Logg 2006
Spurven ble sjøsatt den 23. April.
Reparert nedgang til ruffen.
Reparert hekk.
Skroget er nå i topp teknisk stand. Mangler litt kosmetisk.
Ellers en del små repp blant annet ny trinse til ronstan dekksorganiser..
Lensetakkelsystemet er modent for utskifting. Harken muskelboksene finnes ikke på
markedet lenger. Skal skifte ut med en tradisjonell kaskade med en ener. Toer og treer blokk
pluss blokk på lensetaklene.
Loggen (Silva) som bare er to sesonger gammel har tatt helt kvelden…
Fått sjekka og reparert seil hos North og bestilt nytt storseil og genua i 3DR. Leveres til
høsten.
Thomas Nilson målte opp riggen så alle dataene er hos North.
Han kommenterte på riggingen og sa at den var tilnærmet perfekt, litt for stramme
mellomvant, og kunne kanskje hatt litt mer rake.
3.mai BSF
Jeg var i Egypt, men Mathis, Siri og seilervenn seilte regattaen. Det gikk fint men vinden
forsvant og de kom ikke i mål sammen med størsteparten av de startende.
9. mai ble vi avblåst etter en halv time, ingen vind
10. mai sto vi på skjæret
Vi har seilt 40 nm til nå inkludert en liten singelhanded tur.
16. mai oppegård 14 nm
Kathinka og Hans Kristian.
Først ble løpet avblåst fordi C-bøya manglet. Så ny start rundt fluene og i mål.
Fikk ikke helt fart i båten i begynnelsen men gikk bra etter hvert. Vi vant!!!

Gill-Oslofjorden rundt 20.05.06 SEIER!!!
17 nm + 20 transport 37 nm
Ruben og jeg stilte i doublehanded klassen. Det ble en grå dag, men været ble bedre. Vinden
varierte og skiftet retning. Vi seilte bra, unntatt en liten feil ved andre slag hvor vi gikk for
langt ut i fjorden. Tapte på dette. Ellers holdt vi bra følge med en Express og JS 9000.
Da det løyet etter et fint spinnaker slør med vind dreiende øst mot steilene dro vi innpå
flokken som ble liggende rundt den grønne staken sør for steilene. Vinden dreide enda 90
grader mot nord og ble til tider helt borte.
Vinden løyet veldig og vi klarte å slå oss ut av mølja og et vindhull like ved litt lenger mot
Nesoddlandet. Ved siste runding lå vi ganske ok an og forbiseilte Expressen i rundingen.
Så kom det igjen et 180 graders vindskift og vinden økte brått til 7 m/s Så var det strake veien
til mål i skarp slør. Vi fikk etter hvert trimmet seilene bra slik at båten var fint ballansert selv
om vi var underbemannet og ikke ridde da vi jobbet med seilene.
Resultatet: vi vant vår klasse!!! Fikk en stor vandrepokal og et Gill seiltøy sett til Ruben.

Oppegård Tirsdag 23.05 14nm
Seilte bane 4 kom på en fjerde plass total

Onsdag 24. mai
Mye vind mellom 8 og 12 sek/meter. 14nm
Mathis, Siri og Preben. Jeg roret.
Her en oppsummering jeg gjorde etter et røft race:

Hei Siri, Mathis og Preben
Håper alle har fått summet seg etter gårsdagens spenning og adrenalinkikk.
Vi har gjort store fremskritt i seiling i mye vind. Båtfarten på kryss har øket med nesten en
knop, fra den gang vi sleit på firetallet. En annen ting er at vi nå er blitt mye flinkere til å
trimme seilene slik at vi kan seile med full seilføring helt opp mot 10 sek/m i hvert fall med
fire om bord. Om det er lurt er jeg usikker på.
Ellers så bekrefter gårsdagen det vi vet fra før, at vi ikke er noe særlig tess i mye vind. Men
det var meget lærerikt. Noen av feilene må vi tilskrive fortsatt rustbanking etter vinteren. Men
hovedsaken er at det blir for hektisk og vi begynner å gjøre feil.
Her kommer en liste over de feil vi gjorde:
1. Dette er kanskje ikke en feil, men noe vi må finne ut av: jeg tror kanskje det hadde gått
fortere med fokk i stedet for genua. Men det var positivt at vi faktisk klarte å seile med full
seilføring i 10 s/m.
2. feil rigga spinnakker. Helt og holdent min feil og kan heller ikke skyldes på stress …
3. for sent nedtak av spinnakker. Her må vi skjerpe oss og huske på at vi trenger litt ekstra tid
når spinnakerbommen står på motsatt side av neste halser etter runding, fordi ellers kommer
den i veien for genua.
4. Feil navigasjon, vi sto langt over ”layline” da vi seilte inn mot land. Vi trenger en som er
navigatør og som følger med på GPS. Der hadde det vært lett å se. Når det blåser mye blir
rormann enda mer opptatt av å styre.
5. Roring. Enda mer konsing ved roret. Det krever at ting på båten går mer av seg selv.
6. Trimm? Ikke en direkte feil, men vi kunne helt sikkert trimmet bedre. Da vi strammet
fokkefallet midt i løpet synes jeg det gikk bedre. Strammere fokkefall gir rundere forkant av
seilet og dermed mer kraft og lettere styring i bølger. Kunne sikkert strammet storseilfallet og
eventuelt seilt med fokk slik at det blir mindre bakvind i storseilet.
Jibben som førte til brouch like før målgang: et eget kapittel for seg og utløst av en serie med
feil:
Brouchen ble utløst på grunn av at vi glemte å løsne styrbord lensetakkel (og stramme
babord)
Storseilet ble da stoppet av lensetakkel og det førte uunngåelig til at båten giret opp. Det var
for sent da jeg løsnet takkelet. Da ble det egentlig bare verre fordi bommen kom i vannet.

Dette fører til at bommen og seilhjørnet på storseilet virker som en gedigen brems i vannet
som forhindrer båten i å snu opp mot vinden noe den jo automatisk vil og som hadde ført til at
den retter seg. Det er noe jeg egentlig visste godt fra før: Det første man skal tenke på ved en
slik jibb er å løsne kikken. Det er jo denne som holder bommen nede. Da vil bommen løfte
seg på grunn av presset i seilet. Dette er ABC i jibb og jeg burde ha kommet på det i farten.
Egentlig var situasjonen ufarlig i forhold til at båten skulle gå ned og alle hadde nok å holde
seg fast i så det var ingen fare for oss. Jeg har beregnet spurvens ca volum og det er på rundt
8000 liter. Det vil si at man uten videre kan ta inn la oss si 3000 liter vann og fortsatt flyte.
Det blir nok nærmere ti badekar, Siri. Så vent med å hoppe før båten synker under føttene :)
Det var egentlig fint å se at teorien stemmer, at båten kan legges helt flat uten å ta inn vann. I
mye vind og bølger bør vi allikevel gjøre det til rutine å seile med lukkete luker.
MEN det som var kritisk var den røffe behandlingen riggen fikk ved at bommen først smeller
inn i lensetakkelet noe som ga sjokklaster i riggen og deretter løsnet lensetaklet med et smell
mens babord lensetakkel ikke ble satt. Heldigvis har Spurven en rigg som tåler en del juling,
men etter Thomas´ mastebrekk som skyltes at en strekkfisk røyk, må jeg få sjekket riggen så
fort som mulig.
Heldigvis har jeg nytt forstag, det er dette som er mest utsatt. Du burde sjekke det på Maxien
Siri, det kostet kun 1500 å skifte. I hvert fall få sjekket riggen...
En lærdom av dette er også at vi må prøve å seile mer jevnt og være mer systematisk i
oppgaver. Siri var det som på større båter kalles lukemannskap, Det er en kompleks jobb hvor
man må holde styr på mange tau og operasjoner. Lensetaklene bør kanskje føres tilbake til
rormann igjen slik de er originalt slik at de kan betjenes av rormann ved spinnaker jibb. Det er
faktisk i spinn jibb i mye vind vi merker mest at vi seiler med lite mannskap. Da hadde vi
trengt en på storseilet eller lensetakkelmann , en på skjøte og bras og en i luka pluss fordekk.
Men i en liten båt blir det slik.
Det er alltid fint med å ha gjort en slik erfaring så neste gang går det bedre. Uten alle disse
feilene tror jeg vi hadde hatt en ganske ok plassering, da vi til tider seilte riktig fort på
kryssen, men vi hadde ikke lært så mye.
Hilsen Birger

24 mai 2006

Onsdag 31.05.06
Mathis, André, Lasse og jeg 13 nm
Vind mellom 7 og 10 sek/m nordlig
8. plass
Det ble mye å lære i dag så 8 plassen er flott. Selv med en god del feil og knoting betyr dette
at vi fint kunne seilt opp mot en bedre plassering. Det var bare ti minutter opp til første.
En regatta vinnes av den båten som gjør færrest feil.
Våre feil kan deles i to: igjen så er det feil på navigering. Vi står over på første kryssen, selv
om det ikke ser ut slik på sporet. Grunnen til at det ser ut som, om vi har en fin høyde er en
lifter. Vindskift som gir mer høyde. Vi slørte jo mot 0-bøya. Vi må bli flinkere til navigering.
En fin ting er at alle lærer seg origobanen utenat. det er 8 bøyer som er nummerert mot klokka
og eneren er nærmes mål hel inne ved land. Så er det en bøye i midten. Så når vi leser tittelen
på sporet vi laster opp på GPSen så burde alle i teorien vite omtrent hvor vi skal seile. Så er
det en som bør ha ansvar for å følge med på GPS og de som sitter på rekka bør kunne speide
ette riktig kurs.
Den andre typen feil er boat-handling. Det er ikke så rart at dette floker seg en dag som dette
med nytt mannskap. Jeg synes dere gjorde det veldig bra. Så her er det kun trening og
pugging som skal til. Her kommer noen repetisjoner:
Når vi slår: Den som slipper: se til at skjøtet løper fritt ut. Slipp litt ut i det rormann sier at han
slår. hold igjen litt så slipp helt i det genua får bakvind.
Den som haler inn: vær superrask da slipper du å fikle med å få genuaen over rekka. Den som
slipper legger skjøtet tre ganger rundt vinsjen (alltid med klokka) slik at detter er klart til neste
slag.
Husk: vi har sjeldent dårlig tid før et slag, med mindre skipper sier så. Da er det bedre å få
skjøtene riktig rundt vinsj før vi slår. Ta en ekstra sjakk på alt før dere sier KLAR. Si klar alle
sammen høyt slik at skipper vet når han kan slå.
Ved spinnakker, nedtak: la brasen gå, sørg for å fore den ut slik at den ikke kinker seg. Ta tak
i skjøtet før man firer. Så slipp ned i passe fart slik at den som haler inn får tid til å unngå at
spinn går i vannet. Legg fallet på siden av sikkerhets-cleaten slik at det ikke fester seg igjen.
Jibb: har vi snakket om før, husk å løsne nedhal og opphal slik at fordekk har en sjangs å feste
bommen på brasen.
Heising: Rormann kan muligens hjelpe til ved å ta skjøte og bras eller ved å heise. Litt
vanskelig i mye bølger.
Brasen skal skjøtes slik at bommen står ca i rett vinkel til vindretning.
Ved seiling med spinn. Den som har brasen kan innimellom følge med på omgivelsene. Husk
å følg med bakover!!! Det er der angrepene kommer. Den som har luke (opp og nedhal) se
rundt hold utkikk og se etter neste merke. Ta en titt bakover og se etter styrbord båter.
Den som har skjøtet må hele tiden se på spinnakker og ikke se bort ett sekund. Skjøtekjøring
på spinnakker er en konsejobb på linje med roring. Den som rorer er fullt opptatt med å følge
med på vinden for å unngå å få jibb eller å vurdere båtfart og eventuelt skjære mer.
Alle må komme bakover i båten slik at vekten ligger lenger bak. Ved mye vind må vi stenge
luka. Alle må være med å rette båten. Vi var en millimeter fra brouch da spinnakeren hang seg
opp etter jibben og vi måtte berge den. Grunnen til at vi ikke brouchet var at dere var flinke til
å rette båten. Grunnen til at krenging fører til brouch er at seilsenteret, (midtpunktet til
seilarealet og dermed punktet for de smalete kreftene som virker på seilene) kommer ut på

siden av båten. Mens kjølen og skroget gir motstand i vannet dytter kreftene på siden slik at
båten blir umulig å styre.
Trimming av Genua: hovedregel er at vi seiler med ca en neves avstand mellom seil og nedre
salingshorn. Den som haler inn må sjekke dette hele tiden før han setter seg på ripa. Sjekk
løperposisjon og trimm inn til det er riktig. Det er små forskjeller som skal til. Ved mye vind:
stram lensetaklene og stram fallet. Ved å stramme fallet blir forkanten av seilet rundere og det
gir dermed mer kraft og er mer tilgivende for styring. Ved mye vind blir det mer slingrete
styring fordi rormann delvis styrer etter krenging, altså går for høyde i rossene og delvis vil
styre for å unngå den verste bremseeffekten til bølger. Det er faktisk noen som faller av i
rossene for å få ekstra fart. Da må seilene skjøtes ut og så hales inn igjen. hmm har ikke prøvd
det, men skal være effektivt. Lurer litt å om det er en del av hemmeligheten til Brodin
(Cocos). Vi bør prøve det en gang.
Ved mye vind er det fire måter å redusere krenging på:
1: Flate seil. 2: øke tvist 3: skjøte lenger ut. 4 redusere seilforing ved bytte av forseil eller
reving av storseil.
Disse måtene er nå nevnt i den rekkefølge vi skal anvende dem.
Flate seil på Genua oppnåes ved å stramme lensetaklene så mye som mulig og skjøte genuaen
hardt. På storseilet strammes akterstaget som flater ut toppen og skjøtet strammes slik at
masten bøyes i midten og uthalet strammes slik at den nederste delen av seilet flates ut.
Tvist betyr at seilet faller ut i toppen og dermed slipper ut vind der. På genua oppnåes tvist
ved å flytte skjøtevogna bakover. På storseil oppnåes tvist ved å slippe skjøtet ut og dra
løperen opp i lo.
Hvis dette ikke er nok kan seilene skjøtes lenger ut, men dette vil gå utover høyde. På
genuaen drar vi i uthalet (den grønne linen) funker ikke helt i mye vind (må fikses) på
storseilet slipper man ned løygangen eller skjøtet.
Vi er blitt veldig flinke til å seile på med full seilføring under forhold hvor vi før seilte med
ett eller to rev. Veldig bra!!!!
Takk for kjempeinnsats, har en god følelse at det går fremover...
Birger

31. mai 2006

6. juni oppegård 13 nm
Vi bommet stygt på C- bøya og ble disket sammen med mesteparten av feltet. Dette viser at vi
fortsatt har langt igjen. Noen må ta ansvar for navigasjon utenom skipper som er opptatt med
båtfart.
7. juni BSF: 10 nm
avblåst pga lite vind, men alt for tidlig og vinden kom som forventet. Vi dro ut for å trene
blant annet spinnakker-jibber. Fortsatt mye knot.

Færdern 9. – 10 Juni 2006
119 nm
Ruben Mathis André og jeg.
Dette ble vår store seilas, vi vant i en klasse med 33 båter!
Spørsmålet er hvordan klarte vi dette i en Færder hvor mange av favorittene slet?
Jeg tror at flere faktorer spilte sammen og alle må være der for å lykkes:
1) Flaks. Vi hadde noen øyeblikk hvor vinden sto på vår side. Særlig i stille-perioden hvor vi
lå lenger ut enn fornuftig hvis en vurderer strøm og før runding av hollender hvor vi kom på
en vind som forflyttet seg opp mot Hollender og vi tok igjen en god del båter.
2) Veivalg: vi valgte riktig vei. Vi hadde en strategi på forhånd og vi fulgte den til tross for at
det var veldig fristende å avvike den. Veivalget gikk bak Oskarsborg, gjennom jettéen og
langs vestsiden og så vestover etter Filtvedt, bak Bastøy og opp langs Bolærne.
3) konstant jobbing. Vi seilte 90 % av tiden. Det var aldri lenge mellom en taktikkdiskusjon,
et trimmetiltak eller lignende. Skjærte med spinnakker.
5) ingen store feil: vi gjorde kun småfeil og var flinke og observante til å rette de opp
umiddelbart. Vi merket med engang når farten tok av ved å gå for langt ut i Drøbaksundet og
snek oss deretter langs land. Dette ga helt magisk fart og lift like før Filtvet hvor vi krysset i
6,8 knop (på GPS) Bakslaget i strømmen må ha verdt ganske kraftig like ved land
4) vi var rett og slett flinke til å seile og få fart i båten. Etter start blåste det ganske bra, hørte
at noen revet som var lenger ut. Det var bølgete med krappe sjøer. Alt annet enn ideelle
forhold. Vi kjørte på med full seilføring og mannskapet på ripa og rundet som tredje båt ved
Slemmestad.

Etter start klarte vi å utnytte liftene langs land.

Gjennom Drøbaksundet gikk vi gjennom Jetéen (kjørte nesten på den) og langs vestsiden (til
venstre) og deretter snek vi oss langs land noe som ga eventyrlige lift og fart før Filtvet.
(høyre) vi lå likt med Bør som er i vår klasse med samme lystall, men fraseilte de grundig. De
hadde tendens til å gå for langt ut i fjorden for hvert styrbord-legg.

Her rett etter Filtvet var det skikkelig vondt og så fristende å prøve østsiden, men de bevegde
seg heller ikke så mye der borte og snart kom vinden tilbake og vi fikk en lang babordlegg
mot Horten med en fin lift.

Bak Bastøy fikk vi medstrøm.

Men raskeste båt rundt hollender (11MOD) gikk utenfor Bastøy men helt inntil land.
Denne båten gikk også helt inn til Jeløy og skar over ved Gullholmen. Prøve det neste gang.

Et lykkelig mannskap, Flott stemning om bord og da trøttheten tok overhånd etter runding av
Hollenderen satt vi alle og gapskrattet over den absurde humoren som kom frem.

Helly Hansen Vandrepokal for vinneren av minste lysklasse (lavest handicap) som runder
Hollenderen.

Ettertanke: Vi kom 41 overall av 350 som rundet Hollenderen. Selv om man ikke skal
vektlegge disse overall-resultatene. Det blir helt feil særlig når det var slike stilleperioder som
gir kjempeutslag i disfavør av de som starter seint og de med lavt lystall. Men det sier
allikevel noe om at vi har et potensiale til å seile fortere.

Oppegård 13. juni 15 nm
Mathis, Lasse, André og jeg
Det blåste opp i sterk kuling!!!
Få båter til start. FC8 First knot røyk storseilet før start. XFram hadde problemer med
lensetakkelet som hektet storseilet og måtte snu å gå over startlinja en gang til. Vi vant
starten. Vi er blitt flinke etter at vi konsekvent bruker half-speed-starten som beskrevet i north
bibelen (Verdens absolutt beste seilbøker) Seilføringen var ett rev og genua 3. Det blåste
mellom 12 og 15 s/m og det ble målt 19 i kastene. (tror ikke helt på dette, men det blåste i
hvert fall 15) Men vi klarte oss utrolig bra! Seilt med bra fart. Hadde to episoder, en gang da
lensetaklene ikke ble utløst i le etter et slag og hele båten ”kælva”. Ny rekord på å ha vann
opp på dekk ☺
Den andre var langt med skummel: ved runding av Gressbakken kom vi inn for babord halser
på lens (ingen heiste spinnakker) Da vi skulle gå opp i runding kom det et vindkast og vi gikk
rett i en brouch og jeg bare ventet på å høre knasingen enten mot Grassbakkenlykta som er
hard betong, eller mot Richards lille Yngling som kom for styrbord og hadde vinket oss frem.
Han var snarrådig og kjørte på utsiden av oss. Etterpå sa han at han hadde halvveis regnet
med at dette kunne skje. Ingenting overgår en gammel sjøulk med erfaring ☺ Det gikk
heldigvis bra. Vi er nå enda en erfaring rikere og klarte faktisk å komme på andre plass.
BSF 14 juni 15 nm
Lasse Mathis og jeg.
I dag blåste litt mindre kanskje opp i 10 m/sek. Spinnakerstart noe som var uvant og bidro til
en sen start. Vi hadde satt genua 3. Vi knotet litt som vanlig men ikke mer enn at jeg ikke tror
dette var hovedårsaken til en 14. plass. Vi skiftet til genua 1 underveis da vinden løyet. Jeg
tror at hovedårsaken til det dårlige resultatet var feil seilvalg. Vi skulle ha kjørt på med
nummer en fra start. Det hadde selvsagt hjulpet å være fire i båten, men selv med tre så var vi
for defensive. Dette var enormt lærerikt, da vi nå endelig begynner å få et begrep om hvor
punktet for seilskift ligger. Med fire m bord bør vi kunne kjøre på med full seilføring til opp
mot 10 m/sek. Vi bør ikke skifte seil før storseilet må flagre store deler av tiden. Vi klarte
ikke helt å seile opp mot vår ”target boat speed” som er på ca 5,5 på kryssen

Øyseilas 21. juni 2006 9 nm
Kathinka, Siri, Preben og jeg.
Det blåste bra før start, men så ut til å løye (tipper 8 s/m) Så vi satte full seilføring med
Genua1.
Det var skjev vind så man måtte over på babord halser for å komme opp mot skjæret.
Vi fikk en kjempestart!!! Vi vant vel egentlig starten bortsett fra at andante startet helt nede
ved bøya og gikk for full guffe opp mot skjæret for babord halser så de slapp å slå.
Vi slo for sent ved skjæret og mistet et halvt minutt.
Spinnakerlegget nordover gikk greit helt til vi skulle jibbe. Da fikk vi en kongelig brouch som
jeg målte på sporet etterpå. Jeg kalkulerte at vi tapte vel 2 minutter på denne får runding.
Deretter seilte vi relativt ok, men ikke alltid optimal fart. Fraseilte Stay Wet og en Express.
Vi kom på 11. plass. På GPS-sporet kan man se hvor mye tid som gikk tapt på feilene. Vi
tapte litt over et halvt minutt på å stå over skjæret i starten og vi tapte ca to minutter på
brouchen. Uten dette hadde vi kommet på en femte plass!!! Med litt mer optimal seiling
hadde vi kunnet ligge helt i tet!!!.
Vi er skikkelig i gang nå.

Øyseilas 2006

Våren er over
Enda en fantastisk vår er over. Vi fikk veldig uttelling i vårcuppen hvor vi endte på en sjette
plass, men det er litt tilfeldig hvordan dette har slått ut og jeg føler ikke at vi seilte opp mot en
slik plassering. Det var mange seilaser med mye vind som ikke er vår styrke. MEN vi har blitt
så mye bedre til å seile i mye vind. Det viser seg å være riktig å punche på med masse seil og
ri utenfor rekka.
Bortsett fra cuppen så dro vi av gårde med to seire i større regattaer. Oslofjorden rundt,
doublehanded og selve færder-seilasen! Utrolig bra!
Vi har fortsatt mye igjen på ”boat-handling” og det er for mye knot. Vi er for mange til og fra
i mannskapet og da er det vanskelig å få til et høyere nivå. Vi får prøve å rette på dette til
høsten. Håper vi får til en stødig kjerne som kan være med hver onsdag. Hvis ikke så tror jeg
vi må prøve andre metoder ☺ mer trening og færre regattaer og at mannskapet pugger det de
skal gjøre. Mental seiling… Skal se om jeg klarer å pønske ut noe.
Vi har seilt 313 nautiske mil i vår.

Juni 2006
Mer analyse av brouchen og jibbing i hard vind.
Her en mailveksling mellom Erik Solberg og meg med tillegskommentarer:
Her kommer litt mer analyse av brouchen vår under øyseilasen og en del tips fra Erik Solberg:
Jeg tror at egentlig hovedfeilen var at jeg ikke styrte mot platt lens i jibben. Riktignok skal man ikke gjøre det i
følge north bibelen, men det er ikke til å unngå i noen sekunder og det er vel da man skal jibbe og ikke før. Jeg
prøvde å tv inge seilet over før det var klart til å smette over av seg selv. Så kommer det noen gode råd om
lensetakler nedenfor.... Legg merke til at fordekk har i oppgave å planlegge bevegelsene slik at båten ikke
krenger.
Til slutt så kommer sleve masteroppskriften på å rette opp en brouch. Viste dette fra før men hadde glemt det....
Spørsmål fra Birger til Erik Solberg som har seilt minitonnere i de gode gamle glansdager:
> Har et spørsmål til en gammel minitonner-seiler:
> Vi fikk en skikkelig brouch da vi prøvde å jibbe med spinnakker. Skulle dra over storseilet litt forsiktig slik at
lensetakkelmannen hadde sjangs til å følge på. Men det resulterte bare i at vi gira opp i en brouch. Snakket med
Terje Hall. Han sa at da han seilte FC8 ga de blaffen i lensetaklene og lot storseilet bare smelle over. Hvordan i
all verden gjør de dette med båter som ikke har akterstag? (Xfram)
> Spurven har en solid rigg til minitonner, men synes allikevel Terjes metode høres brutal ut, men skjønner ikke
helt hva annet man kan gjøre. Hvordan gjorde dere dette?

Eriks svar:
Når det gjelder Terjes forslag er det glimrende! men kun til en ting å det er brekke "kranen" som akterstaget er
festet i på toppen av masten. Jeg har knukket et par stykker og det er ikke å anbefale. Med litt trening bør det gå
greit at lensetakkelmannen drar storseilet over vha. sin stramming av det nye lensetakkelet, men han må være
kjapp og utvekslingen på grovhalet bør være slik at han kan gjøre denne jobben med en lang armbevegelse etter
at han har stabilisert spinnakeren foran båten. Det er viktig at masten står rett (at bendersene er stramme) og for
sikkerhets skyld kan du stramme litt inn på akterstaget slik at du ikke får whipslash-effekt på mastetoppen når
"nappet" kommer. Dette er imidlertid nok den mest krevende handlingsaken for en miniton'er og krever at
fordeksgasten tenker nøye gjennom/har gode rutiner med hvordan han beveger seg i båten slik at han bidrar til å
stabiliser båten. Et alternativ er at man først jibber spinnakeren og når den er på plass drar over storseilet vha
lensetakkelet. Det er ikke så mye som trengs til på begynne med av støtte, finhalingen kan jo midtmannen ta litt
senere, evt. få hjelp til av fordekksgasten til å gjøre hvis spinnakeren krever litt ekstra oppmerksomhet. Tenk
også litt på hva du som rormann kan gjøre for å ta noen krefter ut av storseilet. kanskje bør du bruke kicken til å
depower samt holde platt lens 5 sekunder lenger - uansett vil det bære bagateller i forhold til den tiden du mister
ved en broach - eller det som verre er....... Kunsten er å planlegge slik at du har det seilmessige handlingsrommet
du trenger for å gjøre det du trenger. Har du av en eller annen grunn ikke det - klin til! det går helst godt!!!!! :-)

med seilerhilsen
Erik s

For å rette opp en brouch:
(Fra North bibelen)
Det man gjør er selvsagt å dumpe spinakkeren. Dropp fallet. Spinnfallet må alltid være klart til dropp. På en Hbåt jeg så en gang for lenge siden hadde de fikset en strikk over en talje under dekk som ordnet dette. En lur
måte er å hive fallet over bord å la det henge etter båten.
Så neste gang: dropp spinnfallet. La den gå i vannet. Berg den og ordne den, så prøver man på nytt.
Sekundært: løsne kikk, særlig hvis knock down er total og bommen subber i vannet.

Sommer-seiling
Torsdag 29 juni 10 nm
tur med Vegard som er ny eier av Fragile. Ruben var også med. Kjørte med spinnaker. Roger
fikk den gamle spinnbommen til spurven.
2. juli øytur 10 nm
med pils på gressholmen med Liv Evy og Irfan
3. juli 10 nm
Tur med Dan. Traff Roger Sveian i sin minitonner, ”Topp”. De dro fra oss, men la oss se på
regattabanen ;)
12 juli. 7 nm
Single handed
13 juli 10 nm
Single handed
til Gressholmen og beiset krybba
15 juli 7 nm
Liv og Wenche og jeg.
På tur til Gressholmen, dregget utenfor bryggene og spiste spekemat, melon og potetsalat.
Traff Roger igjen, de ankret opp og svømte over og vi pratet litt om rigging og sånt.
18. – 20. juli 72 nm
Ruben og jeg var på tur.
Seilte nedover i lett nordlig bris under spinnakker. Overnattet på Oskarsborg. Dro videre mot
Son da den nordlige vinden løyet. På vei inn mot Son blåste det opp fra sør og vi fortsatte like
godt mot Horten. Dagen etter hjemover i nordlig lett bris som døde etter hvert. Kjørte motor
til Drøbak da den sørlige brisen kom og vi satte spinnakker og seilte hjem. Fin tur, veldig
varmt!
22. juli 12 nm
Liv og jeg
Fin tur i sommerbris med rekebolle og pils på gressholmen. Beiset ferdig krybben.
Da vi la ut blåste det opp og jeg revet før vi rundet Gressholmodden. Fikk litt problemer med
et slag da farten var for dårlig. Brukte tillerpiloten og den slår for sakte. Kombinert med
eneren og ett rev i storen ville ikke båten rundt så sakte annet enn med god fart. En erfaring
rikere.
Hadde montert strikk på revekroken som holder seilet på plass. Sammen med bomvangen satt
på slik at bommen ble holdt oppe gikk det helt problemløst å reve. Enda en liten forbedring.
24 . Juli Tur med Francisca Peter og Jonas 13 nm
27. Juli Badetur med Liv 3nm
4. August Hentet ny 3DL genoa og hang den opp. Ser fin ut! Rydda båten og satte inn nytt
batteri.

5. August, Sætre-kruset 48 nm
Mathis, Ruben og jeg

Vi kom på en andre plass foran en Safir og etter en Soling som begge seilte veldig bra i fjor.
Vi seilte med ny 3DL genoa. Den virker veldig fin. Andreplassen kan tilskrives to taktiske feil
(pluss at vi mistet kamera i vannet og snudde for å hente dette, men dette i seg selv forandret
ikke noe på rekkefølgen)

Vi seilte på innsiden av den lille øya sør for Håøya. Dette lønte seg tydeligvis ikke da
Solingen fikk veldig fart på utsiden og fikk mange meter på oss. Vi burda ha sjekket fjorårets
kurs som var identisk med den måten solingen seilte på i år.
Den ande feilen var at vi slo utover i sundet nord for Askholmene. Dette var egentlig tåpelig
fordi vi burde skjønt at det var motstrøm og at dette ikke lønte seg da vi forbiseilte Safiren i et
slag når de gikk utover. Solingen holdt seg inne med land og de dro innover i bukta nord for
Askholmene. Vi slo utover fordi det så ut som om det var mindre vind. Tapte mye på dette.
Ellers seilte vi i perioder veldig bra bidevind, i andre perioder stoppet det litt opp. Seilte bra
på slør og lens. Skar på vei innover mot mål noe som lønte seg veldig da vi tok innpå safiren.
Vi kunne sikkert skjært enda mer når man ser på sporet i etterkant. Eller i hvert fall stått
lenger før vi jibbet inn mot mål. Havnet i en stille like sør for Gråøya like før mål. Tapte
mange minutter på dette. Hvis vi hadde seilt lenger sørover så hadde det kanskje gått fortere
med mer skjæring.
Starten var ok. Vi gikk ganske mye ut mot øst og lavt i forhold til bøya slik at vi fikk fart og
så jibbet vi rundt bøya. Det gikk fint, men timingen var ti sekunder for sen. Allikevel lå vi
som andre båt etter et minutt antagelig fordi vi hadde så god fart i båten og at vi fikk opp
spinnakeren veldig kjapt. Men det spørs om det hadde lønt seg å kjøre for styrbord gjennom
feltet og så jibbe, eller starte for babord halser nærmest startbåten slik vinneren solingen
gjorde. Det ga dem en posisjon hvor de kunne skjære noen få grader mer enn de andre hele
veien mot runding av sørsiden av Håøya..
Witchie stilte med ny skipper. Vi banket dem grundig ☺
Ellers fikk vi en protest mot oss ved møkkalasset de skjærene som ligger helt inntil vestsiden
av Håøya. Vi prøvde å gå på innsiden (lo) av safiren, men det ble trangt. De protesterte.
Protesten ble avvist fordi de ikke hadde rødt flagg oppe umiddelbart. Men ellers hadde
dommeren gitt dem rett. Ved vedvarende hindring har man ikke krav på plass på innsiden ved
overlapp etablert mens man seiler langs den vedvarende hindringen. Vel. Ved å se på kartet
og sporet kan man kanskje diskutere om denne hindringen var vedvarende, men vi var vel litt
for hissige der, og jeg trodde bare vi etablerte overlapp mens det fortsatt var vann nok så ville
vi ha krav på vann…
En fin dag på fjorden med enda en fin plassering!!! Men synd med tap av kamera…
Et lite plaster på såret var at vi trakk en av sponsorpremiene, seilsjekk hos Gran. Skal ta med
storseilet dit…

16.08.06 Onsdagsregatta BSF 5 nm
Siri, Preben, Lasse og meg
Det blåste svak vind fra sør sørøst skiftende.
Noen ganger lønner det seg å følge rumbline! Etter en dårlig start hvor vi ble overseilt av en
større båt og så tvunget til å slå babord av Xfram (noe vi egentlig burde ha protestert på) ble
vi videre tvunget til å slå babord flere ganger for å søke fri vind så havnet vi på vestsiden av
feltet, mens alle de beste seilerne la innover mot land. Dette var vel etter all erfaring også
riktig. Eller var det det? Fallvindene langs land oppstår etter min erfaring nesten bare i
solskinn. Jeg kan ikke huske en eneste gang at de har kommet når det er overskyet. I hvert fall
så det ikke mer livlig ut der inne. Tvert i mot så ble det tydelig at det lønte seg å ligge ute i
fjorden så vi fulgte rumbline. Etter hvert kom en vinddreining som gjorde at vi seilte skarp
slør langs rumbline til merket. Etter rundingen så det ut som om vinden dreide for de som lå
foran. Den kom til tider fra alle kanter, men vi fikk en liten vind fra sør som gjorde at vi fikk
hivd opp spinnakeren som første båt. En som hadde prøvd dette før tapte mye på det, men vi
fikk båten opp i 2,5 knop. Det varte ikke lenge så skifte vinden vest og vi måtte ned med
spinn, men det holdt inn til 0 bøya som ble brukt til å ta inn båtene.
Det holdt med 28 sekunder og vi vant!!!!

Moss Raymarine. 111nm
Siri Preben og jeg
Seilte pølsebaner for første gangen. Det gikk veldig bra i første løp hvor vi kom på en fjerde
plass av 24 båter.
Andre løp an åttende og distanseseilas en 13.
Totalt en 9 plass.
Vi sleit med å få høyde med den nye Genuaen og analysen etterpå viste egentlig at det var på
høyde vi tapte.
Videre var det en del usikkerhet rundt det å skjære med spinnakker. Vi må fortsette å skjære
men jobbe mer aktivt med ”laven”
Distanseseilasen: Veldig flott spinnakkerkjør nordover Mossesundet som vi ledet helt til vi
kjørte oss fast nord for øyene. Vi jibbet hele 17 ganger da vi jobbet aktivt med skjæring og
holdt Fenixene godt bak oss. Dessverre tapte vi alt i stilla og vi klarte ikke å seile optimalt på
kryssen.
Det positive var at vi fant ut feilen og at ved analyse av høydeproblemet på GPS-sporet viser
det seg at vi hadde ligget veldig godt an hvis vi hadde fått til dette fra starten.

Tirsdag 29.08.06
Mathis, Lasse og jeg 20 nm
Det blåste ganske bra, over 10 sek/m.
Vi satte nummer 3. Det gikk for så vidt greit og vi var oppe i 8 knop på spinnakkerlegget.
Veldig kontrollert og fint. Men vi klarte ikke å dra inn en millimeter på fenixen som seilte
uten spinn. Konkluderte med at det rett og slett var den lengre vannlinjen som avgjorde dette i
dag.

Onsdag 30.08.06
Siri, Kathinka, Preben og jeg . 9 nm
mellom 3 og 5 s/m
Vi kom på en 6. plass hvilket vi er veldig fornøyd med. En artig seilas med mange
vurderinger underveis. Vi fant en modus hvor alle var ivrige og hvor diskusjonen gikk hele
tiden. Veldig bra. Vil prøve å utvikle dette som en stil for båten. Alle kan komme med input
og det blir en dialog. Jeg tror vi vant mye på dette i dag. Vi vant mye på taktikk og riktig
veivalg før siste runding av bøye 6. Vi slo først innover mot land og så gikk vi rett på merket.
Da vant vi veldig mye og rundet før H-Båten til Brachel som vi hadde ligget bak kanskje så
mye som 200 meter. Dette har jeg opplevd før. En vinddreining som gir kjempefordel til indre
spor.
På GPS-sporet ser det nå ut som om vi har funnet høyden med det nye seilet. Det må skjøtes
inn helt til det berører vant og salingshorn. Lensetakler må strammes maks. fall ikke for
stramt.

Bundefjorden rundt 2. September. 20 nm
Det ble en artig Bundefjorden rundt med veldig skiftende forhold.
Vi kom på en tredje i klassen under 1,16 og en femte over all. Pokalen vandret tilbake til Jan
Martin Brodin.

Tirsdag 5, september 10 nm
V kom på en nest siste plass

Onsdag 6. September, 5 nm
Vi kom på en fin andre plass i gråværet
Spurven stikker baugen frem bag Expressen
Calypso. Det er vestavind og Calypso og
flere andre ble stående igjen mens vi som var
bare litt lenger nede på linja klarte å komme
oss fri.
Ved vestavind start litt ut på banen!.

9. og 10 September, NM i IMS.
Var mannskap på Andante på IMS NM. Veldig artig og lærerikt men også slitsomt.
Tirsdag 12. September 10 nm
Mathis, Lasse og jeg. En fantastisk morsom regatta. Etter en elendig start klarte vi å seile oss
opp til en andre plass overall. Starten ble ødelagt ved at vi var for tidlig på linja.
Vi vant stort på taktikk. På begge spinnakerleggene skar vi langt ut i fjorden. Det ga oss mer
skjæring og fart, men ikke minst det var mer vind der.
Onsdag 13. September 4 nm
Igjen en regatta med minimalt med vind.
Vi gjorde flere feil, en feil ved innstilling av GPS på bane og feil veivalg ved
kryss/slørelegget. Ut i fjorden! Når det er vind fra vest. Vi kom på en niende og ble slått av
Stay Wet! De var glade for det ☺

Ulabrand 65 nm
Lørdsag-Søndag 16-17.September Ruben, Preben og jeg, Søndag Mathis Preben og jeg.
Det ble to litt kjedelige dager med veldig lite vind og løyende noe som jo ikke var en fordel
for oss.
Jeg tror at seilingen gikk nesten så bra som den kunne gå, bortsett fra at jeg tror vi har
dårligere båtfart enn vi burde. Det er en konsentrasjonsøvelse uten like. Det ble litt mye fokus
på taktikk og litt for lite på båtfart.
Har lagd sjekklister og vi har så smått begynt å bruke dem. Får se om det virker. Skal lage
trimmekort.
Vi endte på en sammenlagt tredjeplass. På søndag kom vi på andre. Det var egentlig bra hvis
man tenker på at det løyet begge dagene.

Her et utsnitt av søndagens track. Bortsett fra et slag så klarte vi fint å utnytte vindskiftene i
den svake vinden.

Onsdag 20 sept 2006 12 nm
Kathinka, Mathis og jeg.
Det blåste bra 7 til 8 sekundmeter, kanskje 10 i kastene.
Vi satset på genua 1, stakk ut og prøvde og det så ut til å fungere bra.
Fikk igjen en elendig start, vi må få til dette bedre….
Ellers så holdt vi fart på godt over fem knop på det beste fem og en halv. Bølgene var
moderate slik at vi ikke fikk så mye bank.
Spinnlegg gikk fint og nedtaket ved bøye en var helt ”smooth” ☺ Vi var oppe i 7,5 på lens.
Etter runding av bøye en så løyet det og StayWet og Ragtime (H-båt u.spin) dro innpå.
Båtfarten gikk ned til under fem og det så ut som vi klart ikke ville stå merket (5). Vi slo og
sto to minutter for styrbord halser og slo så tilbake. Like etter dreide vinden og løyet enda
mer, bølgene minket veldig fort og vi så at vi hadde stått over og måtte sløre frem til
femmeren. Så vi kastet bort to minutter på dette. Irriterende.
Vi kom på en niende plass og Ragtime slo oss, selv om vi dro fra dem på siste spinnlegg. Vi
plundret med å få opp spinnakeren da den kom i klem mellom salingshorn og storseil. Må
kastes ut mer under heising.
Konklusjon: ikke mye rom for feil når det blåser slik som i går. Trekk fra dårlig start og det
styrbords-slaget så hadde vi vært oppe blant de fem beste. Så alt i alt morsomt og ikke så
dårlig. Genua en skal kjøres så lenge som mulig. Med flatt storseil så går det bra.

24. September 2006 Nesodden Høstcup 60 nm
Mathis Lasse og jeg.
Vi kom på en tredje plass i vår klasse med 11 båter og en syvende av 33 over all:
Løpet på søndag ble avlyst på grunn av lite vind.
Vi fikk igjen en dårlig start. For langt oppe til å være et forsøk på å starte midt på linja. Ble
parkert av vindskyggen fra større båter, det var nesten ikke vind.
Spinnakker legget sydover gikk relativt fint, men jeg har på følelsen at vi kunne ha skjært litt
mindre. Må finne vinkelen. Vinden var såpass at vi gikk i opp til 4-5 knop ved skjæring.
Skulle kanskje skjært ca 5 til 10 grader mindre?

Vinden skiftet på vei nordover. Det ble stille en stund og den dreide 180 grader.
Det blåste opp og vi hadde et fint spinnakker legg mot nordlige runding.
Krysslegget gikk veldig fint hadde vi på følelsen. Vi lå jevnt mellom 5,2 og 5,5 knop.
Fin høyde. Det gjelder å trimme storseilet riktig. Flate det ut ved å dra det ned og kjøre med
skjøtevogn for å få passe press på roret. Tror jeg kan trimme det slik litt oftere og før enn det
jeg gjør. Tror jeg trimmer med litt for mye tvist noen ganger.

Spinnakkersetting og nedtak og rundingene gikk veldig bra.
”Strech and Blow”- nedtak er nå standard. Setting går også bedre. Har fortsatt problemer med
å få den til å bli stående gjennom jibben.
Vi er fornøyd med den seilte dagen og plasseringen. Med en litt bedre start og kanskje litt
mindre skjæring så kunne det vært i topp.

Fra premieutdelingen…Foto Lars Nøring fra Calypso.

26.09.06 Oppegård 13 nm
Mathis, Liv! og jeg
Vi vant i årets siste regatta i Oppegård.
Det var ok vind i starten, men løyet etter runding av grasberget. Vi seilte veldig aktivt og
oppsøkte vind hele tiden noe som mange av de andre gjorde mye dårligere. Vi prøvde også å
skjære mer utover fjorden og så jibbe innover. Det var også lønnsomt selv om det ser ganske
overdrevet ut på sporet. Men ved mindre vind lønner det seg å skjære mer og gå dit vinden er.

27.september 2006 8 nm
Preben Siri og Lasse.
Vi vant denne regattaen som gikk i passe vind (2- 4 sek/m) Det var ok vind i starten som
løyet.. Da trodde vi at løpet var kjørt i forhold til de større båtene, men det gikk bra.

11. Oktober 2006 6 nm
Lasse, Preben og Phu Duong
Lite vind i perioder men varierende.
Vi gikk lengst øst utover mot bøye 5 noe som ikke lønte seg. Vi jibbet også litt sent så vi lå
litt dårlig an etter runding. Løpet ble kortet ned og vi gikk rett mot mål etter babord runding
av origo. Vi seilte veldig bra på bidevindslegget. Vinden hadde løyet og var veldig skiftende
og spredd i små felt utover. Det var mørkt og umulig å se seil og vinvane. Derfor begynte jeg
å seile med lommelykten på og rettet mot toppen av masta for å se vindskiftene. Tror dette i
kombinasjon med god vindtaktikk i forhold til hvor vinden var og god oppfølging av vindskift
gjorde at vi endte på en fin fjerde plass.

Vi tar opp Spurven søndag den 15 oktober…

Vi har seilt 560 nm i sommer og høst.
Til sammen har vi seilt 873 nm.

