
OneSails Trim aften

Kolding 

2021





Sejl og forberedelser
Mastetrim
Trim af sejl
Nyheder
Sejldug
OneSails
Spørgsmål



Klargøring af bund og rig

Basis trim Rig



En god start...               holder ikke året ud!



Hvorfor er bunden så vigtig?

• Vandmodstand

• Rene strømninger til foilerne

• Al kraft fra sejlene skal videre



Opsætning af riggen



Klargøring

Inden du sætter masten i:

• Vask og voks masten

• Rens mastens hulkehl

• Rens stående rig

• Rens og smør vantskruer

• Er topvantene lige lange?



1/Først sættes masten helt lodret i båden med forstag og 

overvant, og det kan tjekkes ved at hænge lidt vægt i 

storfaldet og lade det hænge ned bag masten

2/Når masten står helt lodret, sættes undervant og 

mellemvant i forhold til topvantet, således at masteprofilet 

er helt ligehele vejen op. Dette kan tjekkes ved at flugte 

op langs hulkelen eller med et fald i stille vejr.

3/Dernæst sættes overvantene meget hårdt. Husk at de 

skal spændes lige hårdt og skiftevis i beggesider. Det er 

en god håndregel,at de skal spændes,indtil man selv 

synes de er spændt for hårdt. Man kan også måle 

spændingen på de enkelte vant med en 

rigspændingsmåler.

4/Derefter spændes undervantene lige knapt så hårdt, 

således at masteprofilet står med en let forkrumning på 

en halv til hel profilbredde. Bådens rigtype og især 

storsejlets mastekurve afgør hvor meget den præcist skal 

krumme. Mastheadriggede master skal bare have en let 

krumning, moderne master med bagudrettede salinger 

skal have en krumning på godt en profilbredde, mens 

rullemaster skal stå næsten uden krumning. Mellemvant

skal sikre at masten står helt lige under sejlads.



Har du mast som er gennemgående 

så vent hvis muligt at sætte kilerne i til 

masten har fundet sin naturlige 

position.

Mastehulet er helt sikkert ikke præcist 

i midten af båden



Første sejlads og ’fine tuning’



Trim af rig

• Masthead Rig (top rig)

• Fractional Rig (brøkdelt rig)

• Vinkelrette- eller vinklede 
salinger

• Flere salinger







Luv- eller lægirrig?

• Placering i dækket

• Hældning

• Rigspænding

• Mastekrumning

• Sejlenes tilstand



Luv- eller lægirrig?

I balance Lægirrig Luvgirrig



Rorpres og vinkel



Trim af sejl og rig 

Mastehældning
• Kan variere fra bådtyper

• Et godt udgangspunkt kan være

• B er storsejlsfald i top og målt til bagkant mast ved bom

Masthead 1Grad B=1,75 cm pr 

meter

Brøkdelsrig 3Grader B=5,25 cm 

pr meter.



Husk, at notere dit rigtrim!

Hvor ordentligt 
er helt op til dig!



Trim

• Kræfterne

• Storsejl og fok

• Spilertrim



Kræfterne



Kræfterne



Det gælder om at “forstyrre” 

vinden så lidt som muligt. Men 

vinden påvirkes af alt eks. skrog, 

mast, rig etc.

Luftstrømme



VERTICAL FLOW. STEP 1

Windward flow



VERTICAL FLOW. STEP 3

Leeward flow



Air-flow på kryds



WINDFLOW

Volvo Ocean Race Start fra 

Cape Town i lavtliggende tåge. 

Skoleeksempel på vortexes...



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen

• Rigspænding

• Mastekrumning/ profil

• Forstagsspænding

• Mastefodens placering/ 
opbygning

• Faldspænding

• Bomudhal

• Cunningham

• Vang/ Kick’er

• Skøde

• Løjgang

• Skødeviser

• Barberhal



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen
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



Sejlfaconen, dybdens placering

Dybdens placering

Hård luft

Let luft 



Sejlfaconer, Dybde

Længden af profilet

Fladt sejl – mindre lift, mindre 
modstand

Dybt sejl – mere lift, mere 
modstand
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Forkurve storsejl?

Skødevinkel?
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Storsejl
De fleste kapsejladsbåde anvender 

sejldug med kevlar eller kulfiber 

forstærket tråde (A). Det er en meget 

stabil dug, der næsten ikke strækker 

sig. 

Tursejlerne anvender

Dacron dug B, som strækker sig 

mere i kæde-retningen og kræver 

større justeringer på samtlige hal.



Storsejl, dybden og justering
Det dybeste sted A i sejlet skal ligge 

ca. 40-45%

fra masten. Trimstreger i sejlet er 

en stor hjælp til at

se faconen i sejlet. Ticklers i 

agterliget viser om storsejlet

har det rigtige ”tvist”. Sejlet kan 

justeres med

fald, hækstag (bagstag), 

cunningham og udhal.



Storsejl udhal
I mellemluft på fladt vand skal 

sejlet flades, og

dette gøres med udhalet, det er en 

god ide at have

et målebånd ved bomnokken, så 

man kan huske sit

trim. Før logbog over hvordan du 

skøder og trimmer

storsejlet under forskellige 

vindforhold.







Storsejl, Cunningham
Cunningham-halet strækker forliget 

og trækker det dybeste sted A 

fremad igen, når dugen har

strukket sig. I let vind og på læns 

skal cunninghamhalet

været slækket. Faldet skal være 

halet helt til

tops inden man begynder at hale i 

cunningham.





Storsejl hård vind
I frisk vind på fladt vand, hvor 

storsejlet skal flades

trækkes udhalet. Faldet helt til 

mærke i top og

måske lidt cunningham. Hækstag 

(bagstag) sættes,

så masten bøjer frem og 

skødepunktet fl yttes mod

læ, samtidig med at skødet hales 

hårdt.



Storsejl 
I let vind eller mellemluft med 

”stopsø” skal sejlet

hules. Slæk på udhal, cunningham 

og måske lidt på

faldet. Skødepunktet flyttes mod 

midten eller over

og skødet slækkes til det rigtige 

”tvist” opnås, hvilket

kan aflæses på ticklers der alle 

skal peje bagud.





Storsejl løjgang samt skødetryk
På kryds skal der trimmes meget 

med skødevognen,

men kommer den for langt mod læ 

kan kappen

lukke som på A, når skødetrækket 

også er for hårdt.

På B er der skødet til luv og 

storsejlet ”tvister” og

kappen åbner som den skal.







Storsejl Kick
Kicking-strappen skal sættes, når 

der sejles med

slæk på skøderne. Hvis den er for 

løs C, vil sejlet åbne

for meget i toppen. På D er den sat 

korrekt. På

nogle bådtyper bruges kicking-

strappen også på

kryds, men det gemmer vi til en 

anden gang.



Telltales eller ticklers



Let vind Mellem vind Hård vind



Forsejl
Genua trimmeren er en af de 

vigtigste gaster om

bord. Han skal have god føling med 

og øje for, hvor

meget genuaen skal hales, om 

dybden passer og

kunne se på agterliget, hvor meget 

tvist der er i sejlet.

Solbriller gør det nemmere at se 

faconen i sejlet.



Forsejl Fok
Som udgangspunkt skal 

skødepunktet S være i

et punkt på skødeskinnen, hvor en 

tænkt linje fra

midten M af forliget skærer gennem 

skødebarmen.

På en gennemsnitsbåd i mellem luft, 

skal dybden D

være ca. 14% og ligge ca. 38% fra 

forliget.



Forsejl
Forliget F på genuaen eller fokken 

må aldrig tottes

så meget, at dugen i forliget danner 

folder – det

overstrækker dugen og den bliver 

beskadiget. Sæt

mærker på faldet ved spilaflasteren, 

så du i forskellige

vindstyrker ved, hvor meget faldet 

skal tottes.



Forsejl
Ticklers T (uldtråde) i sejlet hjælper 

gasten med

at trimme genuaen og rorsmanden til 

styre den rigtige

højde. På A står ticklers korrekt, den 

luv løfter lidt.

På B sejles der lidt for højt, luv 

ticklers blafrer opad.

På C sejles der for lavt, læ blafrer 

opad.



Let vind Mellem vind Hård vind



Forsejl Genua
Som udgangspunkt skal 

skødepunktet S være i

et punkt på skødeskinnen, hvor en 

tænkt linje fra

midten M af forliget skærer gennem 

skødebarmen.

På en gennemsnitsbåd i mellem luft, 

skal dybden D

være ca. 14% og ligge ca. 43% fra 

forliget.



Forsejl
I let vind eller mellemluft med 

forholdsvis høje

bølger skal forsejlet trimmes hult. 

Dette gøres ved

at flytte skødepunktet S fremad og 

slække lidt på

skødet. Dybden D er ca. 18% og 45% 

fra forliget.

Faldet F skal også sættes en anelse 

løst.



Forsejl
I frisk til hård vind skal forsejlet 

trimmes fladt. Dette

gøres ved at flytte skædepunktet S 

agterover. Skødet

skal tottes meget så genuaen bliver 

flad i bunden.

Dybden D er ca. 11% og ca. 40% fra 

forliget.





Forsejl
På halvvind eller foran for tværs får 

man et bedre

trim på genuaen, hvis man bruger et 

barber-hal B.

Det betyder at der bliver et andet 

træk i skødet S,

som får genuaen til at trække bedre i 

toppen, og man

får mere åbning i genuaen forneden.



Forsejl
På både med fok har man specielt 

glæde af et barber-

hal B, der haler skødebarmen S 

længere ind. Det

kan give lidt bedre høje i mellemluft 

og i let vind kan

man trimme sejlet med mere ”tvist”. 

Et tvistet sejl er

også godt på kryds i bølger.





Rul vognen

frem med sejlet
Skødevognen skal køres lidt 

fremad,

når man ruller genuaen lidt ind for

at mindske sejl i opfriskende vind.

Hvis man ikke kører skødevognen

frem, når genuaen rulles lidt ind, 

så vil sejlet blive for åbent i 

toppen. Det vil blafre i toppen og 

og ødelægge sejlet.



Spilere og 
gennakere





Gennaker
Gennaker A er hul og bredest foroven 

og er velegnet til de dybere

vind-vinkler. Gennaker B er mere fl at 

skåret og breddest

forneden, den kan skære til halvvind 

(foran for

tværs).



Code Zero

Code Zero er flad og beregnet til spidse vinkler 60-110 grader sand vind



IFS Gennaker
Gennaker er Dybere og beregnet til vinkler 90-165 

grader sand vind



NYHED IFS Integrated Furling system





Gennaker
Halsbarmen skal være foran 

stævnen, enten på

et fast bovspryd F eller en stage til at 

skyde frem G.

Længden BO læggges til TPS på et 

DH-målebrev,

som ”straffer” gennakeren lidt. 

Halsbarmen D kan reguleres

med en line fra cockpittet.



Gennaker
Faldbarmen C skal hales helt op. 

Dybden i gennakeren

reguleres med linen D der går fra 

cockpittet

til halsbarmen. Skødet BS trimmer 

gennakeren, og

styrbords skøde SS sider løst i 

halsbarmen, så det er

i klar til at blive halet i en bomning.



Forsejl



Gennaker
Gennakeren tages ned ved først at 

tage fat i skødet

BS og derefter slække på linen til 

halsbarmen D, og

underliget holdes samlet, hvorefter 

gennakeren falder

sammen og uden problemer kan 

tages ned i læ af storsejlet,

når faldet C slækkes.



Gennaker
Som ekstra tilbehør kan man få en 

”spiler strømpe”

N, som på især store gennakere gør 

det meresikkert at sætte og bjærge 

gennakeren. Dog skal

man være opmærksom på, at de 

ekstra liner i urolig

søgang kan vikle sig omkring 

salingshorn og lign.



Normal

Stagehøjden, luv og læ skøde...

Lav stage Høj stage

Rigtig stage For høj stage For lav stage



Stagevinkel



Vedligehold

11 gode råd fra 

sejlmageren…



10 gode råd...
• Tape altid splitter, kanter 

og andet I berøring med 

sejlet

• Hav altid reparationsgrej 

ombord. Eks. Nummerdug, 

nål & tråd…

• Huske at slække løbende 

liner som eks. Bomudhal 

og cunningham efter brug

• Fold sejlet om bommen og 

sur med sejsinger. Check 

om sejlpindende ligger 

rigtigt…



10 gode råd...

• Rul sejlene frem for at 

folde hvis det er muligt

• Beskyt dug mod sollyset. 

Læg I pose eller læg 

presenning over.

• Tørre sejl holder 

længere. Undgå at de 

bliver jordslåede. 

Specielt Mylar har let 

ved det.

• Vask sejlene mindst én 

gang om året.



10 gode råd...

• Gå jævnligt sejlet efter 

for bla. Slidtage. Kig 

særligt hvor liner og rig 

vandrer tæt på sejlet.

• Send sejlet til service 

efter sæsonen. Helst 

ikke før sæsonen, for så 

har du måske glemt dine 

bemærkninger fra sidste 

år…
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Sejlmager 80% Kunst



20% videnskab



80% Videnskab



80% Videnskab



20% Kunst



Valg af sejldug



Dugens desing 

og konstuktion er 

afgørende 

hvordan sejlet er 

skåret



Hvorfor er sejlene skåret forskeligt?









Agenda

1. Sejl og forberedelser
2. Mastetrim
3. Trim af sejl
4. Sejldug
5. Vedligehold
6. Spørgsmål

























Spørgsmål



Tak for i dag og god sæson


