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Indledning
Denne instruktions- og lærer mappe for Sejlklubben Sundets Sejlerskole er udarbejdet
for såvel lærere som elever tilknyttet skolen. Formålet er at give en kortfattet oversigt
over det stof, Sejlerskolen spænder over, samtidig med at undervisningen ensrettes for
at give eleven det grundlag, som er nødvendigt for at blive en god sejlsportsmand.
Ved grundigt at sætte sig ind i de regler og manøvrer, som er en forudsætning for at
klare sig til søs, støtter eleven de lærere, som med aldrig svigtende interesse har
påtaget sig at lære de nye sejlere grundlaget for sejlsporten. Ved flid og
påpasselighed kan eleven stimulere lærerens interesse og således være med til at
bevare dennes indsats for sejlsporten. Vi håber derfor, at hæftet må give eleven et
værdifuldt supplement til den praktiske undervisning og give sit bidrag til sejlerens
almene orientering.
Skoleudvalget 1954

Denne mappe indeholder praktiske oplysninger om Sejlklubben Sundets Sejlerskole
og den praktiske sejlads, som eleverne på skolen gennemgår. Formålet er at give
sejlerskolens elever mulighed for at sætte sig ind i de begreber og det sprog, de møder
på sejlerskolen, og samtidig give en grundlæggende indføring i de principper, der
ligger til grund for al sejlads.
Siden Sejlerskolens start i 1930'erne, har hensigten med undervisningen været at give
eleverne et solidt og grundigt kendskab til det at færdes på søen og være skipper på
egen båd. Al undervisning har siden skolens start været udført af frivillige, ligesom
alle andre af klubbens aktiviteter og dette princip er stadig gældende. Derfor stiller
Sejlerskolen også krav til eleverne om, at der ydes en aktiv indsats, og at klubbens
regler og værdigrundlag overholdes.
Det er stadig sejlklubbens mål at uddanne og dygtiggøre sejlere og skabe interesse for
sejlsporten. Vi håber at denne mappe vil blive flittigt benyttet af elever og lærere, så
skolen kan sikre, at eleverne bliver dygtige og aktive sejlere fremover.
Skoleudvalget 2019
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1. Sejlklubben Sundets Sejlerskole
Sejlklubben Sundet har haft sejlerskole siden en gang i 1930'erne, og har gennem de
mange år uddannet hundredvis af dygtige og aktive sejlere og dermed været med til at
præge udviklingen for dansk sejlsport gennem flere generationer.
Klubben har i dag ca. 900 medlemmer. Sejlerskolen kan tage imod ca. 100 elever,
som er fordelt på 1. års og 2. års elever.
Skolen ledes af en skolechef og et skoleudvalg. Skolechefen er medlem af klubbens
bestyrelse. Hver skolebåd har en bådchef, som har til opgave at holde bådene i god
sejlklar stand.
Skolen er 2-årig og opdelt i en sommerskole (praktisk sejlads) og en vinterskole
(teori). Gennem undervisningen får den enkelte elev indblik i, hvad det vil sige at
have egen båd. Eleverne får mulighed for at sejle i alt slags vejr, såvel aften-, nat-, turog kapsejlads. Herudover tilbydes kammeratskab, en masse frisk luft og
klubfællesskab.
Skolen stiller en række krav til den enkelte, ligesom lærerne gør alt hvad de kan for at
leve op til de forventninger og krav, som eleverne har. Betingelsen for at få noget godt
ud af medlemskabet er aktiv deltagelse i skolesejladsen og i de arrangementer, der
bliver afholdt.

1.1. Tilmelding til sejlerskolen:
Alle, som er fyldt 18 år og som har lyst til at lære at sejle, kan optages på skolen. Der
kræves ingen særlige forkundskaber, blot bør du kunne svømme. Ved dokumenteret
sejladserfaring kan elever starte direkte på 2. års sejlads, forudsat der er plads. Der vil
så fald blive forlangt prøvesejlads i en af klubbens både, inden der gives tilladelse.
Ved deltagelse i klubbens og skolens aktiviteter forlanges aktivt medlemskab. Der vil
blive opkrævet aktivt kontingent for det regnskabsår, undervisningen påbegyndes.
Eventuelt indbetalt passivt kontingent vil blive modregnet. Er medlemskabet ikke i
orden, slettes man af skolens lister. Indbetaling af kontingent og skolepenge foregår
via indbetalingskort.
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1.2. Klubarrangementer:
I årets løb afholdes flere arrangementer:
Pinsetur
24-timers sejlads
Sommertogt
Fællesskoletur
Bäckviken Handicap
SKK natsejlads
DS-cup
Gaffelriggerdag
Hven rundt
Efterårstur
Om vinteren arrangeres kursus, film og foredragsaftener. Endvidere afholdes der
standerophaling- og nedhalingsfest samt diverse klub- og skolefester.
Alle elever kan tilmelde sig og deltage i klubarrangementerne på lige fod med
klubbens øvrige medlemmer.

1.3. Undervisning:
Sundets sejleruddannelse varer 4 semestre af hver ca. ½ år. I sommerhalvåret
undervises der i praktisk sejlads og om vinteren i diverse teori, der understøtter den
praktiske kunnen. At sejle er i høj grad et håndværk der skal læres i praksis og hvor
også lederevner, samarbejde, teoretisk kunnen og erfaring indgår som vigtige
elementer.
Efter de to år og gennemførelse af kurserne er man godt rustet til at være fører på en
sejlbåd og klar til at erhverve sig Dansk Sejlunions duelighedsbevis og klubbens
førerbevis, der giver mulighed for at låne klubbens både mod et gebyr.
Vil du dygtiggøre dig yderligere herefter er der forskellige muligheder. Fx kan du
deltage i et vinterkursus der fører frem til eksamen i Yachtskipper af 3. grad. Om
sommeren kan du deltage i klubbens Kapsejladsskole eller Tur & Trim kursus.
Et typisk forløb på sejlerskolen ser sådan ud:
1. semester:
Marts – april:
Intro-, Knob og stik-kursus
Maj – oktober:
1. års sejlads, fortrinsvis i Spækhugger og J80
2. semester:
November – april:

3. semester:
Maj – oktober:
August – september:
4. semester:
November – april:

Kursus i navigation og grundlæggende sømandskab
Klargøring og vedligeholdelse af både

2. års sejlads, fortrinsvis i gaffelriggede spidsgattere
Praktisk brug af påhængsmotor

Kursus i udvidet sømandskab og teoretisk brand- &
motorkursus
Klargøring og vedligeholdelse af både
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Forårsklargøringen starter i slutningen af februar. Bådene slibes, males,
bundbehandles og nødvendige reparationer foretages. De rigges og gøres sejlklar for
til slut at blive sejlet til deres plads i Svanemøllehavnen. Arbejdet ledes af båd
cheferne og er opdelt således, at 2. års eleverne tager første del af klargøringsperioden
og 1. års eleverne tager sidste del af perioden.
Arbejdet foregår på lørdage og søndage samt i fornødent omfang på helligdage. Der
mødes kl. 9.30 og sluttes kl. 16.00. Der er mødepligt, og alle skal møde mindst 2 hele
dage.
Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation, kun efter skriftlig
anmodning til skoleudvalget. Udeblivelse fra klargøringsarbejdet vil medføre tab af
plads på skolen.
Afrigning af bådene foretages ved sæsonens afslutning. Bådene sejles over til
ophalingspladsen (Svanesøen), hvor de afmastes, vinterklargøres samt dækkes til.
Arbejdet foretages af 2. års eleverne, og der er mødepligt.
Skolesejladsen foregår i klubbens fem skolebåde. Der sejles en gang om ugen,
normalt fra kl. 18 til kl. 21. Dette giver ca. 18 sejladsaftener på en sæson, eller ca. 10
timer ved roret. For at sikre den nødvendige rutine kræves der et stabilt fremmøde. Er
dette ikke opnået, kan eleven ikke indstilles til 2. års sejlads eller til afsluttende prøve.
I april måned afholdes et informationsmøde (fællesskue) i klubhuset, hvor eleverne vil
møde deres lærere. Til mødet vil der foreligge en sejladsplan, og den enkelte vil her få
at vide, hvilken dag og med hvem der skal sejles. Ægtefæller og par sejler ikke i
samme båd, men gerne på samme dag. Sejladsen starter ca. 1. maj og fortsætter til
først i oktober. Skolen holder sommerferie lukket i juli måned.
Første år sejles i J80 eller Spækhugger, glasfiber både, velegnet til såvel tur- som
kapsejlads. Besætningen er 4-5 elever og 1 lærer.
Andet år sejles i gaffelriggede både, en ældre bådtype bygget af træ, der stiller større
krav til den enkeltes kunnen end de fleste moderne bådtyper. Besætningen er 6 elever
og 1 lærer.
Foruden normal skolesejlads skal man deltage i mindst én natsejlads og have deltaget
i en af tur sejladserne for at kunne blive indstillet til henholdsvis 2. års sejlads og
praktisk prøve. Hvis man er forhindret i at sejle en aften, skal der meldes afbud!!
Afbud kan benyttes af andre elever til ekstra sejlads. Ved fravær 3 gange uden afbud
mistes pladsen på sejlerskolen.

1.4. Praktisk prøve og certifikat:
Praktisk prøve aflægges efter 2. års sejlads første lørdag i oktober måned. Læreren
indstiller eleven til prøven. Prøven aflægges i en af de gaffelriggede skolebåde for en
eksaminator fra klubben, og en censor fra en af de andre sejlklubber i
Svanemøllehavnen. Prøven kan endvidere overværes af en tilsynsførende fra Dansk
Sejlunion.
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Sejladsen vil mindst omfatte kravene til duelighedsprøven. Der skal ved indstilling til
prøven (såvel teori som sejlads) betales et mindre gebyr til Dansk Sejlunion, som
registrerer prøverne.
Certifikatudstedelse finder sted, når praktisk sejlads-, navigation-, motor- og
tovværksprøve er bestået. Certifikatet udleveres ved stander nedhalingsfesten.
Kun klubbens certifikat giver ret til benyttelse af skolens både. Certifikatet er
godkendt af de øvrige sejlklubber i Svanemøllehavnen og giver adgang til lån af deres
både ved et eventuelt klubskifte.
Når prøven i praktisk sejlads og navigation er bestået, udstedes duelighedsbevis af
Dansk Sejlunion. Udstedelsen af et duelighedsbevis koster 80 kr (2019).
I tiden fra prøven er bestået til bådene skal på land kan eleverne låne skolebådene
vederlagsfrit. Gældende regler for bådudlån skal overholdes.

Efter skolen
1.5. Bådudlån:
Alle aktive klubmedlemmer, der har klubbens certifikat, kan låne klubbens både til
såvel dag- som aftensejlads, weekend- og ferieture samt til kapsejlads. Der betales for
lånet efter gældende satser. Pengene går til vedligeholdelse, forsikringer m.m. Ved
selvforskyldt skade er der en selvrisiko efter gældende satser. Udlån af skolebådene
koordineres af skoleudvalget.

1.6. Kapsejladsskole:
Eleven har mulighed for, efter at have modtaget klubbens certifikat, at deltage i
skolens Kapskole, som er en del af Sundets sejladstilbud. Den består af Kap 1
(mandage) med instruktører fra klubben og Kap 3 (deltagelse i onsdagsmatchen) uden
instruktør.

1.7. Tur & trim kursus:
Tur & Trim er et nyt undervisningstilbud, der erstatter rutinesejlads. Tur & Trim er en
fast ugentlig sejladsaften (tirsdag) med instruktør i spækhugger og fokuserer på
spilersejlads, trim og styring.
Tur & Trim er for nye førere, der ønsker at øve bådhåndtering i spækhugger til brug
for tursejlads og eventuel senere deltagelse på Kap 1.

1.8. Rekruttering af nye lærere:
Sejlerskolen rekrutterer sine lærere blandt tidligere elever, som har vist gode evner for
sejlads, og som er interesseret i klubben og i øvrigt har lyst og evner for at undervise.
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2. Sejlerskolens øvelsesbåde
Sejlerskolen råder over syv øvelsesbåde. To J80´er, tre Spækhuggere og to
Gaffelriggede spidsgattere.

J80:
De to J80´er er moderne, spejlgattede glasfiberbåde med
bermudarig. Deres navn og sejlnumre er henholdsvis:
D 113
D 723

”A boat named Sue”
”Sally”

Bådene er udstyret med storsejl, krydsfok, genua og spiler.
J80´erne har tre fald: forsejls -, storsejls- og gennakerfald. Hvert
fald er ført gennem et skivgat i mastetoppen. Herfra løber faldet
inde i masten ned til et skivgat lige over dækket, hvorfra det
fastgøres ved hjælp af frølår.
På moderne både, som J80´erne, kan man tage spil til hjælp,
men man bør ikke hale over skødespillet før sejlet er næsten
helt oppe, da man ellers risikerer at tovværket går i bekneb på spillet.

Spækhugger:
De tre spækhuggere er moderne, spejlgattede glasfiberbåde med
bermudarig. Deres navn og sejlnumre er henholdsvis:
D 298
D 143
D 27

”My Lady”
”Orca”
”Søhesten”

Bådene er udstyret med storsejl, krydsfok, genua og spiler.
Spækhuggerne har tre fald: forsejls -, storsejls- og spilerfald. Hvert
fald er ført gennem et skivgat i mastetoppen. Herfra løber faldet inde
i masten ned til et skivgat lige over dækket, hvorfra det føres over et
spil til en klampe.
På moderne både, som Spækhuggerne, kan man tage spil til hjælp,
men man bør ikke hale over skødespillet før sejlet er næsten helt
oppe, da man ellers risikerer at tovværket går i bekneb på spillet.
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Gaffelrigger:
De gaffelriggede spidsgattere - eller blot ”gaffelriggerne" er:
S5
S6

”Sundet”
”Nordvest”

De er begge bygget i træ og fører storsejl, fok, klyver samt i
let luft topsejl og flying jib.

2.1. Sætte, bjerge og rebe sejl:
I dette kapitel beskrives, hvorledes sejlene sættes, bjerges og rebes (at rebe et sejl vil
sige at mindske dets sejlareal) på sejlerskolens øvelses både.
Der er et afsnit for hver båd type.
Kapitlet handler om hvordan man sætter, bjerger og reber sejl og ikke hvornår det skal
ske, eller hvordan sejlene trimmes når de er sat. Disse punkter vil blive taget op i de
følgende kapitler.
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2.2. J80 øvelses både (1. års sejlads):
Sæt storsejlet:
Storsejlsfaldet er ført ud på bagbord side af masten. Frølår til faldet sidder lige under
skivgattet. Faldet fastgøres med frølårene. Kickingstrappen slækkes af og storskødet
slækkes. Faldet sidder som bomdirk og tages af bommen og sættes i faldbarmen. Da
der nu ikke er en bomdirk, lægges bommen på dørken indtil storsejlet skal sættes
Når storsejlet skal sættes, hæves bommen til vandret for lettere at få sejlet op. Hal
kvikt i faldet mens der hjælpes til med at føde forliget ind i hulkehlen på masten til det
er helt oppe. Man kan lægge faldet 2-3 gange om spillet på ruffen hvis det ikke er
kommet helt op. Faldet kvejles op og lægges i tovposen ved masten.

Sæt forsejl:
J80´eren har rulleforstag (Foyler) hvilket vil sige at forsejles sidder permanent på
forstaget og blot skal rulles ud for at sætte sejlet. Foylerpressening tages af og
Gennaker faldet som bruges til dette og som sidder på styrbord side af masten,
fastgøres på mast og tovværk lægges i tov posen ved masten.
For at sætte forsejlet skal man først slække Foylerlinen til tromlen på forstaget. Linen
sidder på bagbord side ved skødeskinnen. Derefter hales der i det forsejlskøde i vis
side man ønsker sejlet skal sættes. Skødevognene sættes ca. ud for vanterne.

Bjerge storsejl:
En gast gør klar ved faldet. Fartøjet lægges bidevind, storskødet slækkes og faldet
trækkes ud af frølår og fires af. Vær opmærksom på at der ikke er en bomdirk så
bommen vil lægge sig på dørken. Sejlet hjælpes ned ved at hale i forliget. Hold øje
med at faldet ikke sætter sig fast ved ved mastefoden. Når sejlet er nede, sættes faldet
fast på bommen som bomdirk, og hæves til vandret. Faldet gøres fast i frølår på
masten og kvejles op. Storskødet hales hjem og sejlet rulles sammen og fastgøres på
bommen hvorefter bompressening lægges på.

Bjerge forsejl:
For at bjerge forsejlet skal man hive i Foylerlinen som sidder på bagbord side ved
skødeskinnen. Før man hiver i linen, skal forsejls skøder være slæk. Man kan nu rulle
forsejlet sammen rundt om forstaget. Rul forsejlet så meget ind at forsejlskøder
kommer 2-3 gange om om forstaget. Sæt Foyler presseningen på ved hjælp af
Gennaker faldet som sidder på styrbord side af masten. Fastgør fald. Snore på
Foylerpressening fastgøres til pullpit.

Rebe storsejl:
Rebning af et sejl vil sige at man mindsker sejlets areal, hvilket er hensigtsmæssigt i
hårdt vejr.
De fleste moderne bådtyper er forsynet med rebe huller i for- og agterlig. Der er
normalt to sæt rebehuller. J80´eren er ikke født med rebehuller, men skolen har fået
indsat rebehuller så båden bedre kan kontrolleres i kraftig vind. Der er kun monteret ét
sæt rebehuller.
Inden rebningen slækkes kickingstrappen for at tillade bommen at løfte sig under
rebningen. Storskødet slækkes, indtil sejlet begynder at leve, eller båden lægges på
bidevindskurs (pas på ikke at miste styrefarten). Vær opmærksom på at der ikke er en
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bomdirk så bommen falder ned. Er der to gaster om rebningen, firer den ene af i
storsejlsfaldet, mens den anden haler rebe hullet ned til bommen og sætter øjet fast på
Svanehalsen. Derefter slækkes bom udhalet og sjæklen sættes i rebehullet i agterliget
hvorefter han haler agterliget ned og agterud med bomudhals linen.
Storfaldet strækkes igen, kickingstrappen sættes og storskødet hales hjem. Faldet
gøres fast og kvejles op.
Til sidst samles den løse dug om bommen, og bindes fast med rebbindsler. Husk at
rebbindslerne kun skal holde på den løse dug, og at de ikke må bindes så stramt, at de
skader sejlet.

Mindske forsejl:
For at mindske forsejlet skal man hive i Foylerlinen som sidder på bagbord side ved
skødeskinnen. Før man hiver i linen skal forsejls skøder være slæk. Man kan nu rulle
forsejlet ind til den ønskede størrelse. Bemærk at en sejlbåds manøvreevne kan
forringes, når der sejles med reduceret sejlføring eller kun sejles med ét sejl.

Rebe ud i storsejl:
Rebbindslerne løsgøres og kickingstrappen slækkes. Rebeøje på forlig tages af
Svanehals og sjækel i rebehul på agterlig tages af og sættes på bomudhals øje.
Storsejlsfaldet strækkes, sættes fast og kvejles op. Er der træk i sejlet, skal skødet
slækkes eller spidses op, medens faldet strækkes.
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2.3. Spækhugger øvelsesbåde (1. års sejlads):
Sæt storsejlet:
Storsejlsfaldet er ført ud på styrbord side af masten. Spil og klampe til faldet sidder
lige over skivgattet.
Faldet fastgøres i flynderen, kickingstrappen slækkes af og storskødet slækkes, så
bommen kan svinge frit, mens sejlet sættes.
Hal kvikt i faldet; når sejlet er næsten oppe lægges faldet 2-3 gange om spillet og der
hales tot. Faldet gøres fast med slipstik og kvejl på klampen og bomdirken slækkes.

Sæt forsejl:
Forsejlsfaldet er ført ud på mastens bagbord side. Spil og klampe sidder ligeledes på
bagbord side af masten.
Halsbarmen sjækles fast, forliget hugges i fokkestaget med karabinhager og faldet
sjækles på. Skødet bindes i skødebarm ved brug af pælestik. Er der tale om krydseller stormfok føres skøderne uden om forreste undervant, og inden om top- og
agterste undervant. Skødevognene sættes ca. ud for agterste undervant. Til genuaen
føres skøderne uden om alle vant til skødevognene, der anbringes omtrent ved
cockpittets forkant.
Skøderne overhales, så sejlet kan bevæge sig frit, indtil det er sat, og lænsebardunen
slækkes. Hal kvikt i faldet og tot det, indtil der begynder at danne sig en lodret fold
langs forliget. Faldet gøres fast med slipstik og klares op. Under sejlads sættes
forsejlet i læ side.

Bjerge storsejl:
En gast gør klar ved faldet. Fartøjet lægges bidevind, storskødet slækkes og faldet
fires af. Sejlet hjælpes ned ved at hale i forliget. Hold øje med at faldet ikke sætter sig
fast ved ved mastefoden. Når sejlet er nede sættes bomdirken og faldet gøres fri.
Faldet fastgøres i en bøjle på styrbords vant. Storskødet hales hjem og sejlet pakkes
sammen om bommen.

Bjerge forsejl:
En gast gør klar ved faldet, mens en anden fanger om sejlets underlig. Faldet fires af,
og sejlet hales ned og ind på dækket. Er skødet halet hårdt hjem, kan det være
nødvendigt at slække lidt ud for at hjælpe sejlet ned. Pas dog på, at sejlet ikke blæser i
vandet.
Når sejlet er nede, tages faldet af, forlig og halsbarm frigøres og skødet hugges fri.
Bjerges sejlet i søen, kan man eventuelt vente med at frigøre skødet til sejlet er bragt
tilbage til cockpittet eller er blevet sendt ned gennem forlugen. Faldet sættes i en bøjle
på forsiden af masten. Under sejlads bjerges forsejlet til læ.

Rebe storsejl:
Rebning af et sejl vil sige at man mindsker sejlets areal, hvilket er hensigtsmæssigt i
hårdt vejr.
J80´erne og Spækhuggere er, som de fleste moderne bådtyper, forsynet med et såkaldt
hurtig reb med rebe huller i for- og agterlig. En rebeline er ført fra et beslag på
masten, gennem rebe hullet ved forliget til en klampe på den modsatte side af masten.
En anden rebeline føres fra et beslag ved bom nokken, gennem det agterste rebe hul til
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en blok på den modsatte side af bommen, hvorfra linen føres frem til en klampe på
siden af bommen, næsten helt fremme ved masten. Beslag og blok til den agterste
rebeline sidder på skinner og bør placeres således, at trækket i sejlet er ca. 45 grader
bagud og nedadrettet, når sejlet er rebet.
Der er normalt to sæt rebe huller og liner oven over hinanden, således at sejlet kan
rebes i flere omgange.
Et hurtig reb har den fordel fremfor et rulle reb, at sejlets facon bevares også efter
rebninger. Derudover er der - som navnet antyder - tale om en meget hurtig
rebemetode.
Inden rebningen slækkes kickingstrappen for at tillade bommen at løfte sig under
rebningen. Storskødet slækkes, indtil sejlet begynder at leve, eller båden lægges på
bidevindskurs (pas på ikke at miste styrefarten). Er der to gaster om rebningen, firer
den ene af i storsejlsfaldet, mens den anden haler det forreste rebe hul ned til bommen
med den forreste rebeline, hvorefter han haler agterliget ned med den anden rebeline.
Storfaldet strækkes igen, kickingstrappen sættes og storskødet hales hjem. Faldet
gøres fast og klares op.
Er der kun en gast, må denne betjene både fald og rebeliner:
Først fires af i faldet og det gøres fast. Derefter hales rebelinerne hjem og gøres fast.
Storfaldet strækkes, fastgøres og klares op.
Til sidst samles den løse dug om bommen, og bindes fast med rebbindsler. Husk at
rebbindslerne kun skal holde på den løse dug, og at de ikke må bindes så stramt, at de
skader sejlet.

Mindske forsejl:
Der er ingen mulighed for at rebe forsejl på Spækhuggerne. Man kan i stedet skifte til
et mindre sejl eller sejle helt uden forsejl, hvis forholdene kræver det. Bemærk at en
sejlbåds manøvreevne forringes, når der kun sejles med et sejl.

Rebe ud i storsejl:
Rebbindslerne løsgøres og kickingstrappen slækkes. Rebelinerne fires af og
storsejlsfaldet strækkes, sættes fast og klares op. Er der træk i sejlet, skal skødet
slækkes eller spidses op, medens faldet strækkes.
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2.4. Gaffelriggede øvelsesbåde (2. års sejlads):

De gaffelriggede øvelsesbåde Sundet og Nordvest. Vandret snit i mast ved
kofilnaglebænk
På de gaffelriggede øvelsesbåde (”gaffelriggerne”) føres faldene fra blok eller skivgat
uden på masten ned til kofilnaglebænken ved mastefoden. Placeringen af fald,
topsejlsskøde, bomdirk og flagline på kofilnaglebænken fremgår af figuren ovenfor.
Da der ikke er spil på gaffelriggerne, skæres de fleste fald gennem en eller flere
blokke for at gøre det lettere at hale forliget helt tot. Ofte er det dog - især i frisk vejr nødvendigt at være to om at strække faldet.

Sætte storsejl:
Storsejlet løber i en hulkel i bommen og er bundet til mast og peak (”gaffel”) med
lidseliner. Storsejlet sættes med to fald: Peakfald og klofald. Peakfaldet fastgøres med
karabinhagen i hanefodsløber på peaken. Karabinhagen anbringes så den åbner
"bagud", da den derved kan holde peaken selv om de skulle åbne sig ved et uheld.
Klofaldet er permanent gjort fast på kloen.
Storskøde og bagstag overhales, så bommen kan bevæge sig frit. En gast haler i
klofaldet og en anden i peakfaldet. Sørg for at klo og peak følges ad (peaken skal stå
vandret) og hold øje med at flagline og topsejlsskøde løber frit.
Når kloen er halet op, holdes peaken vandret, mens forliget strækkes og klofaldet
gøres fast. Derefter strækkes peaken op, til der dannes folder fra nokbarm til
svanehals. Peakfaldet sættes fast, og der klares op.

Sætte fok:
Halsen fastgøres i krog på dækket, forliget hugges på fokkestaget med karabinhager
og faldet hugges i faldbarmen. Skøderne hugges i skødebarmen, og skødet overhales,
så sejlet kan bevæge sig frit, mens det sættes.
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Den nederste del af fokkefaldet er forsynet med et øje med stopperknob og skåret
gennem en blok, hvortil den øverste del af faldet er sjæklet fast. Når fokken sættes,
(hal kvikt) hales blok og stopperknob ned til dækket. Så snart det kan lade sig gøre,
sættes øjet ned over kofilnaglen og faldet hales over blokken, indtil forliget står godt
tot. Pas på, at der ikke hales så hårdt, at mastetoppen trækkes forover og fokkestaget
bliver slækt.
Faldet gøres fast og klares op. Under sejlads sættes fokken i læ.

Sætte klyver:
Halsbarmen hugges i karabinhage eller sjækel på spidsen af bovsprydet. Er der
karabinhager i forliget, hugges disse i klyverstaget, ellers sættes sejlet flyvende.
Fald og skøder hugges i, og skøderne overhales så sejlet kan bevæge sig frit.
Hal kvikt i faldet. Når sejlet er næsten oppe, føres faldet under en blok lige over
kofilnaglen og op over en blok på faldet (Nordvest) eller masten (Sundet). Der hales
over blokken, indtil forliget står godt tot. Faldet gøres fast og klares op. Under sejlads
sættes klyveren i læ.

Sætte flying jib:
Flying jib sættes flyvende og føres ikke i havn.
Når sejlet ikke er sat, er halsstrækker, skøde og fald samlet ca. 2 meter over
bovsprydet. Før sejlet sættes, overhales skøderne og faldet fires af, så fald mv. kan
hales ned på dækket i læ af (eller ”bag om”) fok og klyver. Fald, skøder og
halsstrækker hugges i sejlet. Vær opmærksom på, at skøderne ikke ved et uheld føres
foran sejlet. Sejlet føres ud under fok og klyver, mens der hales kvikt i faldet. Hal
forliget godt tot, gør fast og klar op.

Sætte topsejl:
Topsejlet føres ikke i havn. Topsejlet er lidset på to ræer: masteråen og peakråen, der,
når sejlet er sat, står langs henholdsvis mast og peak. En hals-strækker er permanent
bundet fast til halsbarmen. Topsejlsfaldet skærer gennem et skivgat i toppen af
masten. Topsejlsskødet løber fra mastefoden til en blok på bagbords side af kloen.
Derfra føres det langs peaken til en blok på peaknokken. Når topsejlet ikke er sat,
føres skødet videre fra peaknokken ned langs styrbords side af storsejlet, og de to
skødeender bindes sammen under bommen, således at skødet kan bevæges frit.
Topsejlet sættes på styrbords side, og - med en utrænet besætning altid i læ af
storsejlet. (Det vil med andre ord sige: mens man sejler på bagbord halse). En trænet
besætning kan, hvis forholdene tillader det, også sætte topsejlet til luv, eller mens man
kortvarigt lader fartøjet løbe mod vinden i et såkaldt ærøbostik. Faldet gøres fast med
et læsejlstik (trækretning opad) på et afmærket sted på masteråen. Den ende af skødet,
der går fra peaken direkte ned gøres fast - ligeledes med læsejlstik - på peakråen.
Der hales kvikt i faldet, følg med skødet og styr sejlet med halsstrækkeren. Vær
opmærksom på, at sejlet ikke fanger salingshorn, vant eller lignende på vejen op.
Masteråen hales helt op til skivgattet og faldet gøres fast. Halsen sættes, så forliget
står tot og skødet hales an og gøres fast. Fald, halsstrækker og skøde klares op.
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Bjerge storsejl:
Gaster gør klar ved klo- og peakfald.
Fartøjet løbes i vinden, og storskødet slækkes af. Peakfald fires af til peaken står
vandret, hvorefter klo og peak fires af samtidigt. Hjælp eventuelt sejlet ned ved at hale
i forliget, men pas på, at kloen ikke kommer så hurtigt ned, at peaken vrides og låser
kloen fast. Fastgør og klar op.

Bjerge fok:
En gast gør klar ved faldet, mens en anden griber om sejlets underlig. Løft øjet af
kofilnaglen og fir af på faldet. Sejlet hales ned og ind på dækket. Slæk eventuelt en
anelse på skødet for at hjælpe sejlet ned. Sejlet frigøres og tages ned i cockpittet. Lad
eventuelt skødet sidde i sejlet, til dette er helt nede i cockpittet. Faldet sættes i en ring
i bagbord vant. Fastgør og klar op.

Bjerge klyver:
En gast sætter sig på bovsprydet og griber om sejlets underlig, mens en anden gør klar
ved faldet. Faldet fires af, og gasten på bovsprydet haler sejlet ned og samler det. Det
kan være nødvendigt at slække skødet for at ”hjælpe” sejlet ned, men pas på sejlet
ikke blæser i vandet.
Karabinhager i forliget hugges fri og sejlet lempes ind på dækket. Hals-, fald- og
skødebarm frigøres og sejlet tages ned i cockpittet. Faldet fastgøres til en ring i
bagbords vant.
Under sejlads bjerges klyveren i læ. Fastgør og klar op.

Bjerge flying jib:
Flying jib bjerges inden man kommer i havn og altid i læ af de øvrige forsejl.
En gast griber om halsstrækkeren under fok og klyver (det kan være nødvendigt at fire
en smule af i fald og skøde før man kan få fat i halsstrækkeren). Skødet gøres op, der
fires af i faldet og sejlet hales ned på dækket. Pas på ikke at fire for hurtigt af, så sejlet
ryger i vandet.
Fald, skøder og halsstrækker frigøres og sættes sammen, hvorefter faldet tottes og
gøres fast. Sejlet tages ned i cockpittet og skøderne gøres fast.

Bjerge topsejlet:
Også topsejlet bjerges i søen, og med en utrænet besætning altid i læ af storsejlet, eller
mens man sejler bidevind.
Gaster gør klar ved fald, skøde og hals. Fald og skøde fires af, og der hales ned i
halsen. Fald og skøde frigøres. De to skødeender bindes sammen og gøres fast ved
kofilnaglen, og faldet gøres fast ved kofilnaglen.

Reb i storsejl:
Gaffelriggerne rebes ved at rulle storsejlet omkring bommen ved hjælp af et såkaldt
rebeapparat. Sæt bomdirken, så den bærer i stedet for agterliget. Opgør lidselinen på
den strækning, der skal rulles på og klar flaglinen, så den ikke er i vejen. Gaster
beordres klar ved klo- og peakfald samt rebeapparat.
Forsejl hales hjem og der spidses op, og båden sejles så godt som muligt på bidevind.
Slæk storskødet af, så sejlet begynder at leve. Slæk jævnt af på klo- og peakfald og rul
de nødvendige omgange på ved at dreje bommen med rebeapparatet. Sørg for, at
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forliget ligger pænt tæt på bommen, og stræk det, så det ikke kryber bagud på
bommen. Vær under rebningen opmærksom på, at lyren ikke ruller med rundt.
Palen på rebeapparatet slås for, sejlet strækkes op og faldene sættes fast. Pas på ikke
at strække peaken så meget, at kloen "låses" og ikke kan dreje frit om masten. En låst
klo kan let resultere i en knækket peak.
Inden bomdirken fires af, kan det være nødvendigt at strække sejlet ud langs bommen.
Sejlet skødes ind til fortsat sejlads, fald og skøde klares op.
Er der kun en gast, må man skifte mellem at fire af i faldene og rulle på bommen.
Først fires noget af i klo- og peakfald og de sættes fast - for at lette arbejdet kan de
sættes på samme kofilnagle. Derefter rulles der på med den ene hånd, mens forliget
passes med den anden. Der fires yderligere af i faldene osv. Når omgangene er på, og
forliget ligger som det skal, strækkes først kloen og derefter peakfaldet op.

Reb i fokken:
Er fokken forsynet med rebkovs i for- og agterlig samt rebbindsler, kan den rebes på
følgende måde:
Sejlet slækkes af i faldet, halsbarmen hugges ud og rebkovsen på forliget hugges i
halshagen. Skøderne skiftes op i rebkovsen på agterliget. Hjørnerne af sejlet lægges
ind, og der rulles op fra underkant til rebbindslerne, som knobes. Når alt er klart,
strækkes sejlet op igen (slæk på skødet, mens der strækkes op). Sejlet trimmes og
faldet klares op.

Reb ud i storsejl:
Bomdirken sættes og flaglinen klares. Slæk lidt på faldene, så bommen kan drejes og
slå palen på rebeapparatet fra. Sejlet strækkes op og lidselinen gøres fast. Bomdirken
fires af og overhales.
Det er nødvendigt at spidse op eller slække af på storskødet, mens sejlet strækkes op.

Reb ud i fok:
Sejlet slækkes af i faldet. Rebbindslerne bindes op, rebkovsen på forliget hugges ud
og halsbarmen hugges i. Skødet skiftes ned i skødebarmen. Sejlet strækkes og
trimmes, faldet klares.
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3. Afgang og ankomst
Det er ikke muligt på få sider at gøre rede for alle de situationer, der kan opstå under
sejlads. Dette kapitels gennemgang af manøvrer m. m. må derfor opfattes som
vejledende - i konkrete situationer, i havn eller på havet, skal man altid handle i
overensstemmelse med forholdene: Vind og sø, besætningens kunnen og fartøjets
tilstand, og ikke bare gøre som ”der står i bogen”.
Vi har i vidt omfang benyttet os af skitser af situationer og manøvrer. Studer dem og
diskuter dem på holdet og med læreren, når I snakker om de situationer, der kan opstå
under sejlads og havnemanøvrer.

Afgang og ankomst:
Ved havnemanøvrer tilstræbes det, at storsejlet sættes og bjærges op mod vinden og
manøvrerne som foretages afhænger af dette og den manøvreplads som er til rådighed
under de givne forhold. Under sejlads er det dog vigtigt ikke at løbe båden direkte i
vindøjet, da den derved får svært ved at få styrefart og manøvreevne. I stedet bør
båden holdes på en bidevindskurs. Men når båden ligger fortøjret eller for svaj, gælder
denne forholdsregel selvsagt ikke. (Se også afsnittet Vindøjet).

3.1. Afgang:
Bådens rig tjekkes og grej tjekkes i henhold til udrustningslisten. Forsejl monteres,
fald og skøder sættes i. Storsejlsfaldet sættes i og storskødet opgøres, sejsinger fjernes
undtagen een. Fendere fjernes. (Båden kan ikke passere mellem pælene med disse
udenbords).
Der vælges en rorgænger, som har kommandoen og forberedelsen igangsættes.
Rorgængeren udvælger sig nogle gaster til fordækket, for-fortøjning og agter, agterfortøjning.
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Afgangsmanøvren afhænger nu af vindens retning, der findes ved f.eks. skorstensrøg,
flagstænger, vimpler, vindviser på andre både mv. Vindens retning afgør om man skal
sætte storsejl eller forsejl først eller måske begge, efter at man har forladt sin bås, eller
om man kan ligge for svaj af en pæl og mageligt sætte sine sejl.

Afgang fra havneplads. Vinden ind forfra (Vinkel a) og vinden ind agten fra (vinkel b).

Vinkel A:
Hvis vinden står lige ind i stævnen på båden (stævnen vender altid udad på vores
skolebøjepladser), ligger båden i vindøjet og både storsejl og forsejl kan sættes (under
rimelige vindforhold). Denne manøvre kræver at der hales kvikt ud i fortøjningerne.
Der passes som altid på, at intet fisker pælene.

Vinkel B:
Blæser vinden bort fra pladsen, kan man strække sejlene for svaj af en pæl. Man
beholder midlertidigt den ene for-fortøjning eller laver en slip-ende, således at man
kan vende bådens stævn mod vindøjet. Når man er klar til afgang, kan forsejlet bakkes
for at få båden på en halse.
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Afgang fra havneplads. Vinden ind fra sb (vinkel c) og bb-side (vinkel d).

Vinkel C:
Forsejlet sættes, gasterne haler båden ud og der sejles med vinden til en position, som
giver plads til at løbe båden i vinden for sætning af storsejl. Hvis båden går i stå i
vindøjet efter at storsejlet er sat, bakkes forsejlet for at få båden på halse.

Vinkel D:
Forsejlet sættes, og der gøres klar til at sættes storsejlet. Derpå hales der kvikt og
hårdt ud og når båden er klar af pælene, styres der mod vindøjet og storsejlet strækkes
(så hurtigt som muligt). Også her kan forsejlet bakkes for at få båden på halse.

3.2. Når bøjepladsen forlades:
Når bøjepladsen forlades, sikrer rorgængeren sig, evt. ved hjælp af gasterne, at der
ikke er andre både på vej ind eller ud i det bassin, der skal forlades. Herefter
kommanderer rorgængeren: ”Klar forfortøjning”, forgasterne melder ”Klar”, ”Klar
agterfortøjning”, agtergasterne melder ”Klar”. Hal ud for, lad gå agter. Efter båden
er fri af pælene kommanderer rorgængeren nu sine forgaster til masten ved: ”Sæt
forsejl” eller ”Sæt storsejl”. Når et sejl er sat, kvejles faldet op og hænges på plads.
Agtergasterne kommanderes til storskødet henholdsvis forsejlskøde, og sejladsen er i
gang, hvortil de øvrige sejladskommandoer tilhører.
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3.3. Ankomst:
3.4. Anløb af kendt havn:
Inden anløb af havnen bjærges eventuelle flyvesejl (spiler, klyver, topsejl og flying
jib). Derefter gøres der klart ved faldene, igen er det vindens retning der er afgørende
for manøvren. Rorgængeren, som skal sejle båden i havn, skal inden indsejling foreslå
hvilken manøvre, der tænkes anvendt, som instruktøren så skal godkende. Der vil vise
sig alternative indsejlingsmanøvrer på de forskellige øvedage på grund af forskellige
vindretninger. Samtidigt skal rorgængeren udpege gaster til fordækket.

Anløb af kendt havn ved forskellige vindretninger

Vinkel A:
Når vinden blæser ind på bøjepladsen, bjærges storsejlet et sted til luv af denne, man
vil da altid kunne sejle mod pladsen kun med forsejlet.

Vinkel B:
Når vinden blæser fra bøjepladsen, vil man altid på en bidevindkurs kunne anløbe
denne ved i god tid at slække ud på sejlene for derved at tage farten af båden. Når
båden ligger stille ved pælene bjærges sejlene. Sejlene kan evt. også bjærges inden
man når ind til pælen, men pas på ikke at blive blæst væk fra pælene.
Rorgængeren kommanderer sine forgaster til masten ved kommando klar til at bjærge
forsejl eller klar til at bjærge storsejl og når tid er kommanderes lad gå forsejl eller lad
gå storen. Der sejles hen til pladsen. Hvis det er vinkel B vil kommandoen være slæk
ud på sejlene. Herefter ligger man stille ved en af pælene, og båden kan nu hales på
plads. Båden hales baglæns ind på bøjepladsen; når man haler en båd baglæns, skal
rorbladet pege i den retning man ønsker båden skal dreje. Når båden er forsvarligt
fortøjet og fendere sat på, grejes der op, og båden rengøres og lænses i henhold til
lærerens instrukser, men under kommando af den indsejlende rorgænger.
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3.5. Anløb af ukendt havn:
Ukendt havn anløbes efter nøje at have studeret havnelodsen (bog) for vanddybde og
evt. andre forhindringer. Hvis der ikke af havnelodsen fremgår, at der er pæle i
havnen, må man påregne at skulle bruge ankeret som fortøjning. Derfor skal ankeret
og ankertov være klar til brug, sammen med de øvrige fortøjninger samt diverse
fendere. I øvrigt giver målestoksforholdet i havnelodsen en idé om havnens størrelse,
men man bør under alle omstændigheder besejle havnen med stor forsigtighed og
være klar til hurtige manøvrer og bjærgning af sejlene.

4. Sejlads
Under sejlads bør rorgængeren være placeret til luvart (den side vinden kommer fra).
Rorgængeren har herfra det bedste overblik over fartøj, sejl, vind og sø.
Rorgængeren skal være opmærksom på vindretning og vindstyrke og andre forhold,
der kan have betydning for kurs, sejlføring og sejlenes trim og sørge for at tage
passende forholdsregler, når forholdene ændres. Inden en manøvre (kursændring,
vending, rebning osv.) varskoer rorgængeren besætningen og instruerer om, hvad den
skal gøre. Under en manøvre bør besætningen huske, at det er rorgængeren, der har
det bedste overblik over fart, sø mv. og ikke ændre sejlenes stilling før de får besked
fra rorgængeren. Et for tidligt sat forsejl kan f.eks. ødelægge en vending totalt.

4.1. Udkig:
På skift holder et besætningsmedlem udkig forefter i læ. I det hele taget skal
besætningen, ligesom rorgængeren, være opmærksom på vind, sø, omkringliggende
fartøjer, sejlenes trim mv. og om nødvendigt varsko rorgængeren hvis der sker
ændringer af forholdene, der vil kunne få betydning for sejladsen.
Under almindelig sejlads bør besætningen selv holde øje med, og justere, sejlenes
trim. Skøderne må - ligesom faldene på gaffelriggerne - kun gøres fast med slipstik og
skal altid være klaret op, så de hurtigt kan slækkes af.

Benævnelser for bådens kurser i forhold til vinden
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4.2. Benævnelser for kurser:
Når man sejler for sejl, vil man naturligt beskrive fartøjets kurs i forhold til vindens
retning.
Benævnelserne for et fartøjs kurser relativt til vinden fremgår af viste tegning. Den
side, hvor vinden kommer fra, kaldes luvart, eller blot luv, den modsatte, altså den
side hvor man har bommen, kaldes læ. Når et fartøj sejler med vinden ind fra
styrbord, siger man, at det ligger på styrbord halse eller bagbord bov (bagbord bov
”trykkes” ned i vandet), omvendt sejler man på bagbord halse eller styrbord bov, når
vinden kommer fra bagbord.

4.3. Spidse og falde:
Når fartøjets stævn drejes nærmere til vindøjet siger man, at man spidser eller luffer
op. Rorpinden lægges ”ned” (mod læ) samtidig med at rorgængeren varskoer: ”Vi
spidser op, hal hjem på sejlene”, og besætningen trimmer sejlene til den nye kurs. At
falde af er det modsatte, fartøjets stævn drejes væk fra vinden ved at rorpinden lægges
”op” (til luvart). Rorgængeren varskoer: ”Vi falder af, slæk ud på sejlene”, og
besætningen trimmer sejlene.

4.4. Sejlenes virkning på båden:
Når et sejl ikke lever (blafrer), står det fuldt og giver optimal fremdrift i båden.
Bakkes sejlet, så vinden presser på dets forside, vil båden sakke agterover.
Storsejlet får fartøjet til at spidse op, mens forsejlet får båden til falde af.
En sejlbåd bør være trimmet så sejlene afbalancerer hinanden, og det ikke er
nødvendigt at presse hårdt mod roret for at holde kursen. Et fartøj siges at ligge hårdt
på roret eller at være luvgerrig, når rorpinden skal holdes meget op til luvart for at
holde fartøjet på kursen. Er det modsatte tilfældet, siges set at fartøjet er lægerrig. Er
fartøjet rigtigt afbalanceret, søger det langsomt op mod vinden, når rorpinden slippes.

Vindøjet kan ikke besejles
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4.5. Vindøjet:
Vindøjet er den retning hvorfra vinden kommer. Nordlig vind vil altså sige, at
vindøjet befinder sig mod N. Enhver, der færdes på søen, er af flere årsager afhængig
af vindretningen, og skal altid være orienteret herom og handle derefter. Navigatøren
tager dette med i sine beregninger af hensyn til afdrift. Selv gasten, der skal tømme en
pøs udenbords eller blot skal slå asken af en cigaret, skal nok lære, i hvilken retning
vindøjet er.
Den, der skal sejle med sejl, er især afhængig af denne viden, hvorfor det da også er
nødvendigt, at enhver - ligegyldigt hvor optaget han er af arbejdet - aldrig må miste
følingen med dette. Det er f.eks. ganske umuligt at foretage en korrekt vending, anløb
til bolværk eller bjærgemærsmanøvre samt alle andre manøvrer, uden at have denne
fornemmelse af, hvor vindøjet er.
En korrekt disposition af kurser ved anløb af havn og anlæg og for at gå til bøje
kræver, at vindøjet bliver taget meget nøje med i beregningerne, idet det afsluttende
opskud skal ligge på en bidevindskurs til bøjen, pælen, så vinden uden hindrring kan
løbe ud af de slækkede sejl. Sejlstrækning og bjærgning skal foregå således at de
slækkede sejl ikke fyldes.
De midler, der findes til at tage farten af fartøjet eller stoppe det helt, er afhængige af
nøje kendskab til vindøjets beliggenhed: At slække sejlene ud så de ikke trækker,at
bakke med sejlene eller at løbe fartøjet i vinden eller på læns med kloshalede sejl.
Da dette hæfte fortrinsvis henvender sig til den urutinerede sejler, anbefales det at
undgå at bringe båden direkte i vindøje. Det kræver en del sejlrutine at håndtere båden
i denne ikke-sejlzone. I stedet lægges båden på en bidevindkurs, således at det er de
helt slækkede sejl der så at sige står i vindøje og derfor ikke fyldes.

4.6. Sand vind og relativ vind:
Den vind, man mærker i fartøjet er - hvis fartøjet gør fart - ikke den virkelige vind,
men en vind, som er resultatet af den virkelige vinds retning og styrke, og den vind,
som fremkommer ved fartøjets fart. Det er denne - relative - vind, der har betydning
for fremdriften og derfor den, man trimmer sejlene efter.
Når man står på land eller i et fartøj, der ligger fortøjet ved land og vinden forandrer
retning, siger man, at vinden springer.
Når man er i et fartøj, der er let, siges det, at vinden skralder eller spidser, når den
drejer forefter, og at den rummer, når den drejer agterefter.

4.7. Forholdsregler i hårdt vejr:
Frisker vinden så meget, at det er nødvendigt hyppigt at luffe op for at undgå for stor
krængning, er det på tide at mindske sejl (rebe og/eller stryge sejl).
Ligeledes bør man - når en byge trækker op - mindske sejl inden vinden er over
båden.
Hvor meget sejlene skal mindskes, afhænger af vind, sø og besætningens kunnen, men
man bør under alle omstændigheder bjerge topsejl og flying-jib hhv. spileren inden
bygen kommer. Og husk: det er bedre at rebe for tidligt end for sent og hellere for
meget end for lidt. Man kan altid rebe ud igen, det er straks sværere at rebe yderligere,
når det rigtig blæser.
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Er vinden meget kraftig, kan det blive nødvendigt at klosrebe eller bjerge alle sejl og
løbe for vejret. Udvis største agtpågivenhed og husk, at vinden pludselig kan ændre
retning i en tordenbyge. Til eventuel yderligere læsning kan bogen ” Sejlads i hårdt
vejr” anbefales.

5. Sejladsmåder
5.1. Bidevind:
Det kræver lang tids øvelse og megen koncentration at sejle på optimal bidevind. Man
skal holde god fart i fartøjet og hverken gå for højt (pine højde) eller falde for meget
af (solde med højden).
Den bedste måde at sejle bidevind varierer fra bådtype til bådtype og afhænger
desuden af vindens styrke og bølgernes størrelse. Vi kan derfor ikke, på den plads der
her er til rådighed, give en fuldstændig vejledning i at sejle bidevind, men må nøjes
med en række grove tommelfingerregler, som den enkelte selv må supplere gennem
øvelse.
Under bidevindsejlads skal sejlene være halet godt hjem, men ikke mere end at de
stadig bevarer den rigtige facon og fartøjet sejles så tæt til vinden som muligt, uden at
sejlene lever.
Skal man fra rumskødssejlads til at sejle bidevind, spidses jævnt op mod vinden
samtidig med, at der hales hjem på sejlene. Rorgængeren varskoer: ”Jeg spidser, hal
hjem til bidevind”. Når sejlene er halet helt hjem, spidses op, indtil de så småt
begynder at leve ved forliget, hvorefter man falder en smule af.
Da vinden så godt som aldrig er konstant, skal man hele tiden være opmærksom på,
om den ændrer retning eller styrke, og gennem små kursændringer (rolige
rorbevægelser, husk, at store pludselige udsving med roret sinker bådens fart) sørge
for, at fartøjet hele tiden har den rette vinkel til vinden.
Når forliget lever og/eller uldsnorene (også kaldet sladresnore/ticklers) på indersiden
af forsejlet bliver urolige, når trykket mod rorpinden forsvinder eller når fartøjet retter
sig op og taber fart, er det tegn på, at der er spidset for meget op, eller at vinden
skralder. I alle tilfælde må man straks falde af.
Hvis fartøjet krænger over med fulde sejl uden at gøre mere fart, eller hvis uldsnorene
på ydersiden af forsejlet bliver urolige, er det tegn på, at man falder for meget af, eller
at vinden rummer, og man må straks søge op mod vinden.
Selvom vindens retning er konstant, vil det, hvis vinden frisker, mærkes som om den
rummer. Det skyldes, at fartøjet i nogen tid beholder sin fart, mens den virkelige vind
vokser i fart, hvorved den relative vind kommer mere tværs. Pustet må derfor udnyttes
til at vinde højde. Omvendt vil den relative vind skralde, når vinden løjer, og man må
derfor straks falde af for at holde sejlene fulde og ikke tabe fart.
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I grov sø betaler det sig ikke at forsøge at sejle samme højde som på fladt vand. Man
skal i stedet slække lidt på skøderne og falde en smule af, så fartøjet ikke slås i stå i
søerne.

5.2. Kryds:
På tegningen ses to fartøjer, der starter samme sted, men som har to forskellige mål.
Begge mål er så tæt ved vindøjet, at ingen af fartøjerne kan lægge det op (dvs. holde
en kurs lige mod målet). De kan derfor kun nå frem ved at krydse, dvs. sejle bidevind
på skiftevis den ene og den anden bov.

B's mål ligger ikke præcist i vindøjet, og B kommer derfor til at sejle mere på den ene
(styrbords), end på den anden bov. Man kalder den bov, hvor bidevindkursen er
nærmest den rette kurs til målet, for strækboven.
Der kan føres lange diskussioner om hvor ofte man skal vende under kryds. Fartøjet
vil miste fart i vendingerne, hvilket taler for at lave så få vendinger som muligt. På
den anden side kan det under visse omstændigheder alligevel betale sig at vende
forholdsvis ofte for at drage fordel af vindspring eller undgå grov sø og modstrøm.
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På den følgende tegning vendes ved * for at udnytte et vindspring. Lidt længere
fremme viser det sig, at der er læ for strøm og bølger tæt ved land, hvorfor man
vælger at vende ofte under land, fremfor at lave nogle lange ben ud i søen.

Figur: På kryds. Bemærk det 'lange ben' der bevirker at båden kommer i læ af land.

5.3. Rumskødssejlads:
Kan sejladsens mål holdes op, styres direkte mod det og sejlene trimmes derefter
(Kommando: Trim sejlene efter kursen). Kursen holdes så støt som muligt, og man er
opmærksom på alle ændringer af vindretning og styrke, og sørger for at sejlene hele
tiden er trimmet korrekt.
Er vinden agterind, slækkes storskødet af, så bommen lige står klar af det agterste
vant og fokken spiles ud til luv med spilerstage eller bådshage, eller spileren sættes.
Kraftig sø kan få fartøjet til at gire kraftigt, og man skal være agtpågivende med
styringen, for ikke at risikere en ufrivillig bomning, der let kan føre til havari på mast
eller bom.
Er kursen til målet plat læns, kan det ofte betale sig at skære ved først at sejle et
stykke agten for tværs på den ene halse, bomme og sejle agten for tværs på den anden
halse, i stedet for at sejle den lige vej til målet.
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5.4. Vendinger:
Der er to måder at vende et fartøj på: stagvending (vending gennem vinden, gå over
stag) og bomning (vending med vinden, kovending, at halse rundt).

5.5. Stagvending:
Stagvendingen er sikreste og mest benyttede vendemetode. Inden en stagvending
påbegyndes lægges fartøjet på bidevind og man sørger for at holde god fart, så man
ikke går i stå midt i vendingen.
Nogle af nedenstående kommandoer er ikke gældende for alle bådtyper.
Varsko: ”Klar til at vende”, når alle er klar, varsko: ”Læ” samtidig med at der gives
ror (pind lægges mod læ). På gaffelriggerne sættes endvidere det læ bagstag og det luv
bagstag slækkes (Kommando: ”Sæt og slæk bagstag”). Når båden går gennem
vindøjet, gives kommandoen: ”Overgå forsejl”, og forsejlene overhales. Kommando:
”Sæt i læ”, forsejlene trimmes og gøres fast på skødespil/klampe.
De fleste moderne bådtyper vender let under alle forhold, mens ældre langkølede
typer (som f.eks. gaffelriggerene) kan have vanskeligheder med at komme rundt i
grov sø. I en sådan situation, eller hvis pladsforholdene, f.eks. i en havn, kræver det,
kan man hjælpe fartøjet rundt ved at bakke forsejlet (forsejlene) under vendingen.
Vendingen foregår som ovenfor beskrevet indtil fartøjet ligger i vindøjet. Derefter
bakkes forsejlet (forsejlene) ved at sætte dem i samme side som før vendingen
(Kommando: ”Bak forsejl”). Når fartøjet er faldet til på den nye halse, overhales
forsejlene og sættes i læ.
Hvis fartøjet begynder at sakke under vendingen, må roret omgående lægges om for at
få agterenden til at skære ud til den rigtige side.

Kommandoer ved Stagvending:
J80 / Spækhugger
1. Klar til at vende
2. Læ
3. Overgå forsejl
4. Sæt i læ

Gaffelrigger
1. Klar til at vende
2. Læ
3. Sæt og slæk bagstag
4. Overgå forsejl
5. Sæt i læ
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5.6. Bomning:
Bomningen er en manøvre, der kræver agtpågivenhed fra rorgænger og mandskab.
Man skal især passe på i hårdt vejr, hvor en mislykket (eller såkaldt "kanon-")
bomning kan resultere i alvorlige skader på mandskab og rig. Man bør derfor hellere
gå over stag, end gennemføre en bomning, hvis det sidste er uforsvarligt.
Før bomningen påbegyndes lægges fartøjet på en plat læns. Især for en urutineret
besætning er det vigtigt at bomningen udføres i en glidende bevægelse og at man
undgår at "parkere" storsejlet midtskibs.
Nogle af nedenstående kommandoer er ikke gældende for alle bådtyper.
Varsko: ”Klar til at bomme”, efterfulgt af ”Hal storsejlet ind”. Storsejlet hales hjem
(det skal gå kvikt). Når storsejlet er ud for agtersiden/agterpullerten (og sejlet således
er halet ¾ vej hjem) varskos: ”Luv”. Bagstagene beordres sat og slækket
(Kommando: ”Sæt og slæk bagstag”). Når bommen går over, rettes op og der
slækkes jævnt af i storskødet (Kommando: ”Slæk ud i storsejlet”), efterfulgt af et:
”Overgå forsejl”, forsejlene overhales for at derefter at blive sat (Kommando: ”Sæt i
læ”), forsejlene trimmes og gøres fast på skødespil/klampe.

Kommandoer ved bomning:
J80 / Spækhugger
1. Klar til at bomme
2. Hal storsejlet ind
3. Luv
4. Slæk ud i storsejlet
5. Overgå forsejl
6. Sæt i læ

Gaffelrigger
1. Klar til at bomme
2. Hal storsejlet ind
3. Luv
4. Sæt og slæk bagstag
5. Slæk ud i storsejlet
6. Overgå forsejl
7. Sæt i læ
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5.7. Bjærgemærs over bord (Mand over bord) – manøvrer:
Bjærgningsmanøvre (mand over bord)
Bjærgningsmanøvren bør indøves jævnligt, dels af hensyn til sikkerheden, dels fordi
det er en udmærket øvelse til at lære et fartøjs manøvreegenskaber at kende. Af
samme årsag er manøvren en væsentlig del af såvel dueligheds- som førerprøven.
Manøvrens udførelse afhænger af fartøjets art, vindens styrke, hvor megen sø der står,
og hvor megen plads man har. Princippet er at bringe fartøjet til standsning ved at
sejle det på en bidevindkurs op til den overbord-faldne eller den udkastede bøje på
den sikreste og efter forholdene hurtigste måde. I alle tilfælde gælder det, når der
lyder: Mand overbord, at redningskransen kastes ud så nær den overbord-faldne som
muligt, dog uden at ramme denne. Det er derfor vigtigt før afgang fra havn at sikre
sig, at redningskransen kan frigøres hurtigt, eksempelvis ved at opgøre et slipstik.

5.8. Bomningsmanøvre:
Bomningsmanøvren er en bjærgningsmanøvre, hvori der foretages en bomning. Det er
en langt hurtigere manøvre end 8-tals manøvren, der beskrives senere. Manøvren bør
altid benyttes når der sejles fra bidevind ned til ca. halvvind. Manøvren udføres
således:
1.

2.

Bøjen (personen) er faldet overbord.
Der varskoes: ”Bjærgemærs overbord - redningskransen ud”.
Kommando: ”Jeg falder af - følg efter med sejlene”.
Note: Der siges kun "Mand over bord" hvis der aktuelt falder en person
overbord.
Når man har vinden agten ind, bommes der (Se afsnittet om bomning). Derefter
spidses der langsomt op til det punkt hvor bøjen ligger på en bidevindkurs,
herefter styres der direkte på bøjen. Sejlene forbliver ud slækkede. Er
manøvren korrekt udført, vil båden ligge stille ved bøjen (personen), men uden
at berøre denne.

Figur: Skematisk fremstilling af bomningsmanøvre
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5.9. 8-tals manøvre:
1.

2.

3.
4.
4A

5.

Bøjen (personen) er faldet overbord. Der varskoes: ”Bjærgemærs overbord redningkransen ud”. Kommando: ”Slæk ud på sejlene”.
Fald af til plat læns, hold øje med vindretningen og bøjen (personen), sejl 6-8
bådlængder eller ca. 50 meter.
Note: Der siges kun "Mand over bord" hvis der aktuelt falder en person
overbord.
Kommando: ”Hal hjem til bidevind”.
Spids op til bidevind i takt med at sejlene hales hjem. Når bøjen er tværs,
stagvendes der.
Kommando: ”Læ - sæt og slæk bagstag - overgå forsejl - sæt i læ”.
Båden ligger nu bidevind på den nye halse, hvis manøvren er rigtigt udført, vil
kursen være direkte på bøjen (personen).
Hvis bøjen ligger til læ for kursen, må der hurtigst muligt korrigeres ved at
man falder kraftigt af, og derefter spidse kraftigt op påny, så båden kommer til
at ligge på den rigtige bidevindkurs.
Afhængig af bådens fart, søen og vindens styrke, slækkes der ud på sejlene et
passende stykke før bøjen. Sejlene vil leve og bremse bådens fart. Kommando:
”Slæk ud overalt”. I svag vind må sejlene skubbes ud til læ, hvis de ikke
frivilligt løber ud.
Båden ligger nu næsten stille ved bøjen (personen), som bjærges indenbords på
den mest fordelagtige side. Kommando: ”Bjærg bøjen om styr-/bagbord”.
Båden ligger stadig på bidevindkurs, og når sejlene hales hjem, vil den atter få
fart og fortsætte på bidevind. Kommando: ”Hal hjem til bidevind”. Manøvren
er nu afsluttet og man kan fortsætte sin oprindelige kurs.

Figur: Skematisk visning af 8-tals manøvre
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6. Kajmanøvrer
6.1. Anløb af luv mole:
Ved anløb af en luv kaj, mole, sejles båden på en bidevindkurs mod molen. Afstand
og opskud vurderes, og når man skønner at det passer, kommanderes der Slæk ud
overalt, hellere for tidligt end for sent. Da båden fortsætter på en bidevindkurs, kan
man let hale lidt ind på sejlene og sejle det stykke man eventuelt kom til at mangle.
Ved afgang fra molen skal båden sejles væk til den side, hvor man har den største
vinkel i forhold til molen, eller igennem vindøjet. Man bakker forsejlet og lader
storsejlet forblive slækket ud til man er på en halse eller fri af molen.
Forsøger man at dreje den modsatte vej, vil storsejlet fylde for tidligt selv om det er
slækket ud, og derved tvinge båden op mod vinden og molen. Grundet den ringe
styrefart vil det være vanskeligt at dreje væk.
Bemærk at båden "bakker" væk fra molen. Derfor skal roret stilles så det bringer
stævnen hurtigst muligt væk fra molen (dvs. roret i læ). Når båden har plads til at sejle
fremad, lægges roret i luv for at sejle båden væk fra molen.

Figur: anløb af luv mole.

6.2. Anløb af læ mole:
Ved anløb af læ mole skal ankeret i god tid gøres klar til brug. Fartøjet løbes op i
vinden, så nær den ønskede plads som muligt, og storsejlet bjærges.
Derefter faldes der rundt for fokken, og når man er kommet på kurs og har fart nok,
bjærges denne, hvorefter båden for riggen driver ind til molen.
Ankeret kastes i god tid, og der fires af på ankertovet til båden ligger på plads.
Derefter fortøjes, og ankertovet tottes op.
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7. Trimning:
7.1. Mastetrim:
En sejlbåd drejer om en lodret akse f.eks. masten. Den vind, som påvirker sejlene
foran masten, vil få båden til at falde af og agten for, til at spidse op.
Konstruktøren af en sejlbåd tilstræber, at der er balance mellem centret for det
samlede sejlareal og centret for undervandsskroget, lateralcentret.
Ved at flytte sejlcentret agten for lateralcentret, f.eks. ved at lægge masten mere
agterover, vil båden blive mere luvgerrig, søge op mod vinden, og omvendt hvis den
flyttes fremad. Sideværts skal masten altid stå lige i båden.

Eksempler på bådens balancepunkt og lateralplan.

Dybeste punkt ca. midtpå.

7.2. Sejltrim:
Sejlet kommer fra sejlmageren med den rigtige og effektive facon med det dybeste
punkt ca. midt på.

Jo mere det blæser, desto fladere facon har man brug for.
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Generelt kan man sige, at jo mere det blæser desto fladere en facon har man brug for,
men samtidig giver større dybde bedre trækkraft.

Det dybeste punkt vandrer agterud.
Vindens tryk på sejlene ændrer faconen. Det dybeste punkt vandrer agterud, og
resultatet er, at vinden slipper sejlet dårligere, det trækker dårligere og øger
krængningen.

Rigtig og forkert trimning af sejlet.
For at få sejlet i den rigtige og effektive facon igen må der trimmes på det ved f.eks. at
strække forliget, men dette kan også gøres for meget, med det resultat, at man går
dårligere højde, (ikke går så tæt til vinden).

Sejlets facon uden og med bagluft
Når man skal indstille sejlene på for eksempel en halvvind, bør man starte med
forsejlet så meget slæk som mulig, og derefter slækkes ud på storsejlet til der er lige
ved at komme bagluft i det fra forsejlet.

Side 36

7.3. Sladresnore (ticklers):
En hjælp til at finde ud af, om sejlet er skødet rigtigt, er at montere sladresnore (telltales eller ticklers), uldsnore som tapes på sejlet. Sladresnorene kan laves selv eller
købes færdige.
Anbringer man 3 sæt ticklers, har man en fin mulighed for at se om sejlet er skødet
rigtigt. Alle 3 sæt skal reagere ens og samtidig. Skødepunktet flyttes frem eller tilbage
til dette er opnået.

7.4. Krængning:
En sejlbåd skal sejles uden for stor krængning, ved stor krængning bliver det sejlareal
vinden rammer mindre, og afdriften bliver større, fordi kølen når mindre dybt ned i
vandet.

Eksempel på bådens krængning
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Tænkt linie mellem forliget og skødebarmen

7.5. Skødepunktet:
Skødepunktet er også afgørende for sejlets facon og effektivitet. Normalt skal
forsejlskødet stå så det er en forlængelse af en tænkt linie fra midten af forliget til
skødebarmen. Flyttes skødepunktet frem, vil man få et mere lodret træk i agterliget
og et dybere, hulere sejl, især i den nederste del af sejlet. Omvendt, hvis man flytter
skødepunktet agterud, vil den underste del da blive fladere grundet det mere vandrette
træk, og agterliget blive løsere og falde mere ud til læ, hvilket kan være en fordel i
frisk luft.

Justering af storsejlet
Storsejlets dybde justeres ved hvor meget det strækkes ud på bommen og ved at hale i
faldet. Da der er grænser for hvor højt sejlet kan komme, kan man strække forliget
ved at hale ned i et cunningham-hal i stedet for. Når der hales i hækstaget bøjes
masten, så afstanden fra mastetoppen til dæk bliver mindre og agterliget bliver for
langt og derfor åbner og falder ud til læ.
Samtidig vil masten bøje fremad fra fokkegodset til dæk og hjælpe med til at give den
fladere og mere åbne facon man ønsker når vinden frisker op. Sideværts bør bommen
på bidevind ikke hales til luv af bådens centerlinie, i tiltagende vind og sø flyttes
skødepunktet mod læ, for at åbne sejlet og give bedre trækkraft.
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På rumskødssejlads vil sejlene løfte sig og kappen falde ud. Bommen holdes nede
med kickingstrappen og forsejlets skødepunkt flyttes frem for at give et større lodret
træk og dermed holde kappen i den bedre facon
Denne korte gennemgang af trim og de ting som påvirker en sejlbåd er her gjort i
store træk. En veltrimmet båd er ensbetydende med større sejlglæde og større fart. Det
er et omfattende emne, dog uden trylleri, man skal blot vide hvordan. Der er skrevet
adskillige bøger om emnet, et par af dem er: Trimning af kølbåde, Dansk Sejlunion og
andre.
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8. Sejlbådens opbygning
Formålet med dette kapitel er at introducere de almindeligste benævnelser for de
forskellige dele af en sejlbåd, samt at beskrive de fartøjs- og rigtyper der oftest ses på
lystbåde i danske farvande. Endelig indeholder kapitlet en liste over sejlerskolens
øvelsesbåde. Der henvises i øvrigt til tegningerne af øvelsesbådene bagest i bogen.

Fartøjsbeskrivelse:
Den forreste ende af et fartøj kaldes stævnen eller forenden. Den bageste ende kaldes
agterstævnen, agterenden eller, hvis det er en kutter, for hækken.
Styrbord kaldes den side, man har på sin højre hånd, når man står i et fartøj og ser
frem efter forenden. Udtrykket stammer fra gammel tid, hvor man i stedet for et ror
brugte en åre til at styre med. Styreåren var altid anbragt på denne side, og deraf
fremkom udtrykket.
Bagbord kaldes den side, man har på sin venstre hånd, den side, der var bag manden,
der passede styreåren.
Et fartøj, hvis agterende løber spidst ud, siges at være spidsgattet, og et fartøj, hvis
agterende er afstumpet til en plan flade, siges at være spejl- eller platgattet. Selve
fladen kaldes agterspejlet. Et fartøj, hvor agterenden (på ret køl) ikke rører vandet, er
hækbygget.
Den del af forskibet, som runder hen under stævnen, kaldes boven, og den del af
agterskibet, som runder hen under hækken til spejlet, kaldes låringen.

Skrogets dele:
De mest almindelige byggematerialer er træ og glasfiber. Der vil ofte være store
forskelle i konstruktionen ved disse to materialer, men mange af de i det følgende
beskrevne skrogdele vil dog kunne findes i alle tilfælde.
Kølen stabiliserer fartøjet og modvirker afdrift. Nederst i kølen er der ofte anbragt en
ballast af bly eller jern (ballastkøl). Kølen kan kaldes fartøjets rygrad, og for- og
agterstævn skal være solidt forankret til kølen.
Spanterne går fra dækket ned til kølen. Side og bund er fastgjort til og afstivet af
spanter og svøb. (Svøb og svøbtømmer er spanter i mindre format - ofte kun lister).
Dæksbjælkerne er forbundet til de øverste ender af spanterne.
Bjælkevægeren er en svær planke, som går langs begge sider indvendig på skroget, og
som er fastgjort med gennemgående nagler.
Bjælkeknæ forbinder spant og dæksbjælker. Bundstokke er svært tømmer, som
afstiver bunden og som sammen med kølen ved hjælp af kølbolte bærer ballastkølen.
Dækket skærmer det indre af fartøjet mod vind og vejr.
Roret benyttes til at styre med, og består af rorbladet, rorhovedet og rorpinden samt
rorbeslag.
Pullerter og klamper tjener til fastgøring af fortøjninger.
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Skrogets opbygning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bjælkevæger
Dækskravel
Essing
Røstjern
Dæksbjælke
Bjælkeknæ
Skandæk
Cockpit karm
Mastehul
Skumkiste

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klædning
Bord
Spant
Svøb
Kimming
Bundstok
Køl
Jernkøl
Kølbolt

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mastefisk
Mastespor
Dæksplanke eller plader
Trækøl – dødtræ
Lærred eller glasfiber
Spygat
Fenderliste
Skandæksliste
Røstjern
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Apteringen:
Apteringen er den indvendige indretning af fartøjet. Der kan nævnes dørk (gulv) eller
bundbrædder; skot, der danner for- og agterrum, pantry, salon, tofter, bænke, køjer,
skabe og hylder.
På træbåde kan klædningen (bund og sider) bygges efter forskellige principper. De
almindeligste er klink- og kravelbygning.
Ved klinkbygning er plankerne eller bordene, som de også kaldes, anbragt således, at
et overliggende bords underkant med sin inderside overlapper et underliggende bords
overkant på dettes yderside. Bordene holdes sammenspændt mod hinanden ved hjælp
af kobberklinker gennem overlapningerne.
Ved kravelbygning overlapper bordene ikke hinanden, men støder kun mod hinanden
med kanterne. Hvert enkelt bord må efter dette princip nøje tilpasses for at
samlingerne (nåderne) kan blive vandtætte.
Glasfiberbåde er som regel lavet i en selvbærende konstruktion, dvs. uden spanter
eller svøb, men oftest med et eller flere gennemgående skot til at afstive skrog og
dæk. I både, hvor masten står på dækket, er der altid et gennemgående skot eller et rør
for at understøtte denne. Kølen kan enten være indstøbt i glasfiberen eller boltet til
skroget med flere kølbolte, som går gennem bunden og nogle indstøbte bundstokke af
træ.
Næsten alle glasfiberbåde, der sælges i Danmark, er af glasfiberarmeret polyester.
Derfor omtales kun dette materiale. Fabrikationen foregår som oftest således:
I en form, der er behandlet med et særligt slippemiddel, stryges et lag farveholdigt
polyester (gelcoat); man starter altså med den farve, båden skal have, derpå skiftevis
glasfiber og klar, flydende polyester til den ønskede tykkelse er nået. Til slut lægges
indvendigt endnu et lag gelcoat eller plastiklak med farvestof.
Glasfiber fremtræder som glasfibermåtte (presset fiber med bindemiddel) og som
glasfibervæv (vævet glasfiber). Som regel, i hvert tilfælde ved bygning af større både,
anvendes en kombination af disse to for at gøre laminatet tilstrækkeligt stærkt.

Rigningen:
Til rigningen regnes mast (master), bom (bomme), vanter, stag, fald, skøder og andre
hal samt de beslag, hvormed rigningen er fastgjort til båden (se tegningerne bagerst i
bogen).
Rundholter er en fællesbetegnelse for mast, bom, gaffel klyverbom (eller bovspryd),
topsejlsrær, sprydstage og spilerstage.
Masten står enten i et beslag på dækket, eller er ført igennem dette til kølen. Masten
støttes og afstives af vanter og stag, der føres fra beslag på masten til røstjern på
dækket. Den øverste del af masten afstives af topvant, der er ført uden om salingshorn
for at sikre en tilstrækkelig sideværts afstivning. Ved særligt høje eller spinkle master
ses ofte flere sæt sallingshorn.
Vanter og stag kaldes under et for stående rig, mens skøder, fald og hal kaldes
løbende rig.
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Almindelige bådtyper:
Jollen er en fælles betegnelse for mindre både, som ikke har en fast ballastkøl.
Konstruktion, rigning og sejlføring kan være meget forskellige.

Kragejolle
Kragejollen er en spidsgattet langkølet og ret bred båd med roret anbragt helt agter.
Kragejollens drejnings- og vender evne er ikke så god, på grund at den lange køl.

Spidsgatter
Spidsgatteren er en modernisering at kragejollen. Med den skråtløbne stævn og
kortere køl, har den bedre manøvreegenskaber end kragejollen.

Kutter
Kutteren er en hæk bygget båd med roret anbragt på kølen under hækken og ror
stammen gående op gennem denne. Kutteren var i gamle dage som regel langkølet,
men er gennem årene blevet moderniseret, så kølen i dag er kortere, og kutteren har
derfor bedre manøvreegenskaberne og større fart grundet en mindre våd overflade.

Spejlgatter, platgatter
Havkrydseren er en fælles betegnelse for større både, som er konstrueret til sejlads i
åbent farvand og grov sø. Skrog, rig sejlføring kan have højst forskelligt udseende.
Katamaranen består af to skrog med sænkekøl, som er forbundet med hinanden på
forskellig måde efter størrelsen af fartøjet, evt. med en form for kahyt på de større
konstruktioner.
Trimaranen består af et hovedskrog med sænkekøl, som af udseende minder om en
almindelig sejlbåd, på hver side har den et mindre skrog, ponton, som grundet dets
opdrift hindrer det ballastløse hovedskrog i at kæntre.
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Almindelige rigtyper:
Sprydriggen er kendetegnet ved den korte, svære mast med afstumpet top. Den er som
regel kun afstivet med et fokkestag og et enkelt vant i hver side. Ca. en fod fra toppen
er anbragt kindbakker eller en mastering med øjer, hvortil stag og vant fastgøres. I
øvrigt er kendetegnet det rektangulære storsejl, som holdes ud fra masten af en
skråtstillet sprydstage. Denne hviler forneden i en strop, der sættes omkring masten og
foroven stikkes i en lomme eller strop i hjørnet af storsejlet. Tillige føres fok, klyver
og topsejl.
Gaffelriggen har en mast, der er forholdsvis svær op til det underste gods, hvorefter
den tilspidses opefter. Kendetegnet er i øvrigt et storsejl (eventuelt skonnertsejl og
mesan ved tomastede fartøjer), som foroven er fastgjort til en gaffel (peak) og forneden til en bom og til masten med masteringe eller lidseline. Derudover føres fok,
evt. klyver og i let vejr muligvis flying jib og topsejl.
En Bermudarigs mast er høj og slank; ofte med flere sæt salingshorn. På agterkanten
af masten er påsat en skinne, hvortil storsejlet fastholdes med slæder, eller der findes
en hulkehl, hvori sejlets forlig (sejlets forkant) kan være.
Kendetegnet er i øvrigt et trekantet storsejl (eventuelt skonnertsejl og mesan, der
foroven er forsynet med et spredhold (flynder). Normalt føres kun et forsejl ad
gangen, til gengæld findes flere forskellige typer af forsejl, som man kan skifte
imellem afhængig af forholdene. Almindeligvis haves stormfok, almindelig fok og
genuafok (eller blot genua), der føres i henholdsvis stormvejr, jævn luft og flovt vejr.
Sejles med vinden agten ind kan man tillige sætte spiler, der er et stort poset flyvesejl.

Sprydrig
1 Storsejl

Gaffelrig
2 Fok

3 Genua

4 Klyver

Bermudarig
5 Topsejl

6 Mesan

7 Spiler

8 Flying Jib
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9. Forholdsregler ved havari og lignende:
At tage en person om bord:
På mindre både er det mest hensigtsmæssigt at tage den forulykkede om bord på luv
side eller over hækken. På større både på den læ side.
Stop motoren, så skruen ikke medfører skade på personen i vandet. Læg et stykke
tovværk ud over skibssiden som en løkke. Den ene ende slås last på en pullert eller en
klampe, den anden lægges om et skødespil. Hvis personen i vandet har livline på, slås
den fast i et al faldene, hvorefter personen kan hejses om bord.

Hvis den forulykkede er kommet til skade:
Sænk en bådsmandsstol fastgjort i faldet ned i vandet, eller tag forsejlet ned og frigør
det fra forstaget, men lad faldet blive siddende. Sejlet skal være hårdt skødet, jo større
det er, jo bedre. Et storsejl som er frigjort fra masten, men ikke fra bommen, kan
bruges på samme måde. En halvt oppustet gummibåd kan kastes i vandet og bruges i
forbindelse med bjærgningen.

Hvad personen i vandet bør gøre:
Tøm lommerne for alt, hvad der tynger. Behold alt tøjet på. Tøjet kan holde
legemstemperaturen 4-5 grader over vandets temperatur. Brug eventuelt et lyst
halstørklæde eller andet lyst stof til at signalere med. Forsøg ikke at svømme efter
båden. Spar hellere på kræfterne, navnlig hvis vandet er koldt. Flyd på ryggen med
hovedet imod bølgerne. Råb eller skrig ikke. Det trætter.
For at give ekstra opdrift kan man trække bukserne af, snøre buksebenene sammen og
lægge bukserne om halsen med hovedet i skridtet.
Kastes der en line ud, så slå et pælestik på enden af den.
Undgå panik. Husk at overblikket fra vandoverfladen er meget begrænset højest en
sømil i roligt vejr. Det kan derfor godt virke, som om båden har opgivet at finde en,
før den vender tilbage.

At klatre om bord ved egen hjælp:
Forsøg ikke at komme om bord ved at bruge armene alene.
Kom hen midtskibs på læsiden, hvor fribordet er lavest.
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Tag fat i rælingen eller et scepter. Sving det ene ben op og forsøg at komme om bord
ved hjælp af både arme og ben.
Sejler man over åbent vand, eller er man alene om bord, er det en god regel at have en
line på ca. 30 meter slæbende efter båden. I linens ende skal der være et flåd, som
f.eks. en tom plastikflaske eller en fender, og gerne også et øje.

Afmastning:
Hvis masten eller dele af den går over bord, er den umiddelbare risiko, at masten slår
hul i skroget, eller at drivgodset kommer til at virke som drivanker og krænger båden
til luv.
Forsøg enten at få masten op på dækket eller sur den fast langskibs, ind imod skroget.
Bjærg bom, sejl og rig.
Tag masten på slæb på sikker afstand af skibet.
Klar dækket op.
Forsøg først at åbne vantskruerne. Er der en wiresaks eller nedstryger om bord, så
brug den. Er der kun nedstryger, vil det ofte være lettere at skære igennem vantskruen,
fremfor at skære i wiren.
Er det nødvendigt at få kappet wiren, og man ikke har en wiresaks, kan den brydes
med hammer og mejsel på et fast underlag af jern.
Det kan være nyttigt at beholde en enkelt befæstning for eller agter intakt, så man kan
anvende riggen som drivanker.
Surring af masten langskibs, hvis den ikke kan tages om bord. Der hænges fendere ud.
Læg tovværk om mastens ene ende. Løft masten ud af vandet og gør tovværket fast i
mastestumpen. Læg herefter en tovende om den agterste ende af masten. Træk
tovværket gennem en blok på agterpulpittet og før den frem til skødespillet og hal
hjem, til masten er kommet ud af vandet.
Sur masten grundigt fast.

Grundstødning:
Umiddelbare forholdsregler består i at bakke fokken på en luv kyst og i omgående at
slække ud på skøderne på en læ kyst. Som hovedregel gælder, at man sikrest og lettest
kommer af grunden den samme vej, som man er kommet op på den.
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Brug maskinkraft til at komme fri:
Sæt maskinen i gang og kør med beherskede omdrejninger. Skruevandet under
agterskibet kan i nogle tilfælde løfte båden af grunden, hvis den ikke står for hårdt.
OBS: Undersøg inden motorstart, om der ikke i grundstødningens almindelige
forvirring om bord er røget et skøde eller andet tovværk over bord. Tovværk i skruen
gør maskinen værdiløs.

Krængning:
Krængning til en af siderne reducerer bådens dybgang og kan ofte få den fri af
grunden. Sidder båden i dynd eller mudder, kan båden med fordel krænges fra side til
side. Det kan få kølen fri.
Når båden er kommet fri af grunden, skal sejl, motor eller varpeanker holdes klar for
at få båden væk fra grunden.

At varpe sig af grunden:
Læg et varpeanker ud fra jollen. Læg ankerlinen om ankerspillet eller om et af
skødespillene og varp på denne måde båden af grunden.

At hale sig af grunden:
Brug varpeankeret til at krænge båden med, eventuelt fra et af faldene. Få, når
krængningen er passende, et anker ud fra stævn eller hæk og hal båden af grunden ved
hjælp af dette anker og et af spillene ombord.
Vær forsigtig med ikke at belaste mastetoppen for hårdt med træk fra varpeankeret.
Gattet i mastetoppen er ikke konstrueret til for voldsomme belastninger tværskibs.

Advarsel:
Er grundstødningen sket på stenbund i faldende tidevand, kan båden påføres alvorlige
skader, hvis man forsøger at trække den af grunden. Det vil i dette tilfælde være
klogere at forberede en tørsætning.

Side 47

Krængning ved hjælp af vægt
Brug besætningens vægt fremme,
under salingen, ude på bomnokken
eller hængende i armene i vanterne
udover skibssiden, så krængningen
bliver størst mulig. Eller hæng tunge
byrder i bomnokken, der derefter slås
ud i borde, vinkelret på bådens
længderetning. En bordfyldt jolle kan
anvendes, ankre, kæder eller fyldte
vanddunke lige så. Brug storsejlets
fald som bomdirk
Krængning ved hjælp af anker
Læg varpeankeret langt op på
grunden og sæt ankerlinen fast i
storsejl-, spiler- eller fokkefaldet. Før
halet ind til et af skødespillene og hal
hjem. Der vil nu opstå et træk i
toppen af masten, hvorved båden
krænger kraftigt.

Krængning med bakkede sejl
Bak fok og/eller storsejl og kræng
derved båden. Pas på : det er vigtigt
at benytte anker i forbindelse med
denne metode, da båden ellers blot vil
blive sat yderligere op på grunden.

Krængning med anden båds hjælp
Læg slæbelinen i en stor løkke om
masten og hejs den op under salingen
i storsejlsfaldet.
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10. Retningslinjer for skolesejladsen
Generelt:
Læreren er pligtig til at undervise eleverne efter det pensum som er udarbejdet af
skoleudvalget. Øvelserne skal indøves efter de retningslinier, der er givet af
skoleudvalget. De til enhver tid gældende søfartsregler skal overholdes.
Læreren er ansvarlig for, at båden er i forsvarlig stand før hver sejlads påbegyndes, og
skal personligt orientere sig om sikkerhedsudstyr, lanterner, rigning m.m. er i
forsvarlig stand.
Ved alvorlige mangler er læreren forpligtiget til at orientere skoleudvalget, ligesom
han kan nægte at sejle ud med båden, før skaderne er blevet udbedret.
Alle havarier, opståede skader og mangler i øvrigt, skal indføres i havariprotokollen.
Når udførelsen af reparationen er udført, kvitterer den, der har foretaget reparationen i
bogen.
Læreren bør, i det omfang det er muligt, selv eller ved hjælp af eleverne foretage
mindre reparationer. Før og efter hver skolesejlads skal sejladskortet
(sejladsprotokollen) udfyldes omhyggeligt.
Det skal være muligt at se, hvem der er ude med båden, ligesom det er vigtigt at vide,
hvornår man er startet, og hvornår man er kommet hjem. Sejladskortet skal bl.a.
benyttes ved vurdering af eleverne, oprykning til andet år, samt ved indstilling til
prøve.
Læreren har pligt til at meddele skoleudvalget, når det ikke er muligt at få eleverne til
at passe deres sejlads (undervisningen).
Læreren skal ved sit eksempel vise/lære eleverne, hvorledes man optræder såvel i
båden som i havn. Dette skal udvises ved høflig, men bestemt optræden. Lærerens
direktiver skal følges af eleven.
Lærere - såvel som vikarer - skal være aktive medlemmer af klubben.
Læreren får udleveret en M-nøgle, som skal afleveres, når tilknytning til skolen
ophører.

Hvornår sejles der:
Der sejles en gang om ugen i perioden ca. 1. maj til primo oktober. Perioden kan
udvides efter behov i begge ender. Det tilstræbes at den officielle start på sejlsæsonen
er en mandag.
Der sejles normalt ikke juli måned (4 uger). Perioden fastlægges af skoleudvalget.
Der sejles normalt på 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag, hvis en normal
sejlads aften skulle falde på en af disse dage. 2. Pinsedag sejles ikke.
Sejladsen starter normalt kl. 18.00, evt. andet starttidspunkt kan aftales med eleverne.
En skolesejlads er normalt på ca. 3 timer.
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Vind og vejr:
Der sejles normalt uanset vejret.
Ved hårdt vejr er det læreren, der afgør, om det er forsvarligt at sejle. Ved en eventuel
vurdering skal elevernes kunnen medtages. Det hører med til undervisningen at lære
at sejle i hårdt vejr.
Ved vindstille, kraftigt tordenvejr, evt. kraftigt vedvarende regnvejr, kan læreren
sammen med holdet blive enige om ikke at sejle ud (bør høre til undtagelsen). Tiden
benyttes i stedet til teoriundervisning (i båden eller klubhuset).

Redningsveste:
Der skal altid være godkendte redningsveste i bådene til alle ombord.
Brug af redningsvest er obligatorisk på skolen. Det er lærerens ansvar, at dette bliver
overholdt.
Eleven må gerne anvende egen vest, som dog skal være af et anerkendt fabrikat. Det
anbefales at eleven selv anskaffer sig en redningsvest.

Sejlføring:
Ved normal skolesejlads skal de ældste sejl benyttes.
Der benyttes for Spækhuggernes vedkommende altid kun krydsfok og storsejl. Genua
anvendes kun ved indøvning af sejlskift. Spileren bruges kun til at demonstrere
brugen heraf.
Alle sejl anvendes på gaffelriggerne (fok, klyver, flying jib, top- og storsejl).
Det nyeste sejl må kun anvendes til kapsejlads. Ved tursejlads og feriesejlads bruges
normalt de gamle sejl. De nye sejl må kun anvendes, hvis de normale sejl er til
reparation.
Sejl, der ikke benyttes ved undervisningen, må ikke opbevares i bådene, men skal, når
de har været brugt, anbringes på den anviste plads i klubhuset.
Tobaksrygning under sætning og bjergning af sejl er forbudt.

Brug af flag og stander samt lanterneføring
Skolebådene skal altid føre klubstande:
Yachtflag bør benyttes under skolesejlads.
Almindelige regler for flagning skal iagttages.
Lanterne skal føres, jvf. gældende Søfartsregler.

Brug af vikar:
Er en lærer forhindret i at undervise en aften, er han pligtig til at skaffe en vikar. Er
dette ikke muligt kontaktes skoleudvalget.
Der må kun benyttes vikarer, der er anerkendt af skoleudvalget. Brug af anden
person, må kun ske efter godkendelse af skoleudvalget.

Før og efter sejlads:
Afgang fra plads skal foregå roligt og velovervejet, største opmærksomhed skal
udvises, ligesom der skal vises hensyn overfor andre bådejere.
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Undervisningsplan for den praktiske sejlads:
De forskellige punkter er opdelt i grupper, og meningen er, at lærerne underviser i
pensummet under en gruppe, indtil eleverne skønnes rimeligt bekendte med stoffet,
hvorefter der gåes videre til næste gruppe. Hvilke punkter, der undervises i den
enkelte aften, beror på vejret og lærerens skøn. Formålet med listen er dels som en
checkliste for læreren, dels at tilstræbe en ensartet undervisning.

FØRSTE ÅRS SEJLADS:
Gruppe 1:

Gruppe2:

Gruppe 3:

Eftersyn af båd og sikkerhedsudrustning
Rebning af sejl
Tillægning og fortøjning mellem pæle
Sejlads, bidevind og stagvending
Sejlads, halvvind, foran- og agten for tværs
Sejlads, læns og bomning
Ligge bi og bak
Diverse knob, opkvejling af tovværk
Checkliste og udrustning.
Sikkerhed ombord
Fartøjets benævnelser
Vigeregler og Vejrmeldinger
Tillægning ved kaj og bro
Trekantbane
Ottetalssejlads
Cirkelsejlads
Kurs efter fast objekt
Bøjemanøvre
Kompaskurs
Forsejlsskift
Sejlads med genua
Sejlads med spiler
Sejlads i mørke
Tursejlads og lanterneregler
Ankring og letning

ANDEN ÅRS SEJLADS:
Gruppe 1:

Gruppe2:

Gruppe 3:

Bjergemanøvre med stagvending
Bjergemanøvre med bomning
Bjergemanøvre fra læns
Sømærker, søkort, havnelods
Log, lod
Anløb af fremmede havne (eller pladser)
Rebe storsejl
Sejlads med topsejl
Forholdsregler ved havari, grundstødning
Forholdsregler ved optrækkende tordenbyge
Fartøjets benævnelser
Fortøjning ved kaj med anker
Fortøjning ved kaj med spring
Fortøjning og anløb af kaj med pålandsvind
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11. Udrustningsliste
Alment:
Akkumulator og lanterne
Anker og ankertov
Tågehorn
Pøs
Svaber
Ekstra tovværk / ekstra fortøjninger
Bådshage
Håndlygte
Lænsepumpe
Værktøjskasse (med diverse værktøj, blokke og sjækler til småreparationer)
Wiresaks
Fendere
Padle / åre / åregaffel
Nål og tråd til reparation af sejl
Spilertape

Sikkerhedsudrustning:
Forbindskasse
Brandslukker
Redningskrans
Redningskranslygte (Flyde lygte)
Redningsveste
Livline
Signalraketter røde og hvide
Røgsignaler, håndblus røde og hvide

Til navigation:
Kompas
Søkort over det område man ønsker at sejle i
Kurslineal, blyant, viskelæder, passer mv.
Havnelods
Fyrliste
Fiskeri-årbog
Ur (Stopur)
Pejlekompas

Proviant og diverse:
Vand (Drikkevarer)
Proviant
Personlig udrustning
Transistorradio (Vejrmeldinger mv.)
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12. Vindstyrketabel
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13. Liste over bådenes dele
Numrene findes på tegninger af Gaffelrigger og Bermudarigget/finkølet sejlbåd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Køl
Ror
Hæk
Stævn
Fordæk
Agterdæk
Cockpit
Cockpitkarm
Faldspil
Forluge
Håndliste
Pullert
Mastekrave
Ruf
Rorhoved
Rorpind
Skydekappe
Fenderliste
Røstjern
Løjbom
Vantskruer
Mast
Bom
Gaffel (peak)
Salingshorn
Skivgat
Rebeapparat
Nokbeslag
Kloen
Standerpind m. klubstander
Lyre
Undervant
Mellemvant
Topvant
Lænsebardun
Fokkestag
Klyverstag
Bomdirk
Blokke
Storskøde
Fokkeskøde
Fokkefald
Klofald
Peakfald
StorsejIsfald
Flagline
Bagstag
Storsejl

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Krydsfok
Stormfok
Genuafok
Spiler
Spredholt (flynder)
Sejlpinde
Hanefod
Hanefodsslæde
Lidseline
Underlig på storsejl (bomlig)
Forlig på storsejl
Agterlig på storsejl
Underlig på fok
Forlig på fok
Agterlig på fok
Klyverbom (bovspryd)
Topsejlsrå
Waterstag
Stængestag
Klyver
Flying jib
Topsejl
Skødebarm
Faldbarm
Halsbarm
Nokbarm
Klyverfald
Topsejlsfald
Topsejlsskøde
Halsstrækker
Toplanterne (trefarvet)
HulkehI
Kickingstrap
Fribord
Bund
Håndliste
Stævbeslag
Vandlinie
Sprydbardun
Kindbakker
Fokkegods
Skødespil
Rorfinne
Skvætliste
Topbeslag
Flying jib skøde
Klyverskøde
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Bermudarigget,
finkølet sejlbåd
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12. Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet
-

herunder differentiering af prøveforløbet mellem duelighedsprøvens praktiske del
og Førerprøven.

Efter indstilling fra censorgruppen til sejlklubbens bestyrelse er vedtaget, at
Sejlklubben Sundets Førerprøve (den praktiske del) er ændret til en differentieret
prøve, således at der afholdes såvel Førerprøve som duelighedsprøve samtidig.
Udgangen på det praktiske prøveforløb kan for den enkelte elev således være:
-

”bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del)”,
”ikke bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del)”,
”ikke bestået Førerprøve og ikke bestået duelighedsprøve (praktisk del)”.

Prøveforløb:
1. Praktisk sejlads
Eleverne starter med eksaminator og censor i båden, hvor der indledes med en kort
overhøring i bådens benævnelser og efterfølgende checkpunkter før sejlads, herunder
sikkerhedsudstyr, vejrudsigt mv. Herefter udpeges af eksaminator/censor en elev til at
gå ud, som så overtager kommandoen herfra. Afsejling fra pladsen gennemføres og
vel fri af havnen gennemføres manøvrer og øvelser efter eksaminators anvisning.
Alle elever vil bl.a. komme igennem de to bjærgemands (mand)-over-bord-manøvrer
(8-tals manøvren og bomningsmanøvren) med den aktuelle besætning minus en
person, samt ligge til kaj. Kaj manøvren vil under nogle vejrforhold foregå til søs ved
en bøje.
Herudover sejles efter eksaminators anvisninger efter kompas, fjerntliggende mærker,
overét-mærker samt bidevind, stagvending, bomning, falde af, spidse op, osv. og der
stilles evt. spørgsmål undervejs, f.eks. ”Hvordan har man mulighed for at få en tung
bevidstløs person ombord igen i en mand-over-bord situation?”. Forløbet varieres
selvfølgelig.
Når alle har været igennem manøvrerne til søs, har en elev kommandoen i havn. Der
lægges til ved egen plads, og båden klargøres til næste hold eller rigges af, imens
censor og eksaminator voterer.
Hver enkelt elev har krav på en individuel evaluering og tilbagemelding i forhold til:
o Bjærgemærs (mand) -over-bord manøvrer
o Kaj manøvre
o Bådhåndtering og sejlforståelse
Det skal dog præciseres, at det er en samlet helhedsvurdering som ligger til grund for
prøveforløbets udfald.
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2. Motorkundskaber
Efter den praktiske sejlads går eleverne en ad gangen ombord i en J80 eller
Spækhugger, og viser at de kan betjene en påhængsmotor mv., jf. nedenstående
retningslinjer.
Dansk Sejlunion krav til motorkundskaber ved den praktiske delprøve af
duelighedsprøven er, at eleven skal ”demonstrere et kendskab til”:
o

Motorens hoveddele.

Eleven skal have ”forståelse for”:
o
o
o

Hvorledes man på grundlag af måling af brændstofbeholdningen
udregner fartøjets rækkevidde
Opbygningen af motorens brændstoftilførsel inkl. filtre
Princippet i udluftning af en dieselmotor. (hvis prøvefartøjet har en
dieselmotor).

Og eleven skal ”kunne”:
o
o
o
o

Kontrol af motorens kølingssystem
Starte og stoppe motoren
Kunne sætte motoren i frem og bak samt fritstille skruen
Nødstoppe motoren.

Skolen gennemfører et forløb for motor/brand før sommerferien for 2. års elever og et
efter sommerferien for 1. års elever.

3. Den videre mundtlige overhøring
Efter betjening af motoren fortsættes den videre mundtlige overhøring, som alene er
en del af Førerprøven, i J80/Spækhuggeren eller evt. i klubhuset. Her er emnerne:
o
o
o
o

Anløb af fremmed havn og anvendelse af havnelods
Vigereglerne
Knob og stik
Signalflag mv.

Ovenstående emner dækker bl.a. kundskaber erhvervet tidligere i sejlerskoleforløbet,
men er samtidig ting som den rutinerede sejler efter et 2-årigt forløb forventes at
kunne. Såvel her som i den praktiske sejlads kommer forskellen i forhold til
duelighedsprøven til udtryk.
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Ved Førerprøven forventes således en mere ”rutinepræget” sejlads fra elevens side.
Dette kan f.eks. vise sig ved:
-

At man kan håndtere en uforudset situation og bevare overblikket (såvel som
skipper som gast)
At man har en fornuftig planlægning og disponering af manøvrer
At man har en fornuftig disponering og kommunikation med besætningen
At man har en rimelig rutine i båd håndtering og manøvre i øvrigt
At man virker rolig og udviser sund fornuft, så besætningen har et indtryk af
overblik hos skipperen
At man som gast udviser opmærksomhed, agtpågivenhed og handlingsvilje (om
nødvendigt)

Sidst, men vigtigst er det netop denne mere rutineprægede sejlads som betyder, at
sejlklubben roligt kan overlade en af klubbens både til de nye førere.

For fuld beskrivelse af Duelighedsbevis kravene henvises til:
http://www.sejlsport.dk/media/886831/proevekrav-for-duelighedsproeve-praktisksejlads.pdf
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13. Ordliste
Listen indeholder sejlads- og skibsudtryk der anvendes i forbindelse med
undervisning i sejlklubben, med antydning af oprindelse samt udtryk der har interesse
for veteranskibssejlere. Sammensatte udtryk som stokanker, faldbarm, forlig skal
søges under hovedbegrebet, anker, barm, lig osv.
Forkortelser: arab.- arabisk, eng.- engelsk, gr.- græsk. holl.- hollandsk, lat.- latin, pl.
ty.- plat-tysk, sp.- spansk. oldnord.- oldnordisk.

A
Afdrift: forskellen mellem den
styrede kurs (gennem vandet) og den
beholdende kurs (henover grunden).
Afrigge: tage sejl, mast og rig ud
f.eks. når båden skal på land, modsat
tilrigge.
Agter: holl., pl.ty. achten: bagved, at
gå agten om: at sejle bag om, agterrum: det bagerste rum osv.
Agterspejl: skrogets bagerste plane
afskæring.
Agterstag el. lænsetag: bagerste
bardun til masten, erstatter normalt
bagstag.
Agterstævn: bagerste del af fartøjet
hvis der findes stævntræ f.eks. i
spidsgatter.
Anduve: holl. an doen: komme ind
til, nærme sig til fra det åbne hav. Ved
trafikerede farvande er der udlagt anduvningsmærker el. anduvnings-fyr.
Anker: lat. ancora: bestående af skaft,
arme og stok.
Stokanker: to faste arme og en
bevægelig stok, i ældre tider med fast
tømmerstok.
Foldeanker: to faste arme og to der
kan foldes vinkelret ud.
Paraplyanker: fire arme der kan slås
sammen om skaftet, normalt mindre
type.
Patentanker: svært skaft med to
svære arme der vipper ud ved brugen,
anvendes i større fartøjer.
Plovanker: udformet som en plov.
Frokost-el. letvejrsanker: mindre
ekstra anker.
Dræg: lille anker med fire faste
krydsende arme.

Ankerbrønd: særlig rum med udløb
for ankerfortøjning der altid er klar til
brug.
Ankerbrønd: rørgennemløb i stævnen for ankerkæden som fører ned til
et særligt stuverum, kædekassen.
Ankerkugle: sort kugle der af ankerliggere skal vises om dagen iflg.
internationale søvejsregler.
Ankerlys: klart lys der af
ankerliggere skal vises om natten iflg.
internationale søvejsregler.
Ankring: se at ligge for svaj.
Aptering: lat. aptare: gøre egnet: indvendig indretning af fartøj.

B
Bagbord: venstre side af et fartøj set i
sejlretningen. I vikingetiden styredes
skibene med en styreåre anbragt i
styrbords side, rorgængeren vendte
bagen til bagbords side.
Bagluft:vind der fra foransiddende
sejl kan slå forstyrrende ind i et sejls
læ.
Bagstag: barduner der vender agterud
fra masten til hver side og som sættes,
i luv side.
Bakken: opbygningen forude på de
gl. sejlskibe med bl.a. mandskabslukaf.
Bakstørn: tjans i kabyssen med opvask og rengøring.
Bakse: slangudtryk for at vaske op.
Baksebalje: opvaskebalje.
Baksedyr: opvaskerbørste o.s.v.
Bakke: sejle baglæns.
Bakke sejl: overhale sejl mod den luv
side for at stoppe farten el. trykke
forskibet mod læ.
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Ballast: egent. bar = tom last: fyld i
lasten for at stabilisere skibets sejlegenskaber.
Ballastjern: stabiliseringsvægte som
supplement for manglende kølvægt.
Banke: sandaflejringer på større
havområder med lav vanddybde,
f.eks. Doggerbanken.
Banke i søen: slangudtryk: huggende
bevægelser imod bølgerne der
forringer farten.
Bark: lat. barca. mindst 3 mastet skib,
agterste mast skonnertrigget, øvrige
master fuldriggede.
Barkede sejl: gl. mprægneringsmetode ved kogning af sejl med
hamp, der gav dem en rødbrun farve.
Barkentine: sejlfartøj med råsejl på
fokkemast og gaffelsejl på stormast
og mesanmast.
Barm: oldnord badmur, det man
bærer noget i: hvert sejl har en barm i
hvert hjørne som alt efter, hvor det
fastgøres benævnes: halsbarm,
skødebarm, faldbarm, ved gaff.rigg.,
nokbarm.
Barre: eng. bar: barriere, aflejringer
på havbunden udfor fjorde, floder
o.lign. f.eks. Hals barre.
Beauforts skala: vindstyrketabel fra
0-12 udarbejdet af eng. admiral
Beaufort beregnet på datidens
linieskibe, fortrænges efterhånden af
sekundmeter.
Beholden distance: den afstand et
fartøj tilbagelægger hen over havbunden uanset om distancen gennem
vandmasserne er en anden pga. vind
og strømforhold el.lign.
Beholden fart: den fart et fartøj
bevæger sig hen over grunden uanset
farten gennem vandet har været en
anden pga. strøm el.lign.
Beholden kurs: den retning et fartøj
bevæger sig over grunden uanset om
der styres en anden kurs pga. afdrift
el.lign.
Bekneb: udtrykket bruges om tovværk der er kommet i klemme og kun
kan bringes fri med magt. Dog

bekniber tovværk ikke altid af sig
selv, ofte bruger man bekneb for at
fastgøre på en bekvem måde eller
standse en bevægelse.
Ben: slangudtryk for et kryds, f.eks.
et kort ben mod land oget langt ben
udefter. At gå på et ben gennem
Øresund: al sejle bidevind gennem
sundet, på samme halse.
Bermudarig: rigtype med 3-liget højt
spidst storsejl, udviklet under
Bermudasejladserne. Sejlet tillod en
tættere kurs til vinden og omkring
1920 udkonkurrerede gaffelsejlet.
Beslå: holl. beslan, forsyne: at pakke
sejlene sammen om rå, mast eller
bom.
Bestik: afstikke, afmåle, afsætte og
gøre optegnelser om sejladsen.
Bi og bak: når man ligger bi og bak
kloshales storsejlet, forsejlet bakkes
og rorpinden lægges mod læ. Dette
gør at båden ligger roligt uden nævneværdig fart. Ligge bak bruges også.
Bidevind: holl. bij de Wind, ved
vinden: sejle Så tæt kurs til vinden
som muligt.
Bindsel: sammenbinding af to dele,
surring.
Bjælkevæger: langsgående planke
lige under dækket på indersiden af
spanterne.
Bjærge: oldnord. bjorg, hjælp frelse:
at bringe nogen eller noget i
sikkerhed.
Bjærgemærs: mærs af holl. mars,
kurv: på store sejlskibe en lille platform der hvor undermast og mærsstang samles. Udtrykketn overført til
bøje (m. korkplatform) der bjærges
ved redningsøvelser.
Bjørn: forstærkningsknæ mellem køl
og stævn.
Blok: del af en talje, af træ el. kunststofferarbejdet hus med indbygget
skive (trisse) hvorigennem der skæres
tovværk. Findes også som dobb. el. 3dobb. Kasteblok: blokhus der kan
åbnes i siden.
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Bolværk: oldnord. bulwirke, bul =
pæle + værk: anlebsplads for skibe.
Den øverste vandrette tømmer
konstruktion kaldes hammeren.
Bom: rundholt hvortil storsejlet er
udset el. fastholdt i en hulkehl.
Bomme: ved sejlads med vinden
agten ind at føre bommen (og
storsejlet) over i den modsatte side,
den anden halse, en ufrivillig
bomning kan medføre alvorlige
skader.
Bomdirk: tov eller wire der holder
bommen oppe når storsejlet bjærges.
Bomnedhal: spec. tilrigget hal der på
læns hindrer bommen i at vippe op.
Bomstol: støtte for bommen når
storsejlet er beslået.
Bord: oldnord. planke (også
spisebord): den vandrette beklædning
af skibets skrog.
Bordfyldt: et fartøj der er fyldt med
vand uden at være sunket.
Bov: afledt af dyreforkrop: forreste
runde del af et fartøj, styrbords bov,
bagbords bov.
Bovspryd: på store sejlskibe en
kraftig understøtning hvorpå klyverog jagerbommen hviler.
Bramsejlskonnert: holl. bramzeil: se
skonnert.
Bras: tov der anvendes til drejning af
en rå (råsejl).
Breddeparaller: øst-vest gående
paralleller cirkler på jordens
overflade, aftagende i størrelse mod
polerne, opdelt i 360 O (grader), 1 O =
60' (min), 1' = 60" (sek).
Breddeminuttet kan ikke anvendes
som måleenhed.
Bredfok: råsejl, tværsejl på et
gaffelrigget fartøj, på
rumskødssejlads.
Brig: 2-mastet fuldrigget sejlfartøj.
Brigantine el. skonnertbrig: 2-mastet
sejlfartøj med råsejl på fokkemast og
gaffelsejl på stormast.
Brille: to klåder med wirestropper
sammenholdt af en sjækkel, bruges til
dobbelthal ved forsejl.

Brise: sp. brisa: svageste vindstyrkebenævnelse.
Broflag:
signalfiaget N
(skakbrædtet) sættes i vantet når en
bro ønskes åbnet for gennemsejling.
Eventuelt kan Dannebrog sættes
samme sted.
Brækker: en Sø der slår ind over
skibssiden.
Bugt: en omgang af et oprullet kvejl
(rulle tovværk).
Bundfarve: begroningshæmmende
patentfarve under vandlinien.
Bundstok: kraftige forstærkninger
ved overgangen mellem kølsvin og
spanter.
Byge: stærk vind af kort varighed.
Bøje: almen betegnelse for flydende
afmærkninger for fiskeredskaber fortøjninger o.lign.
Bændsel: se bindsel.
Bådshage: stage med krogbeslag.
Bådsmand: bedstemand, formand for
mandskabet om bord, ældste erfarne
matros.
Bådsmandspibe: signalfløjte der
varieres i tone og trille for at kalde til
forskellige arbejdsindsatser og pligter.
Bruges på store sejlskibe og på
orIogsfartøjer.
Bådsmandsstol: siddebrædt på
hanefod der hejses op i riggen for at
give støtte under arbejdet.
Båker: to tydelige mærker i land,
norm. trekanter med spidsen mod
hinanden, der når de ses overét
markere f.eks. en indsejling eller en
kabelføring.

C
Cockpit: eng. egentl. hanekampplads:
forsænket, afgrænset plads I dækket
for mandskabet der manøvrerer
fartøjet.
Cockpitkarm: skvulpekant (brædt)
der hindrer dæksvandet i at skylle ned
i cockpittet.
Colin Archer: sødygtigt, spidsgattet
fartøj opkaldt efter norsk konstruktør,
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brugtes før til fiskeri og som lods- og
redningsfartøj.

D
Dannebrog: nationalflaget, stut- el.
splitflag. Korsets bredde 1/7 af flagets
højde, inderste røde felt kvadratisk,
yderste 1¼ - 1½ gange højden. Iflg.
sagnet svævet ned fra himlen under
slaget ved Lyndanisse (Estland) d. 15.
juni 1219.
Deviation: lat. devinus, afvige: se
kurs.
Deplacement: fr. deplacer, fortrænge:
den mængde vand et skib fortrænger,
dets egenvægt, se ton.
Drive: uden egen fremdrift og styreevne at blive ført af vind og strøm, at
drive for vejret.
Drivanker: drivpose: udrigning af
kegleformet sejldugspose, tværliggende sejl eller andet.
Dræg: se anker.
Drenge: tovværk med knuder,
anvendes til klatretov.
Duc d'albe: opkaldt efter hertugen af
Alba: et bundt nedrammede pæle på
reden el. i yderhavn, giver skibe
mulighed for at fortøje og svaje rundt.
Duve: langsskibsbevægelser, modsat
rulle.
Dyvelsklo: pl.ty. düvel, djævel: to
mod hinanden vendende jernklør,
bruges ved fast fortøjning, o.a.
Dybgående: et fartøjs mål fra
vandlinie til kølens laveste punkt.
Dæk: af at tildække: gennemgående
og afstivende plan f.eks. øverste dæk,
mellemdæk, fordæk, halvdæk.
Dæksbjælke: tværskibs understøtning af dæk og afstivende led
mellem spanter.
Dæksbelægning: malet lærred el.
kunststof lagt på brædderunderlag el.
På vandfast krydsfiner.
Dæksplanker: synlige planker lagt
parallelt buet med skibssiden,
kalfatret og tætnet med beg, norm.
samlet mod en midskibs liggende fisk.

Dækslys: arbejdslys der er anbragt
således at det ikke forveksles med
skibslys.
Dødtræ: udfyldningstømmer i skibets
kølkonstruktion.
Dønning: lange bløde bølger i søen
længe efter at vinden har lagt sig.
Dørk: holl. dork: gulv i kahyt og
lukaf, egentl. aftagelige bundbrædderel. riste.

E
Ende: egent. en ende af en tovrulle,
f.eks. en ende til fortøjning, en
slæbeende osv.
Entre: fr. træde ind: klatre ombord,
borde et fartøj, og tilvejrs i riggen.
Oprind. indtage, erobre det.
Eskadre: sp. esquadra, kvardrat:
samlet enhed af fartøjer under
kommando, oprind. Lille flådestyrke.
Essing: af ås, kant, rand: øverste
bord, planke af klædningen i en åben
båd.

F
Fald: holl. noget der går nedad: alt
løbende gods (tovværk) der hænger
ned ad masten hvormed sejlene
strækkes.
Faldkurv: indgrænset areal omkring
masten hvor faldkvejlene kan ligge
under klargøringen.
Faldreb: holl. valpeep, reb til at lade
sig gilde ned ad: rebstige nu erstattet
af landgang.
Falde af: ændre kurs bort fra vinden,
falde fra vinden og slække på
skøderne.
Falde ud: strække, stramme f.eks. et
fald ud fra masten med sin kropsvægt
(og derefter totne det rundt om
klampen).
Fangline: fortøjningsline på små
fartøjer.
Farvands-Direktoratets nautiske
afd.: udgiver alle danske søkort og
udlægger afmærkning.
Favn: gl. dansk mål, Så meget der
kunne rummes i favnen: 1 favn = 3
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alen (albuemål) = 6 fod = 1,85 m =
1/1000 sm brugtes i ældre tid til
dybdeangivelser.
Fender: lat. defendare, beskytte:
stødpude til beskyttelse mod
skrammer ved fortøjning.
Fenderliste: halvrund liste anbragt
langs skandækket som beskyttelse
mod skamfiling.
Fenderstik el. stopperknob: knob til
fastgørelse af fendere.
Fisk: midterste synlige planke i
skibets længdeakse hvortil dæksplanker el. -plader er stødt til.
Fiske: et skøde, sejl el. tovværk der
sætter sig fast så det ikke løber
igennem el. kan overhales.
Flag: oldnor. flogra, flagre: mærke
banner: nu nationalt kendetegn.
Danske lystfartøjer har en særlig
tilladelse siden 1865 til at føre
splitflag mærket YF. Denne tilladelse
gælder ikke på land.
Flagtid: der må på land kun flages fra
solopgang til solnedgang dog ikke før
kl. 8.00. Til søs kan flaget, hvis forholdene taler for det, føres efter solnedgang, men i så fald bør flaget være
belyst.
Flagspil: lille flagstang til hækflag.
Flagknob: fastgørelse af flag, se knob
og stik.
Flettet line: blød og smidigt tovværk
der ikke snor sig om sin egen akse,
bestående af en vævet kappe, strømpe,
og en kalv i midten, se også tovværk.
Flovt: pl.ty., holl. flaw, mat kraftløs:
aftagende styrke i vinden, hendøende
vindforhold.
Flying jib: eng. jib, jager: flyvende
jager, mindre frit- og højtsiddende
forsejl ovenfor norm. forsejl.
Flynder: forstærkningsplade indsyet i
faldbarmen på storsejlet i Bermudariggede både.
Flyverå: lille kort rå ved skødbarmen
af topsejlet.
Fod: gl. dansk mål, oprind. en fods
længde, 1' (fod) = 12" (tommer) tom-

melfingerled á 2,5 cm = 31 cm, eng.
fod = 30,48 cm.
Fok: afled af holl. fokken, trække op:
det første forsejl, egent. stagfok. På
fuldriggede sejlskibe er fokken det
forreste nederste råsejl på fokkemasten.
Fokkeslag: wire hvorpå fokken
sættes, tjener samtidigt som
mastestøtte.
Forfang: kæde mellem anker og
ankertov der tynger tov og anker mod
bunden.
Forhale: flytte et fartøj til en anden
plads ved hjælp af fortøjningen.
Forpeak: eng. peak, spids: forreste
rum i stævnen.
Forseji: alle sejl foran den forreste
mast.
Forstag: stag der fører til masten.
Fortrekant: arealet mellem mast,
fokkestag og dæk.
Fregat: tidl. typebeteg. m.h.t. skrogform og brugsfunktion: 3-mast. fuldrig. hurtigsejlende fartøj med et
kanondæk (i.f.t. linieskib, slagskib m.
flere kanondæk), brugtes også som
handelsfartøj. (Korvet: mindre, let
armeret orlogsfartøj).
Fribord: skibsside over vandlinien.
Friske op: tiltagende vindstyrke,
f.eks. det frisker, der kommer mere
vind.
Friste: bringe i fare.
Fuldrigger: mindst 3 mastet sejl
fartøj med råsejl på alle master f.eks.
Skoleskibet Danmark.
Fyr: gr. pyr, ild: lys til vejledning for
søfarende oprindl. som bål på en
platform el. kurv hejst op i en galge.
Ældst kendte fyr i Danmark: Skagen,
Kullen og Anholt. Findes i dag med
varierende fyrkarakterer som angives
på søkortet.
Førlighed: en line af passende førlighed: smidig og stærk nok til formålet,
ikke for svær eller tung.

Side 64

G
Gaffel: rundholt der bærer gaffelstorsejlet, ophængt i pikfald, holdt til
masten af kloen el. tønderakken
hvortil klofaldet er fastgjort.
Gaffelrigger: sejlfartøj med gaffelstorsejle på en el. flere master.
Gallon: fr. afledt af galaj: fremstående udbygning under bovsprydet, gerne
pyntet med en galionsfigur el. andet
træskærearbejde.
Gamering: indvendig beklædning på
spanterne, således at der opstår en
dobb. klædning med hulrum.
Gast: oprind. gæst: sømand, i
marinen bruges stadig betegnelsen
orlogsgast, messegast osv. Forgast:
den der arbejder på fordækket, foran
masten, dvs. tager sig af forsejlene.
Gat: holl. indsnævring, smalt farvand: f.eks. Kattegat, el. spygat, afløb
for dæksvand.
Galease: ital. galeazza beslæg.m.
galaj: 2-mastet handelssejlfartøj med
stormast forrest og mindre mesanmast
agterst.
Gie: talje der er mere end 4-skåret.
Gilling: hoU. afskære: underside af
hækken.
Gire: holl. skære ud fra kursen pga.
vind og bølger, kan ved rigtig brug af
roret udnyttes til at undgå brækkere
og give en roligere sejlads.
Gisse: formode: bedømme "gisset
sted" beregnet position.
Glas: oprind. sandur der blev vendt
hver ½ time: tidsangivelse ved slag
på skibsklokken for 4 timers vagtinddeling. Dobbelt slag for hver fulde
time og enkelt slag for hver halve
time, vagterne begyndte kl. 12, 16, 20,
24, 4 og 6. F.eks. Kl. 12 vagtskifte 8
glas. Kl. 12.30, 1 enkelt slag = 1 glas.
Kl. 13, 1 dobb. slag = 2 glas. Kl.
13.30, 1 dobb. + 1 enk. = 3 glas. Kl.
14, 2 dobb. slag = 4 glas. Kl. 14.30, 2
dobb. + 1 enk. = 5 glas. Kl. 15, 3
dobb. slag = 6 glas. Kl. 15.30, 3 dobb.
+ 1 enk. = 7 glas. Kl. 16, 4 dobb. slag
= 8 glas.

GPS: eng. fork. af Global Positioning
System. Satellitnavigationssystem.
Grej: redskaber, værktøj o.lign.
Greje op: rydde op, få orden på
sagerne.
Græsende: fortøjningstovværk fremstillet af kokosfibre der egner sig til at
ligge, flyde i vand.
Gæsteflag: ved sejlads i udenlandske
farvande sættes det pågældende lands
flag under styrbord saling.
Gøs: holl. geus: lille flag i stævnen på
et fartøj, bruges spec. i Marinen.

H
Hale hjem: hale f.eks. sætte i et
skøde.
Hals: kort strop med kovs i det
nederste forreste hjørne, halsbarmen,
af et forsejl.
Halse: en båd sejler på styrbords
halse når vinden kommer ind fra sb.
og på bb halse når vinden kommer ind
fra bb.
Halse rundt: se kovende.
Halvdæk: overdækning af forskib og
noget af siderne på en ellers åben båd.
Halv vind: vinden ind fra tværs.
Havnelods: den danske havnelods, se
søkort.
Hamp: tovværk fremstillet af taver
fra hampeplanten, findes som tjæret
og utjæret tovværk.
Hanefod: wirestrop med hanefodløber (glidebeslag) f.eks. til ophængning af gaffelbom.
Hard top: benævnelse for løst rutag.
Havari: lån fra arab. awar, beskadiget
vare: uheld til søs med beskadigelser
til følge lige fra små ting til store
skader dog ikke totalforlis.
Havariprotokol: journal hvor alle
havarier indføres.
Heks: tidl. udtryk for sjækkel.
Hulkehl: kele pI.ty. strube: rille, el.
kanal i en rundholt hvori liget af et
sejl kan ligge.
Hundekøje: stikkøje, se køje.
Hundevagt: vagt fra kl. 24-04.
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Hundsvot: øje el. beslag hvortil
tampen af taljetovværket fæstnes.
Hæk: den agterste del af et fartøj over
vandet, tit afsluttet med et lille spejl.
Hæk bruges almindeligvis også om
den agterste del af alle fartøjer.
Hæl: laveste agterste punkt af kølen.
Højde: den vinkel i forhold til vinden
som en bid kan sejle. At have højde
nok: at kunne nå sit bestemmelsessted
uden at krydse. At tage mere højde: at
forbedre sin position ved at luffe i
vindpustene og vinde højde. At ligge
for højt: at ligge for tæt til vinden så
sejlene lever, blafrer og ikke trækker.
Hyre: pl.ty. heuer: at tage hyre: tage
tjeneste, at blive forhyret, at få hyre:
at modtage løn.
Hyssing: 3-slået tjæret kabelgarn.

I
IALA: International Association of
Lighthouse Authorities, Den Internationale organisation der udformer
regler vedr. sømærker.
Idvande: modstrøm der danner sig
tæt under land ved stærk strøm i
smalle farvande.
Indadgående: fartøjer for indadgående har grønne sømærker om sb og
røde om bb. Anmærkningen skifter 5
steder i danske farvand, se søkort.
Indeblæst: at være indeblæst: at det
på grund af storm er uforsvarligt at
forlade en havn.

J
Jager: forreste sejl når der føres 3 el.
4 forsejl.
Jagerbom: rundholt i forlængelse af
klyverbommen.
Jagt: holl. jacht (schip) af at jage:
datidens hurtige sejler, gaffelrigget og
med 3 forsejl, fyldigt forskib, stort
spring og spejlgattet.
Jomfru: ældre rigningsdel: runde
træskiver med tre huller hvorigennem
der skæres et taljereb. Bruges parvis
til stramning af vantene ved
røstjernet. Nu erstattet af vantskruer.

K
Kabellængde: gI. måleenhed,
længden af et kabeltov = 1/10 sm =
100 favne = 185,2 m.
Kabelslået: venstreslået tovværk, se
tovværk.
Kabys: pl.ty. kabuse, egentl. træskur
på dækket: betegnelse for skibets
køkken. Kabysdyr, karklud.
Kadrejer: holl. kadrulen af port.
catrala, lille fartøj: en der på reden
driver handel med opankrede skibe fra
sin kadreje (lille båd).
Kaj: holl. kul: dæmning som
anløbsplads for skibe.
Kajer: fald der holder den nederste
del af topsejsstagen til masten (holder
til kaj).
Kalfatring: holl. kalfat af arab. kafr.
asfalt: tætning af nådderne i skibets
klædning og dæk med værk og beg.
Kalfatrejeru: redskab til kalfatring.
Kalv el. hjerte: kordel der udfylder
hulrummet i et 4-slået eller flettet
tovværk, se tovværk.
Kappe: den del af storsejlets agterlig
der buer ud over den rette linie.
Kappe: hugge el. skære et stykke
tovværk over.
Kardansk ophæng: to på hinanden
vinkelrette bevægelige akset der
holder et emne vandret under skibets
bevægelser, bruges bl.a. til kompas,
opkaldt efter opfinder G. Cardano.
KAS: Kjøbenhavns Amatør Sejlklub.
Sejlklubben Sundets søsterklub i
Svanemøllehavnen.
Kasteline: let og smidig line der
kastes som forløber for fortøjningen,
forest forsynet med et kunstknob eller
en lille sandpose.
Katte: ved hjælp af en talje at løfte en
tung genstand, f.eks. at katte et anker.
Katning: tilspidsning og takling af en
tamp.
Kattepoter: små krusninger, på
vandoverfladen, der efter vindstille
varsler nyvind.

Side 66

Kegle: sejlskibe der går for motor og
sejl, skal foran masten føre en sort
kegle med spidsen nedad.
Ketch: eng. catch, jage: to mastet
fartøj med galeaserig, hvor roret er
placeret agten for mesanen.
Kindbakke: indstemt kileformet
klods på masten der giver støtte til
befæstigelse af vantet.
Kimming: eng. ophøjet rand: den
nøjagtige rand hvor himmel og hav
mødes, til lands ses som regel
horisonten da kimmingen er skjult af
skove eller landskaber.
Kink: en lille krølle der kan opstå på
tovværket på grund af dets snoning.
Kiphage: todelt hage der kun kan
samles når de to dele holdes vinkelret
på hinanden.
Kipning: hilseceremoni til søs. Der
kippes ved at nedhale flaget halvt og
sætte det igen.
Kistebænk: stuverum med låg der
bruges som siddebænk.
Klamp: oprind. bådbyggeri efter
øjemål på grundlag af erfaring. Nu
udtryk for sjusk.
Klampe: oprind. klods: tildannet
træklods med horn og hæl til
fastgørelse af fald, skøder og lign.
Klar melding: inden påbegyndelse af
nogen manøvre afgives der klarmelding fra besætningen.
Klart skib: båden er grejet op og
parat til at sejle, eller til at ligge på sin
havneplads.
Klemme: to fjederpåvirkede kæber
der holder tovværket i klemme i
stedet for en klampe (frølår).
Klinkbygget: ældst kendte byggemetode i norden, hvor bordene,
lægges aftrappet med overlæg og
nagles både indbyrdes sammen og til
de indsatte svøb.
Klipperstævn: engl. dipper, hurtigsejlende skib (teklipper): skarp stævn
med indadvendt kurve.
Klo: gribeled på gaffelen ved masten.
Tønderakke anvendes til samme
formål.

Klofald: det fald hvormed kloen
sættes.
Klos: eng. close, lukket, tæt sammen:
f.eks. kloshalet, halet så meget det
kan, klos ved mærket, helt tæt op ad
mærket osv.
Klys: holl. kluis, celle: metalforet hul
el. beslag med 2 indadvendt kæber der
holder fortøjninger el. ankerkæde på
plads og hindrer skamfilinger.
KIyver: holl. kluiver afl. af kløve
(vinden): forsejl der Sættes foran
fokken.
Klyverbom: rundholt hvorfra klyveren sættes, kan være til at rigge ud el.
fastbygget og på større fartøjer understøttet af et bovspryd.
Klædekalle: redskab til at stramme
takling eller klædning.
Klædning: skibet beklædning af
vandrette bord.
Klædalag: beskyttelse af tovværk på
udsatte steder, f.eks. øjesplejsning.
Først trenses, udfyldes mellem kordellerne med garn, derefter smertes
ved omvikling med sejldugsstrimler
og sidst klædes (takles) med skibsmandsgarn.
Klåde: holl. klods med hul, nu ring af
hårdt træ der kan være boltet til dækket el. splejset i riggen hvorigennem
tovværket kan løbe, glide.
Kommando: klare utvetydige udtryk
(ordrer) til manøvrens gennemførelse
med oprindelse fra sejlskibenes tid.
Kompas: lat. compare, sammenligne,
måle: instrument der angiver retningen den magnetiske nordpol, til
søs anvendes væskekompas der
dæmper kompasnålens bevægelser.
Kompasskive: fra gI. tid inddelt i 32
streger, nord, nord til øst = NtØ,
NNØ, NØ-tNNØ, NØ-tØ, ØNØ
NØN, ØtN, Ø, osv. som er underdelt i
¼ st. f.eks. NØtØ 3/4 ø. I dag
anvendes mest gradinddeling fra 0O til
til 360O. Kompasrosens udformning
som en lilje står i relation til
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kompasplanten der vender sine blade
nord-syd for at mindske
fordampningen i solen.
Knage: Håndtag på skibets rat.
Knob: egent. knude: fartmåling
beregnet udfra knuder på logliner, 1
knob = 1 sm/t, se også log.
Knob og stik: knuder der har den
egenskab at de holder godt og nemt
kan løsnes.
Knæ: forstærkning, vinkel af krumvokset træ.
Kobberforhudning: bådens undevandskrog dækket med kobberplader.
Kohale: udflosset tovværk der ikke er
taklet.
Kofilnagle: afi. lat. davicula, lille
nagle: metal el. trænagle som regel
løst indsat i naglebænk benyttes som
klampe.
Kordel: gr. khorde, tarmstreng. lat.
cordella: del af tovværk, bestående af
sammenslået garn, som igen slås sammen til det færdige tovværk.
Kovende el. halse rundt: vending på
270O med agtervind modsat stagvending.
Kovs: holl. eje: metalring i øjesplejsning i tovværk, wire eller sejl, findes
som rund eller spidskovs.
Kragejolle: klinkbygget spidsgattet,
langkølet båd med halvdæk, oprind.
med sprydsejl.
Kravelbygget: byggemetode fra
spanske karaveller hvor plankerne
sættes på kant af hinanden så de
danner en glat skibsside. Metoden
kræver flere solide spanter i forh. t.
klinkbygning for at opnå den
nødvendige stabilitet.
Kronometer: gr. kronos, tid: nøjagtigt skibsur kardansk ophængt,
brugtes sammen med sekstant til
positionsbestemmelser, nu erstattet af
radio tidssignaler.
Krængning: vinklen mellem bådens
lateralplan og lodret. For stor krængning øger skrogets vandmodstand og
mindsker rorets og sejlets effektivitet.
Kuling: holl. koeling, hård vind.

Kurs: lat. cursus, løb: et fartøjs
sejlretning. Devierende kurs : den
retning der aflæses på kompasset.
Deviation: fejlvisning pga. jerndele i
fartøjet påvirker magnetnålen.
Korrigeres efter ethvert fartøjs spec.
deviationstabel. Retvisende kurs: den
kurs som er rettet for misvisning og
deviation og som angiver
sejlretningen i forhold til det
geografiske nord.
Kutter: eng. cutter, skære: 1-mastet
fartøj med to forsejl, oprind.
gaffelrigget.
Kvase: pl.ty. quase: båd med
fiskedam f.eks. ålekvase. Drivkvase:
båd der driver under fiskeriet.
Kvejl: egent. et kvejl tovværk, oprullet nyt tovværk, bruges om: at kvejle
tovværk op til et kvejl.
Køl: tjener til at formindsker afdrift
og krængning. Langkølede både: køl
fra for til agter. Kortkølede både: køl
en del af skrogets længde enten
kølbygget eller med finnekøl.
Sænkekølsbåde: køl der stikkes eller
vippes ned igennem en vandtæt kasse,
bruges mest til joller.
Kølsvin: planke der er boltet sammen
med køl og bundstokke og danner
forbindelse til spanterne.
Kølsprængt: når kølen er nedbrudt
kan vandtrykket hæve midterskibet så
stævnene synker ned og fartøjet får et
negativt spring.
Kølvand: den stribe af hvirvler der
ses efter at et fartøj har passeret gennem vandet Slangudtryk: en søslange
ville brække ryggen hvis den skulle
følge en nybegynders kølvand.
Kølhale: ved hjælp af taljer at krænge
et fartøj så meget at det kan bundbehandles eller gl. straf for søfolk der
havde begået en alvorlig forseelse: at
blive bundet og halet nedenom kølen
fra den ene side til den anden.
Køje: holl. kooi: fast seng. Stikkøje
eller hundekøje: bygget som kanal
kun åben i hovedenden.
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L
Lanterner: skibslys der skal vises fra
solnedgang til solopgang.
Laske: samlingsstykke, f.eks. på
bagsiden af klædningen hvor to bord
støder sammen.
Lateralcenter, LC: lat. latus, side:
centret i det geometriske sideplan af
undervandsskroget.
Latinersejl: rigtype fra middelhavsområdet med 3-liget sejl i bådens
længdeplan således at den forreste
laveste del fungerer som en slags fok.
Lav kurs: kurs der er lavere end
bidevind.
Ledefyr: f.eks. to lys der set over ét
viser en sejlrende.
Lejder: pl.ty. kiter, beslæg. m. lede
hen til: stejl trappe ombord på skibe.
Lemmegat: gennernløbshuller i
spanterne ved kølsvinet.
Lempe: pl.ty. limpe, gøre tilpas:
rydde op stuve en last på plads.
Let: et skib er let hvis det ingen fortøjninger har til land eller ligger for
anker.
Lette: kaste alle fortøjninger til land
eller letter anker.
Letvejrsgrej: Lette skøder m.m. som
ikke tynger sejlene. letvejrssejl: lette
og tynde sejl.
Leve: et sejl lever når det blafrer fordi
det ikke er trimmet eller den rette kurs
ikke holdes.
Lidseline: Let. licium, tråd: line
hvormed sejlene fæstnes til bom eller
stage.
Lig: oldnor. lik: forstærket kant af
sejl.
Ligge bak: se underdrejet.
Ligge op: at have højde nok, se højde.
Line: smækkert tovværk, ofte flettet.
Livline: sikkerhedsline med sele til
støtte under arbejdet på dækket
Lod: blyvægt med smækker line til
måling af dybder lodline før opdelt
med mærker for hver favn, nu for
hver m. I dag anvendes norm.
elektronisk ekkolod.

Lodhiver: den der under sejladsen
kaster lod og ved opråb angiver vanddybderne, tager lodskud.
Log: eng. træstykke: fartmåler, oprind. tværstillet flyder på logline med
knob (knuder) og et sandur (28 sek).
Når loggen kastedes udenbords og
linen løb ud kunne der (når sanduret
var udløbet) tælles hvor mange knob,
der sejledes.
Logbog: oprind. bog med logregnskab, senere udviklet til vigtigste sejladsdokument hvor alle positioner,
vejrforhold og vigtige begivenheder
indføres.
Luffe: ændring af kurs nærmere til
vinden.
Lufning: under kapsejlads er det
tilladt at luffe op til vindøjet for at
hindre en modstander i overhale til
luv side.
Luft: vind, meget luft, let luft, ingen
luft osv.
Lukaf: aflukke, opholdsrum for
mandskab, bestiklukaf.
Luv: holl. loef: vindside.
Luvard: vendende mod luv, vindsiden.
Luv bolværk: egentl. bolværket til
luv: det der ligger i vindsiden set fta
båden. En kyst kan også betegnes som
kysten til luv, den kyst hvor der, set
fra land, kan ankres i læ af.
Luvgerig: slang egentl. luvgirig: en
båd der er således afbalanceret at den
uden rorpåvirkning (af sig selv) girer
(søger) mod luv.
Lyre: hesteskoformet beslag med
ruller anbragt på bommen og hvortil
storsejlsskødet er fastgjort, således at
der er mulighed for at rullerebe sejlet.
Læ: oldnord. hlé: dækning mod blæst,
læside modsat luv. Under dæk, nede
om læ.
Læbe: fortykkelse på masten som
anlæg for et stag.
Lægerig: slang, egentl. lægirig: en
båd der således afbalanceret at den
uden rorpåvirkning (af sig selv) girer
mod læ.
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Lægge op: på vinterplads, lægge op
for vinteren.
Lægte: holl. ikhte: løfte, lette;
udlosse.
Lægter: pram til udlosning af skibe
der ikke kan gå til kaj pga. for stor
dybdegang.
Læk: holl. lek: utæthed i bund eller
sider.
Lækage: fr. påvirket form af læk.
Læns, lænser: egent. løsne sejl: sejle
med vinden agten ind, sejle for
vinden.
Lænsebardun eller -stag: samme
som hækstag.
Lænse: holl. lens: tømme for vand.
LæsejI: sejl der på fuldriggere kunne
rigges til i forlængelse af råsejlene for
at øge sejlarealet. Læsejlstik el.
Topsejlstik: se knob og stik.
Løbende gods: alt tovværk der er bevægeligt, f.eks. fald og skøder,
modsat stående gods.
Løj: holl. loij, svag: det løjer, aftagende vind.
Løjbom: afledt af løjbænk, bøjle el.
skinne hvorpå skødets beslag kan
vandre.
Løjert: holl. leuver, løber: hage der
holder forliget af sejlet til staget.
Lønning: holl. leuning, gelænder: den
del af skibssiden der er over dækket.
Låring: af lår, den agterste runding af
skroget.

M
Madorgel: KAS slang for transportabel kabys.
Manila: stærkt og modstandsdygtigt
utjæret tovværk fremstillet af tekstilbananbladenes fibre oprind. fra
Manila på Phillipinerne.
Mast: oldnord. mastr. stang: kan bl.a.
rigges som: Jagtrigget med pælemast i
ét stykke. Skonnertrigget med 2-delt
mast bestående af undermast og
topstang Samlet ved salingen.
Fuldrigget, 3-delt mast med
undermast til mærset, mærstang til
salingen og bramstang til top.

Mastefisk: forstærkning af kølsvin til
støtte for mast.
Mastehul: gennemføring af masten
ved dækket.
Mastekiler: kiler omkring masten
ved mastehullet.
Mastekrave: afdækning af mastehul.
Mastering: ringe der holder storsejlet
(gaffelrigning).
Masterod: nederste ende af masten.
Mastespor: rille eller taphul i mastefod.
Masteskinne: metalskinne langs
mastens agterkant hvori storsejlets
slæder kan glide (bermudarig).
Masteloprig: rig hvor fokken er ført
helt op til mastetoppen.
Mellemslagsejl: stagsejl mellem to
master.
Meridianer: længdegrader, nord-syd
gående storcirkler langs jordens overflade der krydser hinanden i polerne,
opdelt i 360O (grader), 1O = 60' (min),
1' = 60" (sek): = 1 sm (sømil).
Merle: hol. Befæste med en række
halvstik.
Merlespir: konisk spir der stikkes ind
mellem tovværkets kordeller ved
splejsning.
Merling: 2-slået tjæret kabelgarn til
takling o.lign.
Mesan: sp. mesana, oprind. mellemste sejl: nu agterste og mindste mast
og sejl.
Misvisning: forskel mellem
geografisk- og magnetisk nord. se
kurs.
Moses: let underløben klinkbygget
jolle med lille spejl for og agter, også
kaldet banan.

N
Naglebænk: vandret retholt ved masten, i store skibe også ved lønningen
til kofilnagler.
Naje: holl. naaien, sy Sammen: binde
sammen, snøre.
Nathus: natafdækning af fritstående
kompas der indeholder belysning af
kompasrosen.
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Nedhaler: tovende i nederste del af
sejl (topsejl).
Negativ spring: opadhvælvet linie af
dæksplanet.
Nok: yderste ende af rundholt, f.eks.
bomnok.
Nødsignaler: røde raketter, røde blus,
radiosignal MAYDAY, lyssignal SOS
må kun bruges ved fare for menneskeliv alvorlig fare (ellers benyttes
opmærksomhedssignal).
Nåd: pl.ty. nat: sianensyningen af
sejldugene, sammenføjningen af
dæksplanker eller bord.

O
Opskud: den fremdrift et fartøj har til
at fortsætte efter at sejlene er bjærgede el. ikke trækker.
Opmærrkomhedssignaler: hvide
raketter el. blus, støj, vinkesign o.lign.
anvendes når der ønskes hjælp,
slæbeassistance el.lign.
Orkan: sp. huracan: største vindstyrke.
Overét: to mærker eller fyr der ses
nøjagtig over/under hinanden.
Overhale: i vendinger overhales
forsejl fra den ene bov til den anden.
Overhang: den del af bådens skrog
for og agter der hænger ud over
længden i vandlinien.
Ovelap: en indhentende båd har
overlap når en del af dens skrog kommer indenfor en tværlinie fra den
foranliggende båds hæk.
Overvant, topvant: vant fra røstjern
til mastetop.

P
Pariserring: 2-delte messingringe der
slås i liget af sejl el. kanten af presenninger til fastgørelse af løjerter, masteringe, slæder el. bændsler.
Papagøjemast: slangudtryk for lille
mesanmast.
Pantry: lat. Panetare, brødrum, anretterrum.
Pejling: pl.ty. pegel, pæl: retningsbestemmelse ved sigtelinier til faste
mærker el. punkter.

Pejlekompas: håndkompas der gennem en sigteanordning angiver kompasretningen til et pejlet punkt.
Pejleskive: gradinddelt sigteinstrument til pejling, der kan monteres på
skibskompasset.
Perler: kort line med kugler af hårdt
træ der lukker for den åbne ende af
kloen (ved gaffelrig).
Pert: støtteline ved rigarbejde, fodpert, håndpert.
Peterbom: bom ved underliget af
fokken, når den skødes på en løjbom.
Pik: holl. pick, eng. peak: yderste
ende af gaffelen, kaldes også nokken.
Pikfald: det fald hvormed piken,
gaffelen sættes.
Pine: at presse en båd for højt til
vinden så den mister fart.
Plane: ved stor fart at løfte undervandsskroget op så det rider på vandoverfladen.
Piatgatter: holl. plat, flad: se spejlgatter.
Platlæns: holl. plat for de gat: se læns
PlimsoIler: gl. ikke sødygtigt skib.
Oprind. indførte Samuel Plimsoll
lastemærker (Plimsollermærker) på
fragtbåde som angav den max. lasteevne.
Praje: holl. prulen, fr. prejier, bede:
praje et forbipasserende fartøj og bede
om oplysninger, om post eller hjælp:
nu anråbe et andet fartøj.
Pram: fladbundet fartøj.
Pren: pl.ty. prene, stikke udvide huller: samme som merlespir men
størrere og af hårdt træ.
Prædikestol: fast opbygning for (og
agter) som kan fortsætte i søgelænder
af wire
Pullert: pl.ty. puller: gennemgående
tømmerstok til fortøjninger om bord.
Til støtte for klyverbommen findes en
dobbeltpullert med ters. (også kaldet
bedding).
Pust: kortvarig forøgelse af vindstyr.
Pælestik: fast slynge, se knob og stik.
Pøs: pl.ty. pütze: pyt, pøl, øsekar oprind. træspand bredest i bunden, nu
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skibsspand m. tovende. Slagpøs:
læredsspand, forstærket med 2
jernringe og strop, til optagelse af
havvand.

R
Radarreflektor: metalgenstand med
forskelligt stillede flader der reflekterer radarsignaler.
Rakke: drejeligt beslag mellem mast
og rå.
Rank: båd med højt tyngdepunkt der
krænger let, modsat stiv.
Reb: oldn. reip, ring tøndebånd: tyndt
tovværk, udtrykket bruges ikke
selvstændigt.
Rebbindsler: korte rebstykker indsyet i sejlet som bindes om bommen
ved rebningen.
Rebe: Formindske sejlarealet ved at
tage I, 2 eller 3 rækker rebbindsler og
knytte dem om bommen.
Reberbane: meget lang og smal
værkstedsbygning hvor rebslageren
kunne slå tovværk sammen.
Rebholt: liste med huller på begge
sider af bommen til fæste for stikbovten under rebningen.
Rebkovs: metalring i sejlets lig hvorigennem stikbovten sættes ved rebningen.
Red: pl.ty. reede, der hvor skibe
bliver gjort rede: ankerplads udfor
havn eller flodmunding.
Redningsmateriel: redningskrans,
redningsveste, nødraketter og brandslukningsmateriel, skal anskaffes af
rederen (ejeren), og på skibsførerens
ansvar være tilstede om bord.
Relativ vind: se tilsyneladende vind.
Ret: nøjagtigt, f.eks. ret forude, ret
agterude osv.
Retningsangivelser: f.eks. foran for
tværs, tværs, agten for tværs osv.
Ror: fartøjets styreredskab kan være
hængslet på spejlet el.agterstævn.
RORC: Royal Ocean Racing Club.
Rig: eng.: fællesbetegnelse for
master, rundholter stående og løbende
gods m.m., samme som takkelage.

Rovse: noget det skrider, glider,
ruller.
Ruf: holl. roef: tag overdækning, lavt
dækshus.
Rulle: tværskibsbevægelser, modsat
duve.
Rullefok: fok der kan rulles op omkring fokkestaget.
Rum: pl.ty. rummelig: frit.
Rumskøds: med slækkede skøder,
modsat bidevind.
Rum sø: frit farvand uden kyster eller
forhindringer.
Rum vind: fri, ikke spids vind.
Rundgattet: fartøj med cirkulært afrundet agterparti.
Rundholter: holl. holz, træstang:
bomme og stager.
Regvand: forstøvet stænk fra bovbølger.
Røstet: pl.ty. rüst, hvile: kraftig tømmerkonstruktion udv. på skibssiden af
større sejlskibe hvortil vantene er
fastgjort.
Røstjern: beslag til fastholdelse af
vantene.
Rå: oldnord. ræer: rundholdter på
tværs af masten hvortil råsejlene er
fæstet.
Råbåndsknob: oprind. knob der
holdt råsejlene til råen, se knob og
stik.

S
Saling: holl. zalling: samlingen på en
skonnertrigget mast mellem undermast og topstang.
Sallingshorn: tværstiver ved salingen
mellem mast og vant, bruges også på
jagtrigget mast.
Sakke: holl. zachen, aftage: drive
agterud.
Sand vindretning, absolut vind: den
vindretning der registreres af et fartøj
der ligger stille.
Sejlcenter, SC: ud fra de enkelte sejls
centre beregnes de' samlede sejleenter.
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Sejladsprotokol: journal hvori alle
deltagere i sejlads med klubbens både
skal være opført.
SejIdug: vævet stof, før af ægyptisk
bomuld, nu af mange kunstoffer.
Sejlgarn: 3 el. 4 spundet garn til
sejlmagerarbejde.
Sejlkappe: se kappe.
Sejllomme: smalle kanaler i sejlets
agerlig hvori der kan Sættes sejlpinde.
Sejlpind: flade træ- eller fiberlameller der støtter sejlets kappe.
Sejlmagerhandske: læderbind med
hul til tommelfingeren og med indlagt
forstærkning i håndfladen.
Sejlmagernål: nål med trekantet
spids til sejlsyning.
Sejlnåd: sammensyningen af sejldugene.
Sejsing: hol. æizen, flette, vævet
stykke: bændler af sejldug til at beslå
sejlene med.
Sikker læ: en position skråt forud til
læ af en indhentende båd således at
luftstrørmnen fra sejlene forstyrrende
slår ind på den indhentende båds sejl
på læsiden og dermed hindrer en
overhaling.
Skinkel: holl. schinkel: samme som
brille.
Signalfiag: flag for hvert bogstav og
tal fra 0-9 meddelelsesmiddel mellem
skibe, idet der findes en signalbog
med kombinationer til meddelelser og
spørgsmål, anvendes endnu i marinen,
ved kapsejladser og som pynteflag.
Sisal: tovværk fremstillet af taver fra
agaveplanten oprind. fra Sisal i
Mexico.
Sjækkel: engl. shackle, lænke: uformet bøjle med pindskrue, findes i
forsk. udgaver.
Sjæl: kalv el. hjerte: udfyldningskordel, se tovværk.
Skaffe: holl. sehaffen, rette an: spisning om bord.
Skaffegrejer: spisebestik, skaffe tid:
spisetid osv.
Skalke: dække over, gøre tæt for
søvand.

Skandæk: yderste dæksplanke langs
hele skibssiden.
Skamfile: skamfere, dele der gnider
på tovværk eller skrog og på denne
måde slides i stykker.
Skandæksliste: liste på skandækket
til fodstøtte.
Skansen: agterste opbygning på store
sejlskibe hvor rat og bestiklukaf befinder sig, officerenes område, messe
og kaptajnens kahyt, på engl. poop.
oprind. forskansning ved nærkamp
ombord.
Skanseklædning: skibets sider over
dæksplanet mellem bakken og skansen som afsluttes med lønningen.
Skeg: engl. skeg: kølfinne der rager
ned under skroget og beskytter ror
eller skibsskrue.
Skibslys: se lanterner.
Skibsmandsgarn: let hampegarn til
klædning af wire.
Skive: hjulet, trissen i en hejseblok.
Skivgat: slids i mast eller rundholt
hvor der er anbragt en skive som tovværket kan løbe over.
Skildpaddeblok: flad blok med hvælvet overside fastgjort i dæk el. lign.
Skodde: ro baglæns.
Skonnert: 2-mastet sejlfartøj med
gaffelsejl, gaff. topsejl og 3-4 forsejl,
skonnertrigget fokke- og stormast,
sjældnere som 3. mastet med mesanmast agter som den mindste.
Skonnertbrig: se brigantine.
Slettoppet skonnert: lige høje master, undertiden flere end 3.
Topsejlsskonnert: skonnert med
råsejl på toppen af fokkemasten.
Bramsejlskonnert: som
topsejlskonnert men med bramsejl
over topsejlene.
Skot: pl.ty. schot, egent. skud: tværskillerum på skibe, kan være udført
vandtætte.
Skralle: vinden skraller når den bevæger sig mod læ så det bliver nødvendigt at ændre kurs, falde bort fra
vindøjet.
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Skranse: lade tovværk glide omkring
en pullert el.lign. ved langsom
affiring.
Skydekappe: luge i ruftaget der kan
skydes væk for at give plads over en
kahytslejder el.lign.
Skylight: ovenlys i ruftaget, kahytstaget.
Skære i: trække tovværk igennem
blok, klåde el. lign.
Skære op: luffe, sejle tættere mod
vinden.
Skøde: afl. af skøtte, tage vare på:
tovværk der er fastgjort til sejlets
agterste hjørne, skødbarmen.
Skødeviser: indstillelig klåde eller
blok på en langsgående skinne
eventuelt til hal af forsejlsskøder.
Skøret: slidt eller skamfilet.
Sladrekompas: ekstrakompas
anbragt om læ som afslører afvigelser
fra kursen. Oprind. anbragt i kaptajnens kahyt.
Slik: meget fint, eventuelt kalkholdigt
mudder.
Slingrebrædt: forhøjet kant ved bord
eller køje der hindrer ting i at glide
ned.
Slingrekøl el. Kimingskøl: kølliste
der modvirker rulning, boltet langs
begge langsider af undervandsskroget.
Slipstik: knob der kan udløses ved
træk.
Sliptov: fortøjning der fra båden føres
rundt om en pæl el. gennem en ring
tilbage til båden.
Sloop: eng. type 1 -mastet, gaff.rigg.
fartøj med 2-delt mast (se mast) 3
forsejl, storsejl og topsejl. Svag buet
el. lodret stævn, hækbygget med spejl
og mindre spring end på en jagt.
Slæbeende: trosse til bugsering.
Slæde: glidebeslag på masteskinne til
storsejlet.
Slække: løsne f.eks. skøde, fortøjning
o.lign.
Slør: holl. sleuren, slentre, drive: sejlads med vinden agtenind.
Smerte: se klædning af tovværk.

SOK: Søværnets Operative Kommando, der fra Århus leder eftersøgninger og redningsaktioner til søs.
Solnedgangsbrise: svag aftenbrise
der opstår når landområder afkøles og
den varme luft strømmer ind fra den
endnu varme havoverflade.
Solde: tabe, spilde, den opnåede højde ved uopmærksom sejlads.
Spaderor: fritsiddende rorblad der
under vandlinien ikke er hængslet til
køl eller skeg.
Spant: holl. spænde: kraftigt krumvokset eller lamineret tømmer, eventuelt stål der holder klædningen.
Spanterids: konstruktionstegning,
ved regelmæssige tværsnit vises skrogets form.
Spanteloft el. -plan: stor flade hvor
alle skibets spanter aftegnes i fuld
størrelse.
Spejlgatter: fartøj med stort agterspejl ned til vandlinien.
Spidsgatter: fartøj med afrundet agterparti og synligt stævnetræ hvorpå
roret er hængslet.
Spil: Se spilkop.
Spile: sætte et forsejl med en spilerstage ud til luv (modsat bommen) ved
agterlig vind.
Spiler: spec. formet flyve-forsejl der
Sættes med spilerstage mod luv og to
skøder.
Spilkop: lille tromle med pal og
håndsving, til hal af skøder og fald,
som forøger trækkraften så et dobbelthal kan undværes.
Splejse: holl. splissen, spalte: optrævling af tovværk i kordeller og
sammenfletning med andet tovværk
eller til egen part, øjesplejsn. m.m.
Spring: skrogets kurve fra hæk til
stævn. Krydsende fortøjninger, f.eks.
fra forskib til agterlig pullert i land.
Sprydsejl: æld. rigtype med et 4liget, sejl uden bom el. gaffel men
med en diagonal stage, bruges i dag
på optimistjoller.
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Spygat: holl. spytte + gat, indsnævring: afløbsåbning for søvandet fra
dækket i skandækslisten el.lign.
Spunning: holl. tæt, sammenhængende: fals i køltræet hvori det første
bord tilpasses og fæstnes.
Slag: eng.stay: mastebarduner i skibets længderetn.
Stagsejl: sejl der Sættes på stag, f.eks.
(stag) fok.
Stagvende: vende med (for) staget
gennem vinden.
Stampe: miste fart ved at hugge mere
end normalt i søerne ved uheldige
bølgeafstande.
Stedlinie: pejlelinie el. overét linie til
faste punkter i land, to krydsende
stedlinier angiver fartøjets position.
Stikbout: bout: bugt, slag: rebende
der ved rebning af storsejl anvendes
ved halsbarm og nokbarm.
Stiv: båd med lavt tyngdepunkt der
ikke krænger meget. Modsat rank.
Stjært: kort stykke smækker tovværk
f.eks. ved flaget.
Stormsejl: mindre og kraftigere sejl
til hårdt vejr.
Streg: den gl. kompasinddeling på 32
str. 1 str. = 11¼O, 8 str.=90 O, se
kompas.
Strut: enkelt el. to fremadvendte
mindre salingshorn.
Strække sejl: hale sejl op.
Strøm: vandmassernes bevægelse
over grunden, betegnes f.eks. nordgående i knob.
Strømkæntring: strømændring til
den modsatte retning.
Strømskel: skel mellem to strømme
el. stille vand, tit synlig som en kam
af krydsende småbølger.
Strømsætning: retningen af vandmassernes bevægelse.
Stråkøl: beskyttelse af træ under den
eksisterende køl.
Stuve: pakke, stoppe så godset ikke
rovser.
Styrefart: den nødvendige fart der
skal til for at et fartøjs ror virker.

Stængestag el. topstag: det forreste
stag som kan være det samme som
fokkestag.
Stængestagsejl: sejl med samme
funktions som fok.
Stuttesejl: mindre sejl på maskindrevet fartøj gerne på mesanmast der
modvirker rulning.
Stående gods: alle stag og vant der
støtter riggen permanent, modsat
løbende gods.
Svaber: holl. Zwabben, snavset arbejde: før kost med bomuldsgarn til
dækspuling, nu alm. kost.
Svaj: ligge for svaj: ligge for anker og
dreje, svaje rundt om det for vind og
strøm.
Svaje rundt: vende stævnen rundt i
havn.
Svanehals: drejelig beslag mellem
mast og bom.
Svinegyg: beklædning af merling for
at modvirke skamfiling. Består af en
række enkelte halvstik.
Svirvel: hvirvelbøjle, drejeligt led ved
tampen af en line el. f.eks. på flaghalsen.
Sværd: sænkekøl på begge sider af
fladbundede fartøjer der ved sejlads
vippes ned i læsiden.
Svøb: kraftige trælister der bøjes ind
mod klædningen mellem spanterne,
mindre, lette både bygges kun med
svøb.
Sænkekøl: Køl der kan sænkes, svinges eller stikkes ned fra en vandtæt
kasse.
Sætte: gøre fast, f.eks. sætte fokkeskøde, bagstag.
Søkort: fremstilles som mercatorkort
opfun. af Mercator (1550) hvor meridianer og paralleller krydser hinanden
i rette vinkler. I Danmark findes der
oversigtskort, anduvningskort, besejlingskort, specialkort og den danske
havnelods med detaljerede beskrivelser og kort af alle havne. De anvendte
tegn, symboler og forkortelser
forklares på kort A (hæfte).
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Søkort rettelser: mangler og rettelser
offentliggøres i Efterretninger for
Søfarende.
Sømil: 1/60' del = 1 min., af en længdegrad = 1852 m.
Sømærker: første regulere farvandafmærkning i 1550 mellem Skagen og
Falsterbo, fra 1979 efter IALA system
A. Farvandsdirektoratet, der udlægger
sømærkerne, udgiver også et hæfte,
kort A, med oplysning om
afmærkning af danske farvande.
Søvejsregler, de Internationale:
første regler om styring og
lanterneføring i Danmark i 1844,
egentlige søvejsregler 11863,
nuværende revideret internat. i 1981.
Direktoratet for søfartsuddannelsen
udgiver hæfte med kommentarer og
illustrationer.

T
Tabernakel: mastefod med led der
står på dækket eller ruftag og som
muliggør at masten kan lægges ned.
Takkel: holl. svær talje.
Takkelage: fællesbetegnelse for master, rundholter, stående og løbende
gods m.m., samme som rig.
Takling: omvikling af tovende med
garn for at hindre optrævling til en
kohale.
Takkelgarn: 2 eller 3-slået tjæret
garn til takling.
Talje: holl. talie: hejse og haleredskab af parvis enk. eller dobb. Blokke
med iskåret tovværk der forøger
trækkraften.
Tamp: tovende.
Ters: holl. teers: tværgående træ el.
metal der holder sammen på noget,
f.eks. tværstykket ved dobbeltpullerten (el. bedding) ved lyverbommen.
Tilsyneladende vind, relativ vind:
vindretningen som registreres på et
fartøj der gør fart og som giver en
spidsere indfaldsvinkel til bådens
længderetning end den sande (absolutte) vindretning.

Tjans: eng. chance, egentl. mulighed
for at opnå en fordel ved et arbejde,
f.eks. en god tjans.
Tofte: oldnord. af hofte: tværsiddebrædt i et fartøj.
Ton: lat.tina, vinfad, ond. et skibs
lasteevne i tønder. Nu opmåling af
skibet hvor bruttotonnage beregnes af
alle lukkede rum, og nettotonnage af
nyttelastrum. Deplacement: skibets
egenvægt, egent. den mængde vand
som det fortrænger
Toplente: hal fra mastetop til nokken
af en rå, også ophal for andre rundholter f.eks. spilerstage. (bomdirken
er egentlig en toplente).
Topsejl: ved gaffelrig: gaffeltopsejl
over storsejlet og i samme plan. På
topsejlskonnert: råsejl på fkkemasten
over forsejlene.
Topsejlsstage: rundholt hvorpå topsejlet er lidset, på skonnerter er
topsejlet på masteringe over salingen
og må betjenes ved entring i masten.
Topsejlastik el. læsejisstik: se knob
og stik.
Topsejlsskonnert: se skonnert.
Topvant: vant der går fra røstjern
over salingshorn til mastetop.
Tot: eng. taut, trukket til: halet helt
stramt.
Tov: oldn. tog, afl. af trække, drage,
noget til at trække med. Senere forarbejdet til tovværk.
Tovværk: norm. 3-slået af 3 kordeller, eller 4-slået med kalv i midten
som 5. kordel. Normalt trosseslået,
højreslået, kvejles op med solen, eller
kabelslået, venstreslået.
Trense: se klædning af tovværk.
Trim: engl.: justere finindstille sejl.
el. rig.
Trosse: svært tovværk.
Tværs: vinkelret på fartøjets længdeakse. Foran for tværs, agten for tværs,
se retningsangivelser.
Tønderakke: drejeligt beslag om masten der erstatter den oprindelige
træklo ved gaffelrigning.
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Tørn: eng., drejning: lægge en omgang f.eks. rundt om en pæl o. lign.
Tage sin tøm: tage sin omgang af
arbejdet.
Tørne: støde imod noget, f.eks.
bolværk, andre både.

U
Udhaler: tovende der haler sejl ud på
en stage el. bom f.eks. klyverbom.
Udkik: ethvert fartøj der er let, har
pligt til at holde udkik i alle døgnets
timer og under alle vejrforhold.
Underdrejet el. ligge bak: ligge op
mod vinden med fyldt storsejl og
bakket fok så fartøjet ligger roligt i
søen uden at gøre nævneværdig fart.
Underløben: fartøj med store overhængende stævne.
Undervant: vant der går fra røstjernet
til saling.

V
Vager: forankret bøje, sømærke med
stage.
Vandkikkert: tragtformet rør med
glas i den brede ende som bryder
vandspejlet når det nedsænkes.
Vandstandsbrædt: målestander der
viser vandstand.
Vant: holl. want, vævet, flettet: tovværk der støtter masten tværskibs, nu
fremstillet af wire.
Vantskrue: bardunstrammer, bøsning
og bolte med højre og venstregevind
til stramning af vantene.
Varde: oprind. vagttårn, landafmærkning bestående af en stenophobning.
Varpe: pl.ty. warpe: trække, forhale
et fartøj ved at kaste eller ro et let
varpanker ud.
Vaterslag: stag fra vandlinien til klyverbomsnok.
Vende: fra bidevindposition at sejle
gennem vinden, passere vindøjet og
vende den anden side, den anden bov
af fartøjet mod vinden.
Veteranskibsklubber: Træskibsejernes sammenslutning hvis formål det
er at restaurere og bevare gamle

handels- og fiskerifartøjer. Dansk
Forening for ældre Lystfartøjer for
både der er bygget som lystfartøjer og
er over 25 år.
Vindskygge: vindtomt rum der opstår
i læsiden af et fartøjs sejl og skrog
eller eventuelt en stor bygning.
Vindpose: kegleformet pose der
stabilt angiver vindretningen.
Vindøjet: det nøjagtige sted hvorfra
vinden kommer.
Vrag: oldn. omdrivende stumper;
forulykket skib.
Vrikke: at drive en jolle frem med
vrikkende bevægelser af en åre
agterude.
Værk: holl. råstof til forarbejdning;
optrævlet tjæret tovværk til kalfatring.
Vævlinger: holl. Wevellingen: tværgående reb mellem vantene der tjener
som rebstige til masten.
Våd overflade: undervandsskrogets
overflade.
Wire: eng.: trosse el. bardun slået af
stålkordeller på samme måde som
tovværk.
Wiresplejsnlng: samme som ved tovværk men betydelig vanskeligere at
udføre.
Taluritsplejsning: kraftig metalkrave
der holder øjet, udføres på værksted.
Wirelås: patentbøjle med 2 møtrikker.
Y
Yawl: 2-mastet hækbygget lystfartøj
med mesanmast (mindste) der er
anbragt bag rorstammen.
Yachtflag: se flag.
Æ
Ærøbostik: ved bidevindsejlads at
tage ekstra højde ved at sejle op i
vinden og for opskuddet passere en
forhindring og derefter at falde af og
fortsætte på samme kurs.
Æselshoved: dobbeltring ved samling
af to rundholter, f.eks. ved undermast
og topstang (skonnertrig) eller ved
bovspryd og klyverbom
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14. Appendix
I dette appendix vil der være tegninger af manøvre lavet af lærer
eller elever. Disse er ikke fra sejlerskolen, men er medbragt i
sejlermappen så alle kan få glæde af dem.
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