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Hei og takk  for at jeg ble invitert hit, alltid hyggelig i Nesodden Seilforening

Vi skal se på alle seilalternativene vi har og hva de er brukanes til – både tur og 
regatta
Så skal vi se litt på rating-konsekvenser
Håndtering
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La oss først ta det teoretiske mens vi alle er skarpe i toppen.

Det vi som seilere ser :
Her har vi 2 båter, de seiler på samme kurs i samme vind vinkelen mellom 
båtenes kurs og den sanne vindretningen er lik og vinden blåser 8knop – alt i sort

Det seilene ser er imidlertid helt annerledes fordi den ene båten er raskere enn 
den andre……..10 knops båtfart mot 6 knops båtfart. 
Dette gjør en forskjell på seilervinden eller den relative vinden, blå vinkel og tekst. 
Fartsvinden er 4 knop raskere forfra på den raske båten. Da blir 
Relativ vindvinkel spissere og relativ vindstyrke større på den raske båten.

Den ene båten skal ikke ha det samme seil som den andre under ellers like 
forhold!
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Som dere skjønner må jeg vite hvor fort din båt går på alle kurser i alle 
vindstyrker for å kunne bygge et godt sløreseil til deg og din båt.
Slik kunnskap kan også være nyttig å dele med deg hvis du seiler regatta. 
Her er eksempelet fra en Dufour 34.
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Når jeg vet hvor fort båten skal kunne gå, har jeg brogramvare som regner ut hva 
relativ vindstyrke og vindvinkler blir – blå streker.
Nå kan jeg begynne å spesifisere det ootimale seilet.
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For å holde litt orden på begrepene har vi laget et system, 
Jo høyere vi ønsker å seile, dess flatere må seilet være, men det blir mindre og 
det vil ikke fungere like godt når vi går dypt.
La oss se litt på de enkelte seil;

- som vi gjerne tar oss friheter innenfor…………………..
Mitt råd, er å ikke fokusere på hva andre seiler bra med, det blir veldig 
komplisert, fokuser på egen båt og hva du selv føler at du har behov for, så tar vi 
en prat rund din seiling og din båt.
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Code-seilene kan ha mange navn. Typisk for et slikt seil er at bredden på halv 
høyde er mellom 50% og 75% av underliket.
Forliket er gjerne sydd for at det skal stå rett i og med at vinden vil komme ca 90 
grader på båten.
Seilet håndteres lettest med en torsjonsstiv kabel i forliket og et rullesystem med 
endeløs rulleline. 
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En G0 som er ganske flat og liten.
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Elling i Nesodden Høstcup 2015. 
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Og her har vi en litt større og dypere

For å unngå baugspryd, sitter rulla her over pulpit.
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Code seil med borrelås på halingshjørnet for enklere håndtering.

Apropos håndtering – innrullingen gjør vi gjerne ved å gå frem på tekk og gå eller 
løpe akterover – når du kommer til cockpit er seilet inne!
Det fordrer lang endeløs rulleline og en løsning hvor denne er stram og vender i 
et lavfriksjonsøye like ved pushpit. Har du motorisert vinsj, kan rulleline legges på 
denne og seilet kjøres inn.

Her ser vi at Code-seoilet ikke er satt på et baygspryd – det er helt ok, bare seilet 
og rulla kan arbeide fritt fra forstag og pulpit. Det gjelder også i toppen.
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A5 
Fin balanse med revet storseil
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A1 på rull
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A1,5 er et lenseseil for lite vind når vi er nødt til å krysslense. Ideelt på relativ 
vindvinkel fra 90 til 120 grader
Det er altså flatere enn en A2 og dypere enn en Code
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Her er den flateste A3 vi lager denne har 75% bredde på halv høyde og går bare 
så vidt inn som Genakker i NOR Rating. Den gir ikke noe tillegg på ratingen i 
forhold til større Genakker eller spinnaker.
Duken som her er brukt, er et kevlar laminat for å gi stabilitet og styrke for meget 
hard seiling.
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Her har vi en noe dypere A3. Denne er bygd for lens, når det blåser så mye at 
denne båten, ved å loffe opp 10 grader, begynner å plane og da får veldi skar 
relativ vindvinkel pga sin fart. Dette seilet er i polyester spinnakerduk.
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Lensegenakkeren til regatta har en forlikslengde som er ca 3% lengre enn den 
rette linja. Da er utsikten ikke bra…..kan være farlig.
Til tur anbefaler vi at halsen kommer opp 60cm.
Disse seilene bygges stort sett i Nylon – vanlig spinnakerduk.

A2 er lettværs lensegennakeren og A4 er herdværs lensegennakeren – vi selger 
også gjerne en A6…….;)
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G2 på Hanse 460, se hvor fint den klatrer til lo, halsen er 50 cm opp og 
rormannen har utsyn i alle retninger.
Legg merke til Snufferen på toppen.
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Til tur har vi en standard Genakker som vi serieproduserer. Denne er super til tur 
og regatta for de fleste turbåter for seilas i lite og moderat vind.
I og med at seilet serieproduseres på faste mål, er det et rimelig seil.
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Våre standard Genakkere leveres i disse fargekombinasjonene.
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First 40 med en S4, legg merke til Snufferen
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La oss snakke litt håndtering.

Snuffer som vi kaller vår spinnakerstrømpe blir brukt veldig mye på tur og i 
regatta. Den er solid, enkel og trygg å bruke, men noen tips…
Ved heising
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Det er også fullt mulig å seile spinnaker uten Snuffer……………………………
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…………..men det krever bedre mannskap………..
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Jibbe kan være kinkig…………
Dette skjer fordi man ikke slakker genakkerskjøtet når man faller av for å gå inn i 
jibben.

La oss gå gjennom en jibb med Genakker:
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Det er nok mye mer vi kunne ha snakket om, men det får vi spare til neste gang.
Takk for meg. 
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