 

service hos en sejlmager efter

11 gode råd 

fra sejlmageren, 

der forlænger levetiden 

på dine sejl



Taktik og Strategi



Fordel på linien

Lige linie

Alle lige



Fordel på linien

Vind skift til højre…

Både til højre har fordel.



Fordel på linien

Vindskift til venstre…

Fordel til venstre



Kortest vej til mærket

Rigtigt Forkert



Læns samme princip.



Konklusion..

Følg vindspringene
på kryds og 

læns,

Stay on 
headed 
tack 
downwind



Saml information inden start



Check vinden

Helt op

Bom I midten



Husk, saml også informationer under sejlads



Start Linie



En god Start er minimum 30% af sejladsen



Sejl smart uden at tage de stor chancer.



Sejl smart uden at tage de stor chancer.



Tommel regel

Første ben
Sejl sikkert
Ingen store 
chancer

Andet ben
Risiko/Gevinst

Sidste ben
Forhåbentlig skal
der dækkes af.



Tak og god sejlads


