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Agenda

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



Klargøring af bund og rig
Basis trim Rig



En god start...               holder ikke året ud!



Hvorfor er bunden så vigtig?

• Vandmodstand

• Rene strømninger til foilerne

• Al kraft fra sejlene skal videre



Opsætning af riggen



Klargøring

Inden du sætter masten i:

• Vask og voks masten

• Rens mastens hulkehl

• Rens stående rig

• Rens og smør vantskruer

• Er topvantene lige lange?



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

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

storfaldet og lade det hænge ned bag masten

2/Når masten står helt lodret, sættes undervant og 

mellemvant i forhold til topvantet, således at masteprofilet 

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

op langs hulkelen eller med et fald i stille vejr.

3/Dernæst sættes overvantene meget hårdt. Husk at de 

skal spændes lige hårdt og skiftevis i beggesider. Det er 

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

synes de er spændt for hårdt. Man kan også måle 

spændingen på de enkelte vant med en 

rigspændingsmåler.

4/Derefter spændes undervantene lige knapt så hårdt, 

således at masteprofilet står med en let forkrumning på 

en halv til hel profilbredde. Bådens rigtype og især 

storsejlets mastekurve afgør hvor meget den præcist skal 

krumme. Mastheadriggede master skal bare have en let 

krumning, moderne master med bagudrettede salinger 

skal have en krumning på godt en profilbredde, mens 

rullemaster skal stå næsten uden krumning. Mellemvant

skal sikre at masten står helt lige under sejlads.



Har du mast som er gennemgående 

så vent hvis muligt at sætte kilerne i til 

masten har fundet sin naturlige 

position.

Mastehulet er helt sikkert ikke præcist 

i midten af båden



Forsejl når forstaget ’sagger’ for meget...



Første sejlads og ’fine tuning’



Trim af rig

• Masthead Rig (top rig)

• Fractional Rig (brøkdelt rig)

• Vinkelrette- eller vinklede 
salinger

• Flere salinger







Luv- eller lægirrig?

• Placering i dækket

• Hældning

• Rigspænding

• Mastekrumning

• Sejlenes tilstand



Luv- eller lægirrig?

I balance Lægirrig Luvgirrig



Rorpres og vinkel



Trim af sejl og rig 

Mastehældning
• Kan variere fra bådtyper

• Et godt udgangspunkt kan være

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

Masthead 1Grad B=1,75 cm pr 

meter

Brøkdelsrig 3Grader B=5,25 cm 

pr meter.



Husk, at notere dit rigtrim!

Hvor ordentligt 
er helt op til dig!



Trim

• Kræfterne

• Storsejl og fok

• Spilertrim



Kræfterne



Kræfterne



Det gælder om at “forstyrre” 

vinden så lidt som muligt. Men 

vinden påvirkes af alt eks. skrog, 

mast, rig etc.

Luftstrømme



VERTICAL FLOW. STEP 1

Windward flow



VERTICAL FLOW. STEP 3

Leeward flow



Air-flow på kryds



WINDFLOW

Volvo Ocean Race Start fra 

Cape Town i lavtliggende tåge. 

Skoleeksempel på vortexes...



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen

• Rigspænding

• Mastekrumning/ profil

• Forstagsspænding

• Mastefodens placering/ 
opbygning

• Faldspænding

• Bomudhal

• Cunningham

• Vang/ Kick’er

• Skøde

• Løjgang

• Skødeviser

• Barberhal



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen



Vores trimmuligheder 
omkring sejlfaconen
Vi kan ændre faconen i vores sejl

Som tommelfinger regel ligger faconen i de forskellige sejl i:

Storsejl: 45% fra forliget

Genua Let 45%, Medium 40% og Hård Genua 38% fra forlig

Genua 3,HA Fok 35% fra forlig



Sejlfaconen, dybdens placering

Dybdens placering

Hård luft

Let luft 



Sejlfaconer, Dybde

Længden af profilet

Fladt sejl – mindre lift, mindre 
modstand

Dybt sejl – mere lift, mere 
modstand
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