
Logbog 2013 

Beretning efter hver træningsdag i 2013 skrevet af de respektive instruktører. 

Dato Ansv. 
instruktør 

Log 

22/10   

Denne aften var der god vind (6~7 m/s) fra sydvest og vi besluttede at 
tage ud og lege i 3 Europa- og en Laserjolle, da de var hurtige at rigge 
til. 
Vi satte alle kurs ud mod storsøen, hvor der var lidt mere vind og lidt 
højere bølger, som gjorde det sjovt at plane i. Selvom det var sparsomt 
med solskin var der godt genskær fra himlen og vi kunne sejle lige til 
ca. halv syv. 
Ken nåede lige en afstikker til Holte havn for at se, hvor tomt der var, 
da de snart starter med brorenovering. 
  
/KM 

15/10  

Det var godt nok overskyet, men det holdt tørt og det var faktisk lunt. 
Dines havde junior, Andreas med og tog med Mette ud i Ynglingen, 
Sigyn. 
Lars og Ken forsøgte sig med en 405´er. 
Det til et par kryds mod øst i Store Kalv og spilersejlads mod vest. 
405´eren blev noget "træg" at sejle i hen på aftenen og det viste sig, at 
det skyldtes en manglende prop i hækken, som gjorde at skroget stort 
set blev fyldt op med vand og tung som en Wayfarer. 
Vi sluttede aftenen af med øl i stearinlysskær. 
  
/KM 

8/10 
 

Mette og Lars havde allerede været ude i Freja før vi andre kom. 
Henrik og Dines trak Sigyn ud af havnen (p.g.a. vandpest) og sejlede 
rundt i Store Kalv og det samme gjorde Svenn i hans OK-jolle. Vi andre 
(Lars, Ken, Kristian og Helle) tog ud i to Wayfarer og krydsede i fin lun 
vind mod Farum og lænsede tilbage mens mørket faldt på ved halv-
ottetiden. 
 
/KM 

1/10 
 

Vejret var fint med en ideel sejlvind og der var også sol af og til. Men på 
trods af det gode vejr var vi kun Helle, Ken, Sune og Robert som tog ud 
i 2 Wayfarer. Det kunne godt mærkes at det er ved at blive koldt. 

/KM 

24/9 PSN Vi var 9 voksne, der gik ud i 3 wayfarer og tre singlejoller. 

17/9 KM/LL 

En smule regn afholdt åbenbart de fleste sejlere fra at dukke op. Det 
blev så den "hårde" kerne bestående af Mette, Helle, Peter Sejr og Ken 
som tog ud i to Wayfarer fulgt af Lars og Henrik i Europajoller. 
Turen gik på kryds til Kollekolle med nogle ´læg til bøje´- og MOB-
øvelser undervejs. 
En flot dobbeltregnbue over Furesøen fulgte os det sidste stykke ind til 
broen. 
Vi byttede mandskab og lænsede alle tilbage til Birkerød i god vind. 
Bådene blev afrigget mens mørket faldt på lidt i otte, men den kraftige, 
næsten fulde måne hjalp dog med at lyse de sidste par minutter. 
Vi kunne godt mærke at det er ved at blive koldt, så husk hue, 
handsker og andet varmt tøj fremover. 



10/9 JMA/JMØ 

Dagens emne var spilersejlads. Vi gennemgik kort teknikken med 
henholdsvis båd med spilerbrønd i stævnen (Freja, den nye wayfarer) 
og en hvor spileren sættes fra læsiden af cockpittet. 
Der var dog kun to wayfarere der let kunne rigges til, de fik prøvet at 
sætte spiler 4 gange henholdsvis 2, hvoraf ene var med bomning. En 
tredje wayfarer trænede vendiger og bomninger. 
Ynglingen sad desværre fast i vandpesten, både ud og ind af havnen. 
En større flok enmandsjoller morede sig på storsøen i den gode vind. 
  
Vi starter tirsdagssejlads ½ time tidligere fra den 17. september, altså 
fra kl. 17. 

3/9 SH/TL 

Aftenens tema var kapsejladstræning på trekantbane. Fremmødet var 
stort, så 3 Wayfarer, 2 Ynglinge og 2 Europajoller deltog i sejladserne. 
Freja, som jo desværre har brækket masten, måtte blive i land. 
Vinden var let, omkring 3 m/s fra vest 
De 2 første sejladser var præget af lidt nervøsitet og forsigtighed i 
feltet, men man siger jo at øvelse gør mester, så i tredje og sidste 
sejlads blev der gået til den, især under starten hvor alle både var tæt 
ved startlinjen og kæmpede om den bedste position. 
Efter sejladserne og afrigning gennemgik Helene et par kapsejladsregler 
og fortalte i øvrigt om hvor langt fremme man bør sidde i en wayfarer. 

27/8 LL/IL 

Denne dag skulle der trænes kapsejlads og de duelige skulle til praktisk 
prøve. 
Det var let luft, men nok til en spændende og underholdende 
sejlads. Vi fik mulighed for at overtage Optimisternes bane (vi var heller 
ikke hurtige nok til at lave vores egen ). 
Vi var 4 Wayfarerer og 1 Europa, som kæmpede på denne korte bane. 
En Europa tilsluttede sig til øvelsen, og vi fik gennemført 3-4 sejladser.  
De duelige bestod deres duelighedsprøve! 

20/8 JMØ/KM 

Tirsdag var en skøn aften med varierende og ikke for kraftig vind. 
Der skulle øves kapsejlads til det kommende klubmesterskab og andre 
skulle øve til den praktiske del af Duelighedsprøven. 
Ken og Jette satte en bane og der blev sejlet 2 sejladser med alle 4 
Wayfarer-joller. Hen ad vejen kom der også en Yngling samt en OK-jolle 
med.  
Starten blev lidt forvirrende da, gassen gik af starthornet, men alle gik 
til den. Lærerigt var det og der er meget man skal huske, bl. a. et ur så 
man kan følge med i nedtællingen til starten. Der blev også trænet på 
livet løs i dieselmotorbåden med Peter Sejr som boss. 
Vi sluttede en herlig aften af med fælles grillspisning og hygge. 

13/8 SH 

Egentlig skulle vi have trænet trekantbanesejlads, men vejrguderne ville 
det anderledes, da der stod en særdeles kraftig vind fra vest (8~10 
m/s). To ynglinge og to europajoller stævnede ud på søen for at træne 
hårdtvejrssejlads. Desuden trænede Peter Sejr kandidaterne til 
duelighedsprøven i Sleipner. Besætninger og både kom sikkert havn og 
alle havde haft en fantastisk oplevelse på søen. 

6/8 PSN/IL 

Godt et dusin sejlere var mødt for at nyde det gode vejr (skyfrit og 
25 °C) og den friske V-vind (6-7m/s) på Furesøen. 
Europa´erne, Wayfarere, 420´eren og en Yngling kom i brug. Mette er 
snart klar til jolleprøve hos Per Z, og vi kunne byde Michael velkommen 
som nyt medlem. Han er også snart klar til jolleprøve.  

30/7 KM 

Det var meget sparsomt med vind denne aften, så 3 medlemmer 
besluttede sig for bare at hilse på og så tage hjem. 
Sune og Victor ville meget gerne ud med Lars og lege i Europa-jolle og 
resten af holdet tog i Sleipner over til Vejlesø, hvor de ville købe is. 
Masten skulle dog tages af, så vi kunne komme under broen til søen. 
Inde i Vejlesø var det desværre kun en lille regnbyge og en 3 



roklubmedlemmer som stod under den lukkede kiosks halvtag, som 
mødte os. 
Vi fik dog turet lidt rundt alligevel, da regnen var stilnet af og kunne 
nyde de store huse og et par flotte regnbuer på hjemvejen . 
Aftenen sluttede af med en kølig øl og lidt snak i klubhuset. 

23/7 TL 

Solen skinnede fra en skyfri himmel og vinden var let, så vejret var helt 
ideelt til en kæntringsøvelse. 
2 Wayfarer og en yngling var ude at sejle normalt uden ønske om at 
kæntre, og derudover var vi 5 der sejlede ud med en Wayfarer og 
Slipner og så skiftedes til at kæntre. Vandet var lunt så det var den rene 
badeleg at lave kæntringsøvelse! Nogen af vores mange kæntringer er 
blevet optaget på en video som kan ses her:   

16/7 SH 

På denne aften viste vejret sig fra sin allerbedste side, skyfrit og en vind 
på 4 – 6 m/s fra vest der holdt hele aftenen. 

Fire Wayfarer, to Europajoller og en enkelt Zoom 8 jolle kom på søen, 
hvilket er imponerende her midt i sommerferieperioden. 

Programmet var egentlig trekantbanesejlads, men instruktøren valgte at 
lade eleverne repetere efter eget ønske, da han ikke havde forventet så 
stort et fremmøde. 

Alle kom sikkert i havn og hyggesnakken omkring havebordet fortsatte 
til et godt stykke ud på aftenen. 

9/7 JMA 

På trods af det gode vejr med både sol og vind var fremmødet 
beskedent. 
Men vi fik da både den hjemvendte Yngling, Sigyn, og den anden,Trud, 
på vandet sammen med 3 enmandsjoller.  

2/7 LL 
En stille aften med MOB-øvelser på programmet. De fleste havde øvet 
det flere gange tidligere, så træneren luskede over i en Europa. Der var 
1 Triss og 2 Wayfarer yderligere. 

25/6 LL/PSN 

Fire Wayfarer og en Yngling gik ud, Sleipner fulgte med til at redde de 
druknede mus. To både tog en tur i "vaskemaskinen" og besætningerne 
blev skiftet løbende. 
Det var usædvanligt ivrige kæntringsøvere, så det var 
rekord i antal. Solen var desværre ikke fremme, så det blev lidt koldt så 
det gik hurtigt tilbage i havn. 

18/6 PSN/JMA 
Otte sejlere stod ud i let til ingen vind. Kapsejlads blev opgivet, så vi 
drev lidt om på må og få, indtil Lars og Helle demonstrerede flotte 
kæntringer og rejsninger. 

11/6 IL/PSN  

4/6 SH/PSN 
 

28/5 KM/JMØ 

Denne træningsaften var der endelig noget god vind fra øst til alles 
glæde. 
Alle 4 Wayfarer blev taget i brug til aftenens øvelse "at gå til mærke fra 
forskellige vindretninger". 
Desuden tog begge Ynglinge, to Europa-joller og en Laser ud for at 
"lege". 
  
Dermed var vi 17 ude og sejle i den jævne vind, som godt kunne være 
lidt dramatisk i jollerne en gang i mellem. 
Sidst på aftenen kom solen dog frem, så de stænkede sejl kunne tørre 
lidt inden vi returnerede til grillpølser på terassen. 

http://youtu.be/sli8Z4ypR5U


21/5 LL/TL 

Vind: S 0-3 m/s 
14 sejlere, 2 for motor, mødte op og vi fordelte os i: 
4 Wayfarerer, 1 Yngling og Sleipner. 

Dagens tema var kapsejlads på trekantbane, og den blev gennemgået, 
men vi sejlede en enklere "op-ned" bane. Ved starten var vinden 0 
m/s!, men den kom lidt igen, og til sidst var det helt ok. Det blev let-
vejrs træning, hvor man kunne sidde helt stille og trimme, eller bare 
sidde og snakke og miste placeringer :). Vi kunne gennemføre en 
sejlads og gik tidligt ind, måske på grund af manglende tillid til vinden? 

Velkommen til 4 nye sejlere, som vi håber vi ser mere til fremover. 

14/5 PSU/SH 

Vind: SV 3-4 m/s 

14 sejlere mødte op og vi fordelte os i : 
1 x 420 
1 x laser 
3 x Wayfarer 
1 x Triss 
1 x Yngling 

Vi startede på land, med at gennemgå princippet i en bomning. 
En bomning er en hurtig måde at skifte halse på når båden lænser. 
Problemet ved bomning består i, at sejlet ikke gradvis vil svinge 
blafrende gennem vindøjet, men pludselig komme farende, idet vinden 
slår over fra agterliget. Her kan der være fare for at blive ramt af 
bommen og fare for kæntring. Er vejret hårdt bør man derfor  i stedet 
foretage en  stagvending. 
  
Vejret viste sig fra den bedste side og vi sluttede aftenen af  omkring 
grillen hvor vi spiste hot dogs. 
Mastefoden i vores Laserjolle "Stærk tobak" kunne ikke holde til mosten 
og masten havnede i søen.  Vi fik dog båd, mand og mast hjem i god 
behold. 

7/5 JMA/IL 

Det gode vejr havde lokket over 15 sejlere til træning, hvor dagens 
emne var vindretninger. Vi kom ud i 6 både, foruden de 4 Wayfarerer 
en Yngling og en Triss. Vi kunne godt have brugt den sidste Yngling 
også, men det gik da. 
 
Den flove vind ved starten friskede heldigvis lidt op så vinden var ideel 
til at træne bidevind og vendinger. Efter sejladsen spiste vi grillpølser. 
Det var også hyggeligt. 

30/3 TL/KM 

Vi var 14 fremmødte til denne sæsons første tirsdagssejlads, heraf 3 
helt nye. 
Vi lavede en kort introduktion til klubben og en gensidig præsentation 
inde i klublokalet.  
Her besluttede vi også, at vi fortrinsvis ville sejle kølbåde p.g.a. den 
friske vind og lave vandtemperatur. 

Så vi endte med at være ude i 2 Trisser, 1 yngling (den anden er ikke 
helt klargjort endnu), og 2 Wayfarer.  
Aftenen forløb fint uden uheld af nogen art. Dog måtte der laves en 
kasket-over-bord øvelse i den ene Triss. 
Den friske vind løjede lidt af i løbet af sejladsen og solen skinnede hele 
tiden. 

 



TL Torben Lapp  
PSN Peter Sejr  
PSU Peter Suhr  
LL Lars Lyngeled  
KM Ken Mayer  
JMA Jørgen M. Andersen  
JMØ Jette Møller  
IL Ib Lykke  
SH Svenn Henningsen  


