Logg for Spurven 2003
Tur med John og Ruben slutten av April 10 nm
Sterk vind som kom i kast.. litt nervøst og uberegnelig.
Ruben ble litt redd.
Vinden stilnet plutselig like etter at vi tok ned storseilet helt. Den tok seg opp igjen etter en
stund.. Ikke mye å bli klok på, men en erfaring.
Regulering av seilarealet ser ut til å bli en mer og mer aktuell problemstilling, dess bedre jeg
kjenner båten.

Killingen vinter 2002-2003

Gressholmen 5,5nm
Seilte spurven dit 14. April og tok den på land. seilte
en liten tur, ruben og jeg mens vi ventet på høyvann.
Fikk båten ikke ut igjen før slutten av påsken og
kjørte for motor til Malmøya sammen med Tor og
Frede.

Vårpuss Greeholmen 2003
Epoxysparkel på grå felter på dekk som hadde sprukket alt etter et år. Jeg tror primeren som
Ole Dahl brukte var for dårlig. La på to lag med Hempel to-komponent primer med
glasskuler.Farge Stone Grey
Flekket og polerte skrogsidene. Bunnstoff... Hempel Mille Dynamic True Blue
Lettvindt og raskt. Får prøve å få til en bedre finish på undervannsskroget til våren

På vannet igjen på Gressholmen.

Til Malmøya 3,5 nm
For motor med Tor Ruben og Frede. Ble ikke noe seiling men skraping av tape som hadde
satt seg fast :(

Første Onsdagregatta 7. mai 2003 Bundefjorden Seilforening 10nm

Tor Ruben Frede og jeg. Bra med vind 6m/s? Må begynne å måle.
Seilte med ett rev og genua 1
Seilte dårlig første del men fikk noenlunde orden på seilene etter runding av bøye 2.
Spinnaker etter runding av bøye 7, men tok den ned da det kom en rosse med vindskift..
Kom sist.

Onsdagsregatta 14. mai 2003 8nm
Lars Bjerke og meg. Bra vind, 7-8 sek/m ? Seilte med ett rev og genua 3. Fikk aldri helt dreis
på det, farten ble ikke god nokk. Konklusjonen, for mye seil. Neste gang prøver vi to rev og
genua 1 i stedet. Det gjør forskjell hvordan man balanserer. vi satte oss litt frem, da gikk den
bedre gjennom bølgene. Glemte å sette på sporloggen!!!. Kom nest sist, men hadde noen fine
fighter underveis. Gøy å seile med en som kan det.

Søndag 18. mai 3nm
Ruben og jeg rigget om lensetaklene slik at rormann ikke behøver å bry seg om disse lenger.
Vi flyttet frem cleatene til tauet via en fast block i siden av brønnen. Nå kan de betjenes av
midtmann, eller av forseilmann, men også av rormann og de ligger fint til single hand.
Monterte ny teleskopisk rorkultforlenger. Den gamle originale brakk under forrige seilas.
Men jeg reparer og tar vare på den gamle tror jeg.
Vi dro ut på en liten tur, Ruben ved roret, han liker det og begynner å bli flinkere.

21. mai onsdagsregatta 8nm
Tor og jeg. regnvær men opphold og sol til slutt. omriggingen av lensetaklene fungerer bra.
Genua 1 og ett til to rev i seilene, vind variert men ikke sterk, relativt flatt vann, mye mindre
vind enn da Lars var med forrige onsdag. Vi kjørte en politikk som gikk på å ballansere båten
for enhver pris. det vil si at vi til tider seilte med to rev, selv om vi visste at alle andre trodde
vi var sprø. Men det viste seg at båten faktisk gikk fortere med to rev og i god ballanse enn
med ett. Vi seilte med spinnaker. Tor hadde roret jeg trimmet, da vi satte spinn tok Tor roret
mellom beina og tok skjøte og bras, mens jeg fløy rundt som en strikkball og ordnet seil.
Første legg rotet jeg det til ved at spinnakern stod på feil side. vi rotet litt med å ta den ned
og, men stort sett fornøyd. andre legg gikk bra. Vi halte bra innpå på slutten og havnet på 14.
av 20 båter. meget bra!!
MEN: kartet viser at vi hadde svært dårlig høyde. Vet ikke hva dette er. Kanskje genua 1 ikke
går så høyt, eller revingen gjorde at høyden ble dårlig? Tor antydet at høyden ble dårligere
ved to rev. HMMMM.... Eksperimenteringen fortsetter...

02.06.03 Trening Single Handed 8 nm
Første gang alene og det gikk fint. Lite vind. Jeg må begynne å måle vindstyrken!!!
Seilte med fokk, da det ville gjøre seilingen lettere da jeg var alene. Men vindstyrken ville tålt
genua med god margin.. Krysset med relativt runde storseil og forseil. Ga blaffen i
lensetaklene, strammet bakstaget litt for å flate ut toppen da jeg syntes at seilet stallet, men
klarte etterhvert å finne riktig vinkel.
Sjekket sporloggen og ble overrasket over at høyden var så dårlig (slo gjennom 90 grader)
Strammet inn fokka kjørte skjøtevogn helt frem, dro løygangen mot le omtrent 10 til 15 cm
forbi midten og strammet skjøte.. Storseilet fortsatt rundt. Seilte på fokkens lus. seilte slik at
øverste lus slo opp hele tiden og midterste lus slo opp meste parten av tiden. farten var ca 3,5
knop, høyden ble bra. Dagens blemme: glemte fenderne.....

Onsdagsregatta 4.06.03
6,5 nm
nesten ikke vind i starten, hele regattaen var avgjjjhjort før runding av første bøye. denne
rundet vi sent og det gikk ikke så bra

Singlehanded 11.06.03 6 nm

14,06.03 Seilte Færdern som skipper på Serendipity
104 nm kom på 25. plass av 27 båter.

17.06.03 tur til bensinstasonen på lindøya med Ruben
ca 7 nm

18.juni siste onsdagsregatta
ca 8 nm
Mye vind, liten kuling 15 sek/m. Are og jeg.
seilte dårlig. alt gikk galt fra starten. ikke mye mer å si om dette annet enn at regattaen til
slutt ble annullert pga at bøye tre hadde forsvunnet.

30 juni tur med liv
Pent vær og varmt, testtur for Tønsberg
ca 4 nm

8.juli til Tønsberg tilbake den 13.
118 nm
Liv og jeg,
Veldig mye vind i mot på begge turene. til tider liten til stiv kuling.
gikk mye på motor. Veldig skiftende fra stille til masse vind torden varmt kalt... overnattet i
sandpollen på veien ned og horten på veien opp. men alt i alt fin tur.
testet ut det gamle storseilet da det hadde tre rev på veien tilbake da det var meldt nordvest
kuling. Dette seilet er smalere enn det nye og ble openbart laget til den første og kortere
bommen som ble erstattet med en lengre en etter råd fra Bruce Kelley. (Se brev)
Seilet virker ganske utseil og har dårlig form øverst. men ellers ok, kanske det går an å sy det
om.
Hang også opp stormseilet, uten å teste dette.
Fokka har fått revner på grunn av brukne spiler! må repareres.. den er jo helt ny.

Søndag 13. juli
Tur til Lindøya, is og bensin, fint vær, jeg og Ruben
ca 8 nm

Tirsdag 15. juli
ca 4 nm
Første machrace med minitonnere!!
morsomt.
Vi var tre båter, Brisen med Thomas ved roret, Stay Wet med Øyvind , sønnen og to
kamerater og Spurven med meg og Ruben. En av gutta ble med på Brisen som mannskap.
Utrolig gøy, særlig fordi Spurven var overlegen og vant begge de små racene. Første race til
bøye nr 1 og tilbake. En fin bris.
Føler at jeg har gjort fremskritt i seiltrim.
Andre race til bøye en rundt lykta og tilbake. veldig lite vind mesteparten av tiden.
Veldig morro og vi har som mål å gjøre det til en fast greie.
første race Spurven 1, Brisen 2, Stay Wet 3
Andre race Spurven 1, Stay Wet 2, Brisen 3.
Får etter hvert til bra høyde. haler inn på storseilskjøtet og får flatet ut seilet. løygang til lo.

Torsdag 17. Juli
6 nm
Ruben Thomas og jeg. varierende vind, torden og regnskurer. Ruben syntes det var litt
skummelt, men ble med etterhvert. vi stakk innover da været ble værre, først helt stille så
blåste det opp til frisk bris. vi kom oss inn akkurat i tide.

Torsdag 24. Juli 4 nm
Seiltur med ruben og thomas. Thomas seilte Brisen, men fikk problemer da det blåste frisk
bris. Han tok ned storseilet og mista styringen og forsvant innover fjorden. Sa det var første
gang han var blitt ordentlig redd, fikk berget seilet og startet motoren like før han gikk på
grunn.
Ruben og jeg klarte oss bra, to rev og genua3.

25- 28. juli Til Kristiansand i Serendipity 150 nm
Stopp i Tønsberg, Kragerø og Arendal.
Mye motor menn også litt seiling. Mye vind mellom Tønsberg og Kragerø, høye bølger (2m)
Da vi nærmet oss Kragerø ble vi nesten tatt av en svær skypumpe. Begynte med en tube ned
fra skyene, akkurat som en tornado, så kom et forfærdelig regnvær og så nærmet skypumpen
seg. den var ca 100 meter i diameter og vi så hvordan den sugde vann opp fra havet.

31. Juli, 4nm
Liten Seiltur med Ruben i fin bris. Seilte med ett rev. både slag og jibber går nå fint.
Er usikker om storseilet er bra. Det er umulig å flate det skikkelig ut.
må ta bilder av seilet for å analysere det.....

Tirsdag 5. August, 11 nm
Seilte med Thomas i fin bris. Kjørte tre legg med Spinnakker opp til oppegård seilforening og
tilbake tre ganger. Gikk kjempefint. Seilte helt inn. Får til storseilet bedre nå.. Sporloggen var
full så jeg fikk ikke sjekket høyde, men har en god følelse.
Drar uthalet helt ut og skjøtevognen litt i lo og haler inn på skjøtet.

Søndag 10. August 7,5 nm
Seiltur til Gressholmen med Liv, øl og reker. fint bris. Hadde noe rot ved gressholmen før vi
lat til. Glemte å holde skikkelig utkikk og ble tuta på av en ferge. Mistet brillene i havet,
lensetaklene tok dem. Ellers veldig fint

Onsdag 13. August 6.nm
Øyseilas. Are fordekk, Tor midtmann, jeg ved roret. Gikk gjennom spinnakerrutiner før start
da det var første gang Are skulle gjøre dette. Tor skulle kjøre spinn.
Vind fra øst og overskyet til tider styrtregn. ca. 20 båter med. Rotet noe fryktelig før start,
dunket inn i en snekke som lå for bøye....
Are skulle ta tiden. funket ikke, han var alltid 10 sek for sein og vi fikk aldri ordentlig
tidtaging. Må gjøre noe med dette! Fikk derfor og på grunn av at vi lå for langt i le en dårlig
start. Vi måtte presse oss opp for å gå klar av skjæret.
Deretter fin slør og spinnaker mot Langøyene. vi tok inn på. Gikk antagelig for langt fra land
i runding av Langøyene.
Derfra inn var det slør/kryss og vi seilte sånn passe, men tror ikke vi fikk ordentlig fart i
båten. Brisen dro fra oss. Vi kom på 11. plass. GPSen mista kontakten flere ganger ant pga
regn. Derfor det rare sporet...

Håøya rundt 16.08.03 48 nm
Ruben Are og jeg drog fra malmøya klokken 6.30 om morgenen, motorseilte til drøbaksund
på 3 timer.
Kjøpt timer. Det bidrog til en relativt fin start.. Første halvpart gikk fint. kryss mot nord. Da
det blåste opp fikk vi litt problemer en periode. Og witchy, den berømte minitonneren som er
basert i drøbak og som vi til da hadde holdt fint følge med stakk av.
I legget sydover drøyde vi med å sette spinnaker da det blåste ganske kraftig og Ruben synes
det var vanskelig å styre. Det løyet litt etter hvert og bølgene ble mindre satte vi spinn og dro
innpå Witchy som seilte uten, men klarte aldri å ta henne igjen, særlig siden vi plundret en
del i det siste krysslegget.
Heiste spinn igjen på det siste korte legget mot mål. det blåste ganske friskt. Jeg mistet brasen
da vi skulle ta ned spinnakeren og den svevde høyt over oss. heldigvis var skjøtet enda på
plass så vi fikk dratt den inn. Ved berging av spinnakeren uten å gå opp i vinden på grunn av
at den er for sterk til slørseilas med spinn eller lignende tror jeg det er bedre å løse ut brasen i
lens rett og slett og så gå opp i vinden.

På vei hjem.....

20.8.03 onsdagsregatta 9nm
Thomas, Are, Ruben og jeg.
Jeg ved roret, noen ganger Ruben
hadde en grei start men ikke spesielt bra. Seilte bra det første legget og det andre mot bøye 3
og fire . gikk fint med å få opp spinnakkeren raskt. Tok inn på slør og knivet med xpressen
Thumderchicken ved aqndre runding av bøye 4.
Trøblet med å få ned spinnakkeren og komme i skikkelig kryss.
Så ikke bavaria og måtte ta ett ukontrollert slag, Ruben ble tråkket på fingeren..
Vi mistet mye tid på dette.
Satte spinn på siste legg da vinden dreide mer akter. Det blåste skikkelig opp og vi brouchet.
Vår første, gått å ha vært gjennom det..
Kom på 19 av 26, slo Brisen.. Vi har nå en tendens til å seile bra den siste halvdelen og dårlig
på slutten hmmmm.

24.08.03 Tur med Ralph og Alexander 7nm
Tur til banen for OSF sin høstcup. Var gøy å se. til tider frisk fin vind. Alexander kan en god
del seiling fra sjøspeiderne.

25.08.03 Sparring mot Brisen og Stay Wet 3nm
Are, John O Sullivan og jeg.
Morsomt! seilte to små race. fra gressberget til start , gressberget start. og fra startgressberget-start. Andre løp var det svært stille og vi lå litt feil på banen og kom sist selv om
vi nesten tok dem på slutten da vinden kom, men da viste det seg at vi lå på feil side (mot
Ulvøya). vinden var best langs land ved startmasten.
Første seilas var vi overlegne, det var litt bris da.
1. race: Spurven - Brisen - Stay Wet
2. race Brisen - Stay Wet - Spurven

27.08.03 Onsdagsregatta 11 nm
John, Katinka Bene desserterte fra Brisen.
Veldig nervøst og hektisk i starten. Brukte litt tid på å finne plassene våre, fulle seil og frisk bris
hvilketr gjorde at vi strevde litt. Spinnakerstart...
Johns taktikk var å finne et puinkt langt fra startlinjen å time dette. Dette gikk ikke så bra fordi vi rotet
med hvor punktet var tatt, så vi fikk en sein start.
Veldig fint spinnakerlegg hvor vi drog innpå i over 7 knop.
Relativt fint krysslegg hvor John mente vi skulle prøve å utnytte vindtunellen mellom malmøya og
ulvøya. Vet ikke hvor effektivt det var og er litt usikker på hvor langt det lønner seg å gå fra rumbline.
Vil prøve med flere slag i noen av de neste løpene. kanskje...
#. legg mot merke 4 (stake) prøvde vi å sette spinn men det var for mye slør. 4. legg mot bøye 6
veldig bra fikk spinn opp på styrbord halser og jibbet like etterpå.
På neste legg røk genuaskjøtet så vi måtte skifte det da det satte seg fast i blokken.
Siste spinnlegg mot bøye 8 var jeg for sen til å forberede spinnakkeren så da tok det litt fomling før vi
fikk satt den, men rundingen av bøye 8 var perfekt. Vinden hadde løyet og vi fikk et fantastisk strekk
mot mål hvor vi seilte inn to expresser.

1. september sparring mot Stay Wet 4 nm
John og jeg.
Vi var overlegne og seilte også fra X332 :)

Minimatch høsten 2003

Onsdag 3.sept.03 8 nm
John, Are og jeg.
Total fiasko!!! de forandret banen og vi så det ikke og seilte feil.
Ellers hadde vi en fin start og seilte bra og lå godt an. Sinsykt irriterende.
GPSen viser også at vi seilte høyt og fint Espen Guttormsen var der for å kommentere
seiltrim, men det gikk vi også glipp av...
Shitt...

Hollenderen 5, 6., og 7 september, 126 nm
Tor og jeg. vi seilte fra
Malmøya klokken fire. fin
sørlig bris og vi benyttet
anledningen til å seile litt, men
gikk over til motor etter hvert
og var fremme i Drøbak
klokken 10.
Start lørdag klokken 9.20 lys
=< 1,11.
Fikk en fin start. lå ganske br a
an helt til Bastøy.
Spinnakerlegg tvers over
fjorden.
Ved Bastøy stilnet det, da
vinden kom sto vi ut fjorden da
vi tenkte at det ville lønne seg,
men da regnet vi ikke med
motstrøm og bølger. Fikk noen
fine legg, men andre hadde
dårlig høyde. Vi burde
antagelig ha ligget langs land
og trett inn under Bolærne.
Sporloggen tyder også på dette.
Da vi rundet Hollenderern
hadde jeg en dårlig følelse. Få
båter bak oss. på den annen
side var vi klassen med lavest
lys på den nest lengste banen
så vi var vel forutbestemt at vi
skulle komme sist inn..
.
Lensing og slør med spinnaker
gikk bedre og vi halte sakte inn
på båtene foran oss, men ikke
fort nokk.
Hang oss på "Fru Gundersen
en Fenix full av jenter. Vi
tenkte at hvis vi klarte å ta dem
så avanserte vi en plass siden
de har samme lystall som oss.
Derfor la vi oss i kjølvannet
deres.

De gikk innaskjærs ved Rauer og hele veien innover. Det viste seg å være et bra trekk og vi
seilte forbi en rekke med båter som lå ut på fjorden. Antagelig blåste det mer eller fra en
skarpere vinkel inne ved land og mellom holmene. Dette opplever vi stadig vekk ved
malmøys. Det gikk i slør med spinnaker til tider kjapt med bra vind. Men de lå alltid litt foran
og når vi seig innpå loffet de oss ut. Til slutt dro de fra og vi deppet og forbannet dem. Så ble
det mørkt.
Det blåste opp og vi fosset fremover i mørket. Til slutt stakk jeg på dekk heiste genua og tok
ned spinn. Da var Tor nervøs.
Da vi bare var ti minutter fra mål seg vi forbi Gundersen, de hadde lagt seg litt lenger inn og
vi fikk derfor bedre vind og de kunne ikke gjøre noe med oss.
Vi kom på 13 av 21 og 55 av 120 over all på bane h2. ikke så værst.
Jentene på gundersen filmet og ble filmet antagelig til Båtliv.. vi får se om vi kommer på TV
Inne klokken halv tolv og etter å ha fikset båten stakk vi og drakk os fulle. havnet til slutt på
Cocos som hadde vunnet alt og overall. de er helt rå. de var glade og fulle og bød på
jegermeister :)
Søndag var helvete med dårlig vær og nordavind i tillegg og vi var glade da vi la til ved
sekstiden.

Onsdag 10.09 03 Regatta 5 nm
Ruben og jeg seilte uten spinnaker.
Lå an til en god start men fikk tyvstart da vi ble presset over. Lite vind og det var skikkelig
tett rundt bøya. vi måtte runde en gang til, men fikk allikevel en bra start da vi seilte inn hele
feltet og lå veldig langt fremme før runding av bøye 1.
Så havnet vi i et hull. det virket som det blåste både til styrbord og babord.
Skulle kanskje sløret mer, vi ble nokk straffet mye for ikke å ha spinnaketr i den veldig lette
vinden.
Degt blåste litt opp etterhvert og andre lenselegget gikk mye bedre.
Kom på 14 av 27. ikke så værst og vi har vel nå bitt oss fast sånn mitt på treet. Brisen vant
minitonneroppgjøret i dag.

Lørdag 13 september 2 nm
Ruben og jeg ut på liten tur. vinden ble helt borte etter hvert og vi la oss på dekk og slumret
og pratet, Digg!!

Tirsdag 16. September 8 nm
Vår første tirsdagsregatta i Oppegård Seilforening.
Lars, Kathinka Ruben og jeg.
Lite vind, Vi søkte ut i fjorden og det var lurt. Ledet vel en stund totalt, men seilte inn mot
land for å unngå et stille, men det viste seg ikke å være så lurt. Men vi rundet som tredje båt
og ledet klassen. Spinnaker mot mål, det var litt mer vind i begynnelsen og vi sto rett mot
mål, men vinden løyet. Vi skulle skjært utover.
Lærdom: søke etter vind konstant. ikke slippe andre båter man matcher mot.
Med en gang vinden løyer søke ut.
Bruke spurvens sløregenskaper mer ved å skjære mer under spinn og bruke dette til å søke
opp vinden.
Lærte rulleslag av Lars.
Kom på andre i klassen og tredje totalt.

Onsdag 17. september 6 nm
Onjsdagsregatta Tor Are og jeg.
Fiasko... kom på nest siste plass og ble slått av Stay Wet.
Surrett inn spinakkerfallet og are holdt på å falle over bord da listen på fordekket brakk.
Skjønte ikke hva som var galt mens det sto på, men i etterkant så ser det ut som vi seilte alt
for lavt. Tor satt ved roret, Tror jeg skjøtet inn genoaen for lite og han seilte på denne.

Tirsdag 23.09 10 nm
Tirsdagsregatta i oppegård.
Lars og jeg. Surret noe jævlig med timeren, skjønte ikke noe av starten.
Endte opp med at vi fikk en protest mot oss fordi vi skviset oss inn mellom bøya og to andre
båter.
En god del vind og vi var til tider overpowered.
Jeg hadde roret lars trimmet.
fikk ikke helt til, men i siste slag mot rundingsbøyet løsnet det plutselig. Storseilet sto som en
kniv og all logjerrigheten var borte. På et kort slag forbiseilte vi en fenix som vi sleit med.
Endelig en følelse av hvordan det kjennes når det gjøres riktig.
Men hva var årsaken? I etterkant må det være at jeg fikk storen til å flate mer ut.
Jeg så opp på den og la merke til at det var nesten ikke twist, noe som er merkelig...
for å finne tilbake til dette:
Skal prøve å slippe løygangen litt ned mot midten, stramme skjøtet for å dra ned bommen, og
dra til akterstaget for å motvirke at akterliket lukker seg, på grunn av stramt skjøte.
Båten gikk som på skiner, som john uttrykte det.
Et fremskritt og fint at jeg satt ved roret ellers hadde jeg ikke opplevd dette.
Endte på 9 av 13.. ikke så værst for shorthanded overpowered seiling.

Tirsadg 30.09.03 10 nm
Oppegård seilforening. Kathinka, Thomas og jeg.
Starten lå i vindskygge og vi fikk veldig god frart og dro fra selv om vi var sist.
Seilte ok, men kom sist i klassen vår som bare vare tre båter. mye vind og overpowered, må
tenke på reving.

1.10.03 onsdagsreagatta 7,5 nm
Lettvindseiling. Lars Ruben og jeg.
Fin start helt fremme og bra seiling.
Kom på femte plass.
Trim: storseil, løygang litt til lo, skjøtet strammet og bakstag stramt.
Genua stramt skjøte ca en neve fra salingshorn

