
Logg vår 2004 
 

Vinteropplag på Gressholmen. 
Båtpuss: 
Vi begynte tidlig å skrape for å få vekk alt gammelt. 
Gjorde en bommert ved ikke å gå rett på med masse malingsfjerner, kunne spart masse tid på 
dette. 
Skrapte og pusset ned til epoksy. 
la på to lag med SP high fill. Brukte en stor mohair rull, dette ble alt for ujevnt og vi måtte pusse 
ned mest mulig og gå på med to lag til. disse la jeg på med en mohair rull og etterstrøk med en 
skumpensel. Skumrull er kanskje enda bedre. 
Hadde på første lag med VC17 før det var tørt. (Anbefalt av DIAB for å få VC17 til å sitte bedre) 
Enda en liten tabbe da vi flyttet båten i krybba og tok de siste stripene. Kjørte på med fire lag SP 
high fill vått i vått og til slutt VC17 rett på. Dette gikk tydeligvis for fort og det oppstå sprekker i 
SP.. Man må gi SP sjansen å tørke litt først før man går på med det første laget VC17.. 
Fjernet navn og tape fra sidene, ved hjelp av masse lynol. 
Malte skrogsidene med ett lag Hempel True Blue  (Top side?) 
 
Dekket ble sparklet og malt hvitt med International og grått med Hempel tokomp primer Stone 
Grey. 
 

2.05.04 Sjøsatte Spurven 
la den ved Gressholmen. 
 

Søndag 09.05.04  7 nm 
Siri, Mathis og jeg dro ut til Gressholmen og rigget til og ryddet. så la vi ut på første tur med 
retning Malmøya. 
Veldig fin tur med litt spinnakker på slutten. 
 

 



 
 
 
 
 
Fått installert og testet Sportsim. 
Virker fint da det viser hastighet direkte i 
nederste felt. Alle med GPS burde prøve 
dette. Det går an å laste opp spor slik at 
man kan se hvordan konkurrentene har 
gjort det. Gå til www.sportsim.com 
 
 
 
 

Mandag 10.05.04 ca 4 nm 
Liten testtur med Anders Sevaldson, 
Mattis og Ruben.  
Fin bris.  

 

Tirsdag 11.05.04 Første regatta i Oppegård  7 nm 
Thomas, Mathis og jeg. 
Vi glemte å ta opp motoren i starten :) veldig lite vind, men vi kom oss sånn noenlunde av gårde. 
Etter hvert ble det litt mer vind og vi dro av gårde. Kun en båt foran oss. Ideelle forhold for oss. 
Litt rom slør begge veier og vi la alle bak oss. Vi trodde vi kom på annen plass men det viste seg 
at vi vant!!! Vår aller første seier i Bundefjorden og utrolig gøy, selv om vi vet at i morgen er det 
en annen sak... 

 



 

12.05.04 Første Onsdagsregatta i Bundefjorden. ca 5 nm 
Som vanlig ble det en helt andre boller å komme til BFS. Mange båter til start, vanskelig vind fra 
alle kanter og til dels fraværende. Fikk en noenlunde bra start. (Spinnaker) men ble pakket inn av 
mange større båter. På spinnakerlegget frem til første runding gikk det allikevel noenlunde bra og 
vi holdt følge med mange større båter. På bidevinds-legget tilbake gikk det ikke så bra og vi tapte 
veldig mye mot en X 79 som vi hittil hadde holdt følge med. Vel det er kanskje naturlig, men vi 
hadde en dårlig følelse og vi hadde dårlig høyde. 
GPS sluttet midt i .... 
På siste legg fikk vi fart på båten og hadde en god følelse. Dette skjedde samtidig med to ting. 
Thomas og jeg byttet slik at jeg tok roret. Thomas strammet lensetakkel. Det var så lite vind at vi 
nærmest hadde glemt disse, så det er mulig at det lå noe i dette.  
 

Vi havnet på 11. plass, ikke så verst, men det viser seg at de 
regnet feil og vi skulle vel antagelig vært på en 10. (av 24) 
 
Konklusjon så langt: det er blitt mye lettere nå å gjenkjenne 
når båten går skikkelig. Vi må heretter prøve å få til dette mer 
og mer. 
 
VC17 tror jeg har gjort en forskjell. 
 
Jeg vil kopiere noen sider fra seil og riggtrim å ha i båten som 
sjekklister. Det er fort gjort å glemme de mest selvfølgelige 
ting (som å stramme taklene når det ikke går høyt nokk). 
Vi er fortsatt noen blodige ferskinger ....Men med stor tro på 
fremtiden :) 
 
 
 
 
 
 
Alt for dårlig høyde! vi kommer helt inn mot Gladvoll mens de 
andre klarte å seile nesten rett på 

 
 
 
 



Onsdag 26.05.04 7 nm 
Are, Mathis og jeg.  
En rar regatta med mange gode og mange frustrerende opplevelser. 
Spinnakerstart. vi fikk egentlig en fin start nærmest bøya, litt sene men ok. brøyt ut da vi ikke var 
helt sikker på hvor bøye to er:) men kom fint inn igjen, men begikk den utrolige bragden å 
grunnstøte!!!. Det gikk bra så vidt jeg kan se.  
 
Vi lå fint an i runding av bøye to, og hadde et fint legg ned mot bøye syv og lå fint i feltet. 
etter runding hadde vi litt trøbbel med å finne rytmen men det gikk bra etter hvert. 
et høydepunkt var da vi satte spinnakeren fra "feil" side, helt etter boka. Are krølla den sammen 
og holdt den rundt forstaget og jeg heiste. Det funka bra! Heretter kalles denne måten å sette 
spinn på  "are" her om bord :) 
 
Etter andre runding av syv rotet vi og mistet fart, men fikk til etter hvert og seilte litt inn. vi 
hadde en dårlig følelse, men vi endte på niende plass som vi er veldig fornøyde med.  
Vanskelig vind fra alle kanter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Se den fine 
kursen rett over 
grunna. Det sa 
"DUNK" 
Hva med å se på 
kartet?



31. mai 

Mathis Ruben og jeg tok ned masta vedlikehold og satt den opp igjen. Fikk råd fra Terje Hall 
Torgersen og fra Peer Moberg. Forstagprofilen bør flyttes litt nedover og en feeder bør 
installeres. Masten må kiles fast med trekiler. Storfalltrinsen bør skiftes om en stund.  

1. Juni Tirsdag Oppegård 12 nm 
Are, Mathis, Bjørn og jeg  
Vi fikk dårlig tid på grunn av rigging etter riggarbeidet dagen før. 
Rotet med timer, relativt dårlig start. 
Det blåste masse. Vi tok to rev og droppet spinnakker. 
Bra fart men elendig høyde. nedtur. 
Vi sitter igjen med et stort høydeproblem. 
Ellers føltes båten fin med god ballanse og full kontroll.  
Gjennomsnittsfart 5,5 knop. 
 

 



Onsdag 2.6.04 
Mathis, Thomas og jeg 10 nm 
Fomlet igjen med klokka. ikke så bra start fordi det var mye trengsel og skriking. 
Seilte med dårlig høyde, i førsten. dårlig første legg, men jeg satte Thomas ved roret og trimmet 
forseil etter tips fra Terje Hall. Det gikk etter hvert bedre. Spinnlegget fra bøye fire til en gikk 
ikke så bra. Kristian Røøk som seilte H-båt uten spinn holdt følge med oss. Han kom med noen 
gode råd, blant annet å ballansere båten forover siden vi ikke seilte full skrogfart. Mange 
hyggelige folk i klubben. 
Siste krysslegg mot syvern gikk veldig mye bedre og vi la alle båtene vi seilte sammen med bak 
oss. Trimmingen satt plutselig mye bedre.  
Vi kom på rundt 16 plass, men har følelsen at vi lærte mye. 
En måte å takle mangelen på gode trimmere og rormenn er å sitte å trimme selv og gi signaler til 
den som har roret. Ikke at de er så mye dårligere enn meg:) Men når ingenting annet hjelper har 
jeg funnet ut at å kaste om på alt og slå i tillegg kan løsne ting. Dette lest jeg om også i den av 
meg høyt verdsatte boken "Learning to Race" av Calahan skrevet for 70 år siden! 
Vi koblet til loggen og den virker!!! bra å ha :) 
Første legg med røde streker, andre legg med grønne, se forskjellen på vinkel: 
 

 

6.Juni  6 nm 
Treningstur med Mattis   
 

9. Juni  8 nm 
Onsdagsregatta Bundefjorden. Vi gjorde det ikke særlig bra. Ok start 



FÆRDER 2004 

11. juni  68 nm pluss 35 nm hjemtur 
Steve, Mathis, Tor Gunnar og jeg.  
 
 

   
 

   
 
Før starten.... 
 
 
Forberedelsene kunne vært bedre. Hverken Tor eller Steve hadde seilt med oss i år. (Ikke bra) 
En del stress før start, vi dro å fylte litt bensin på Lindøya og så var det omtrent rett til start. 
 
Det blåste fint i starten og vi fikk en grei start langt fremme i feltet. Genua 1 og fullt storseil, Det 
viste seg å være en stor fordel med fire om bord da vi kunne ha denne seilføringen selv om det 
blåste friskt. Vi fikk veldig fin høyde den første timen. Mazurka som tidligere lå ved siden av 
Spurven stilte til start og selv om vi egentlig ikke forventet noen ting hadde det vært gøy å holde 
følge med dem. De fikk en dårlig start og vi dro veldig fra dem i begynnelsen. 
 



         
 
Forskjell i seilføring på Spurven og Mazurka like etter start. (foto Morten@seilas) 
 
 
Se forskjellen på seilføringen. Mazurka med gen. 3 mens vi seiler med gen 1. Vi har tre stykker 
som rir på rekka mens på Mazurka er det ingen som rir. Konklusjonen etter dette er at vi bør seile 
med fire mann om bord. (Noe Hall Torgersen har sagt lenge. Eller han sier vi bør være fem.)  
 
Vinden løyet og da gikk det dårligere. Jeg ville eksperimentere med den store genuaen fra 85. 
men det gikk ikke noe særlig og Mazurka halte inn på oss og dro forbi. Etter en stund kom en 
liten motorbåt opp til oss og det viste seg at det var Bjørn Løken som har bygd Spurven. Det var 
veldig gøy og inspirerende, han ga oss et lynkurs i seiltrim. Vi fikk "kjeft" for å seile med 
påhenger og tank. Jeg har alltid trodd at dette kun var kritisk ved litt større bølger. Han instruerte 
oss også til å sitte tett sammen for å minske pendlingen i båten. Spurvens solide rigg har en 
ulempe at den er utsatt for pendling. 
Vi fikk mer  "kjeft" for dårlig trimm av storseilet. Etter lynkurset trimmet vi inn seilet mye mer 
og mye flatere. Ned og inn. Skjøte og løygang ble merket med tape. Så brukes akterstag for å 
flate ut toppen slik at toppspilen står parallelt med bommen. ( Har jeg ikke hørt dette før?) Og så 
var det neven mellom genua og salingshornet da.... 
Konklusjon gammel genua duger ikke. Vi bør bruke den nye Genuaen unntatt når den ikke står 
lenger. 



 
 
Veldig fin fart og høyde i begynnelsen, men dabber av da vi nærmer oss Slemmestad. 
Dumt å ikke gå for høyde hele veien frem til runding og vi må slå fem seks ganger. 
Bruke GPS til å naviger på avvik fra ideell linje da vel... (dust) 



    

Runding Slemmestad 

 

Vinden løyet i Drøbaksund og vi måtte ankre opp en stund, men gjennom hele denne perioden 
seilte vi som "Ninjaer" som Mathis uttrykte det. Vi snek oss frem og forbiseilte over to hundre 
båter. Begynte å menge oss med Expresser og annet som hadde startet lenge før oss. Morsomt. 

Hva var trikset bortsett fra at vi seiler en lettvindsbåt? Tynne spinnakkerskjøter gjorde at vi fikk 
spinn til å stå der hvor de fleste andre bare hadde slappe kluter. Pluss konstant jakt etter den 
minste vind. Dette klarer vi fint så jeg gikk å la meg en stund :) 

 

    
 
Stille i Drøbaksund. Nesten repetisjon fra i fjor. Her har vi tatt igjen en Express med trist 
spinnakker. 



 
 
Stille i Drøbaksund men vi klarer å snike oss fremover unntatt en gang da vi driver 200 meter 
bakover og må dregge. Hadde vi bare vært litt mer våkne da og dratt inn til siden før.. Min feil 
som ikke hørte på de andre og styrte rett ut i strømmen. De meterne med tilbakedrift tilsvarer 
alene andre plassen. Vi kom ut i vind like før Drøbaksund SF og da utgjorde disse meterne mer 
enn tre minutter. 



 
 
Endelig kom vinden og sola skinner på spinnakerne bak oss. Hele feltet der bak tok vi igjen og 
forbiseilte med våre lette spinnskjøter og eminente "snik-seiling". 
 
Så kom et fantastisk spinnakkerkjør helt fra Drøbak til Hollenderen. Tidvis med bølger og mye 
rulling. Rulling kan motvirkes ved å styre motsatt slik at roret får en opprettende kraft. Dette 
virker fint på Spurven som er såpass lett og liten og dermed har et relativt stort ror. Vi holdt 
veldig fint følge med det meste unntatt på slutten når vinden dabbet litt av.  
 

   



Etter runding av hollenderen var det samme oppskrift: Genua 1 og fult storseil med tre mann på 
rekka. Vi gikk litt for lavt rett etter runding og det var i seineste laget da jeg skjønte at vi kunne 
gå rett på forbi Bolærne uten å slå. De fleste slo utover og tapte masse på dette. Vi kjørte på og 
Mathis påsto han så skjær like under overflata. Dumdristig og idiotisk, men det gikk bra. 

Et øyblikk var det en diger båt som tok oss igjen. Den lå i lo for oss, men akkurat da vår baug var 
en til to meter foran fikk vi skikkelig fart og holdt følge en god stund. Vi seilte på hans baugbølge 
pluss "up-wash" fra seilene hans. 

    
 
Så kom vi til den petrokjemiske fabrikken utenfor Åsgårdstrand, vinden løyet og dreide og vi 
heiste spinn igjen. Vi klarte oss relativt fint fordi vi var våkne og så etter vind hele tiden. Mange 
gikk langt utenfor neset, noe som ikke lønte seg da det faktisk til tider var mer vind inne ved land. 
 
Like før Åsgårdstrand forsvant vinden helt, vi fikk motstrøm og til slutt måtte vi kaste dreggen 
for annen gang. Vi tenkte med gru på i fjor og det var utrolig varmt. Plutselig kom det en båt Il 
Toro og seilte forbi oss og vi kastet dreggen umiddelbart. Tåpelig at vi ikke skjønte dette før! Det 
viste seg at Toro var i vår klasse og vi ble forbiseilt like før mål! irriterende!. Plutselig kom 
vinden, alle jublet og vi fosset inn mot mål sammen med en hel armada. Kjempegøy, vi hadde en 
lang surf hvor vi skar litt mer enn de andre.  Vi kom inn etter 25 timer seiling og etter en del 
feilregning fra arrangør fikk vi endelig bekreftet det vi ante, at vi lå på en femte plass. 
Kjempegøy! det var bare tre og et halvt minutt opp til andre plass noe som i ettertid er litt 
irriterende, da vi hadde klart denne med litt bedre seiltrim før Slemmestad og litt mer våkne da vi 
lå for dregg ved Åsgårdstrand.   

Første plassen skjønner jeg ikke mye av annet enn at han må ha fått en fordel og smettet ut av 
Drøbaksund like før den totale stilla og da kanskje slapp å dregge og dermed kom i mål før det 
ble helt stille ved Åsgårdstrand. En time før andre plassen! 
 
Viktigste lærdom: det er bare sekunder opp til neste plassering og de sekundene kan tapes når 
som helst i løpet. Husk dette i 2005 og i hollenderen. 
Forøvrig: større fordel med fire ombord selv om det er stille i perioder. Lær å trimme seilene!!! 
 
PS: Vi slo Mazurka med noen få minutter på korrigert tid, de har LYS 1,08. 



 
 
Runding Hollender og tilbake til Horten. Det ser ikke ut slik på dette grove kartet, men den 
dårlige høyden like etter runding gjorde at vi kom farlig nær Bolærne!!! Jeg nektet å slå. 
Full stopp igjen ved den lille krøllen på sporet like før Åsgårdstrand. Her glapp enda en plass da 
vi ikke var våkne nokk til å heve dreggen tidsnokk.



15. Juni 4 nm 
Mathis og jeg skulle til oppegård. Det begynte å blåse opp noe forferdelig og fem minutter før 
start bestemte vi oss for å droppe det hele. To andre båter brøyt i løpet av regattaen og vi måtte ta 
ned alle seil på vei inn. Tøft, men det var fint å ha opplevd dette. 

16. Juni Øyseilas 8 nm 
Siri Mathis og jeg. Det blåste ganske kraftig i dag også og med uerfarent mannskap og relativt 
lette bestemte jeg at vi skulle ta det med ro og kun jobbe for å ha total kontroll hele tiden. Det 
klarte vi fint og vi heiste til og med spinnakker da det løyet litt. Kom på nest siste plass, men vi 
klarte det vi ville oppnå denne gangen i motsetning til noen av de andre hvor det gikk over stokk 
og stein 

3. til 5. juni 38 nm 
Ruben og jeg på tur til Nesodden.  
Vi hadde en veldig fin bidevinds tur hvor vi fikk fin høyde og dro fra alle andre på fjorden.  

 
Vi overnattet hos Shirin og besøkte 

Kris på lørdag før vi dro videre. 
Stoppet i Drøbaksund og tok bilde av 
Witchie, fylte bensin og spiste 
hamburger og drakk cola og øl. Dro 
videre for å overnatte i Sandspollen, 
men ombestemte oss og dro til 
Oscarsborg. Kjempefint og vi spiste 
kvelds og mer øl på restauranten. 
(ikke Ruben, han fikk Cola ) 
 
Hjemover på søndag for det meste 
spinnakker som gikk kjempefint med 
bare oss to ombord. Like før 
Nesoddtangen kom et fryktelig 
regnvær og en skikkelig hagelbyge 
med stormkast og vi tok ned seilene. 
Vi ble klissvåte. Ruben hadde roret 
og holdt på å le seg i hjel selv om vi 
måtte skrike for å kommunisere på 
grunn av vinden. Deretter kjørt vi 
motor hjem og det ble kalt og 
ufyselig. 
Jeg har mistet kamera!  Tåpelig! 
 
Så langt har vi seilt ca. 220 
nautiske mil i vår..  Trenger litt 
flere mil under kjølen.... 
 
<<< Se så fin høyde vi har!!! 
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