
Logbog 2015 
Beretninger efter hver træningsdag i den aktuelle sæson, skrevet af de respektive instruktører. 
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 29/9  JMØ / SH Tirsdagen bød på vidunderligt vejr, men vindstille. Det betød at vi ikke var så 
mange- 2 forsøgte sig med en wayfarer, 2 reparede både og de sidste 4 forsøgte at 
starte Pocaen. Det tog lang tid, meget lang tid, men endelig kom vi afsted på en lille 
sightseeingtur til Vejlesø i det smukke vejr. Der er mange flotte huse. 

 22/9  TL / DJ Programmet var ”sejlads efter ønske” og der var ønske om at træne spilersejlads. Så 
vi gik ud i en Wayfarer og en Yngling og trænede spilersejlads i den friske vind. Da vi 
startede lidt tidligere, nåede vi at sætte spileren en del gange inden det begyndte at 
blive mørkt ved 19:30-tiden.  

 15/9  SH Selvom at sorte skyer trak sig sammen over Furesøen og vinden var frisk, var 3 
seniorer mødt op. 
Vi gennemgik først de grundlæggende trim på storsejl og fok og gik i gang med at 
rigge en Wayfarer og en Yngling til. 
Desværre blev skyerne ledsaget af en del torden, hagl og regn, så af hensyn til 
sikkerheden måtte vi aflyse sejladsen den aften. 

 1/9  DJ / PSU I fint sejlvejr med 5 til 6 m/s tog 4 wayfarer, en OK jolle og en gæstesejler fra YF på 
vandet og sejlede kapsejlads. En kort op/ned bane gjorde det muligt at gennemføre 
en masse sejladser. Intensiteten var høj og kvaliteten af starterne blev bare bedre 
og bedre. Alle de deltagende er nu i topform til lørdagens klubmesterskab. 

 25/8  KM / JMØ Der blæste en frisk vind på 7-8 m/s fra sydvest, så kapsejladsbanen der skulle 
trænes på denne tirsdag, blev lagt nord for udmundingen til storsøen, så sejlerne 
kunne sejle lidt mere i læ til slagmærket. 
Inden alle tog ud blev trekantsbanen gennemgået, samt nedtællingsflagene, som er 
vigtige at kende, da man ikke altid kan høre hornet i blæsevejr. 
3 Wayfayer og en Europajolle stod ud, mens Jette og Ken agerede dommere. 
Inden første nedtælling til start var færdig, kæntrede en af Wayfarerne desværre. 
Sejlerne fik dog rejst jollen egenhændigt op igen og tømt den for vand, men for en 
sikkerheds skyld blev starten afbrudt, så Sleipner kunne trække jollen væk fra 
sivene. 
Efter lidt tid var alle klar til at starte påny. 
Det blev til 3 omgange, hvor der blev kæmpet bravt om at komme op til topmærket, 
hvor vinden blæste godt fra storsøen og derefter ned til slag- og bundmærket, hvor 
der var et par nær-kæntrings-bomninger (en del havde glemt at man skal hive 
sværdet op på læns). 
Alt i alt var det en udfordrende og lærerig træning, som der blev talt om, oppe i 
klublokalet over en øl senere på aftenen. 
Husk, at sommeren er ovre, så der skal tages varmere tøj på. Skiftetøj er også 
tilrådeligt.  

 18/8  PSU Vi havde sol og frisk vind fra øst 10-12 m/s. 
Vi fordelte os i een Triss og to Ynglinge. Fordi vinden var i øst, gjorde vi brug af 
roklubbens bro ved udsejling og indsejling. 
Før vi gik i bådene talte vi om hvordan man bedst anløber et mærke/bro. Det 
optimale er at gå i vinden og v.h.a. bådens opskud, anløbe broen i vindøjet. 
Båden kan eventuelt bremses lidt ved at tværstille storsejlet. 
Har man fået for meget fart på båden, afbrydes manøvren, og man prøver een gang 
til. 
Man kan komme slemt til skade, hvis man forsøger at stoppe en båd med for meget 
fart. Vær ekstra forsigtig med tunge kølbåde og lær bådens opskud at kende. 
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 11/8  TL / JMA Det så meget vindstille ud da vi mødtes ved søen, men vi besluttede alligevel at tage 
ud. Og det viste sig at blive en flot aften med vind nok til at sejle på indtil den døde 
helt ved 8-tiden. 
Vi var  3 instruktører og riggede derfor 3 Wayfarere til. Vi brugte aftenen på at 
træne de ting der skal til for at bestå jolleprøven, så det blev til et utal af mand-
over-bord, lægge-til-bøje, vendinger, bomninger inden vinden forsvandt.  

4/8  EKM Der var frisk vind og pænt varmt (27 °C) denne aften, hvilket var ideelt til emnet: 
Kontrolleret bomning. 
To Wayfarer tog ud gennem det algegrønne vand i Store Kalv, som gav et 
forunderligt skær, ud til Storsøen, hvor der blev bommet livligt på trods af 
vindspring. 
3 en-mandsjoller: Laser, OK og Europa fik også luftet sejlene. 
Efter sejladserne kunne vi konstatere at ingen kæntrede, men at nogen af sejlerne 
alligevel var blevet en smule våde. 

 28/7  JMA Det heftige regnvejr stilnede af omkring kl 17, men opklaringen over Furesøen holdt 
ikke. Den ene byge afløste den anden, så instruktøren og den enlige fremmødte 
deltager besluttede af blive i land. 

 21/7  LL To Ynglinge sejlede ud i god vind og fulgtes rundt på søen, i det gode sejlvejr. 

14/7  JMØ Strålende sol og perfekt vind gav en dejlig tirsdag på Furesøen  . 
Vi var ude i en yngling og 2 wayfarer-joller og havde alle en skøn aften. 

7/7  EKM  Dagens øvelse var MOB - Mand-over-bord og på trods af sommerferie og en lidt 
dryp fra oven mødte 6 sejlere alligevel op. 
Efter en teoretisk gennemgang, med en træbådsmodel og sten, blev 3 Wayfarer’re 
rigget til medbringende bøjer med ankre. 
Instruktøren tøffede efter i Slepner for at observere og kommentere øvelserne. 
MOB-øvelsen er som bekendt, den sværeste del af Jolleprøven og sejlerne fik ved 
selvsyn efterprøvet dette. 
Der blev øvet flittigt på skift og det måtte siges, at det ikke var helt let for alle, men 
det blev det efterhånden som vinden aftog. 
Halv otte vendt de sidste Wayfarer næsen mod havnen, men fik dog et træk på skift 
af instruktøren, da vinden efterhånden døde ud. 
Efter afrigning stod menuen på øl og grillpølser, og en hyggelig snak om aftenens 
øvelser. Vi måtte dog til sidst flygte fra de store sultne myg, som ikke lod lokke at 
den schweiziske myggelampe. 

 30/6  LL/TL  Kun en person blev kæntringsøvet, med to forskellige trænere. Det var der set frem 
til med glæde fra en kølbådssejler :) . To Wayfarere var ude med Sleipner som 
"tilskuerbåd". 

 16/6   LL/SH To Ynglinge og to OK-joller sejlede ud denne gang, og Ynglingene trænede  
på en en lille intens op-ned bane. De fik trænet mange manøvrer. 

 9/6  TL/JMA    

 2/6  JMA / KM Dagens emne var hvordan man kommer ud og ind i havnen, men den kraftige vind 
betød at vi i stedet øvede knob. Så de 3 fremmødte 'elever' blev gode til ottetalsstik, 
dobbelthalvstik (også om egen tørn) og pælestik. Vi øvede øgså tyveknob, flagknob 
og trompetstik, lidt uden for pensum. 

 26/5  PSU / DJ  Vind: 10-12 m/sek fra vest/nordvest -sol- 
Vi startede med at gennemgå hvordan man nærmer sig et mærke. Den optimale 
måde at nærme sig et mærke på, er imellem bidevind og foran for tværs. 
Afhængig af bådens opskud/vægt, går man i vinden nogle bådslængder før mærket 
og får herved båden til at ligge stille. 
De dygtige elever kunne senere på aftenen bruge deres viden, da de skulle ligge til 
Birkerød Sejlklubs bro. 
Vi havde en fin aften med syv sejlere fordelt på to Ynglinge og een Triss. 
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 19/5  LL / PSU Dagens emne var kapsejlads på trekantsbane, og det blev gennemgået på land, der 
var bare ikke nok sejlere til at gennemføre det på vandet. 
Der blev sejlet i en Yngling, en Ok- og en Europa-jolle. Vinden snød ved at aftage til 
næsten ingenting, og så alligevel efter et stykke tid stige til en ret fin vindstyrke.  

 12/5  TL / LL To Ynglinge, to Trisser og en Europajolle tog ud i noget ustabilt vind 
med voldsomme vindstød indimellem, som gjorde folk lidt fortumlede. 
Begge Ynglinge tog lidt tidligt ind på grund af vejret og Europajollen 
lavede et ubådsdyk, med en ubehagelig knaslyd. Mastesporet tog skade og 
båden blev byttet, men båden blev gjort sejlklar igen. 
Efter den friske sejltur bød sejlklubben på grillede pølser og brød til sejlerne. 

 5/5  KM Underligt nok, dukkede kun 3 gæve sejlere op til denne fine sejlaften. Efter teori om 
vindretninger i forhold til båd, roller i båd og kommandoer, sejlede vi ud for at 
repetere dette. Da vinden var frisk og sejlerne ikke havde så meget erfaring tog vi 
ud i en Triss-kølbåd. Stagvending og vindretninger blev repeteret ud til og på 
storsøen af sejlerne på skift. Efter ca. 1½ times sejlads vendt vi tilbage, riggede af og 
tog en øl oppe i klublokalet.Vi nævner ikke instruktørens lille 
sikkerhedsforglemmelse... 

 28/4  KM / JMA Så fik vi startet sejlsæsonen på Tirsdagsholdet med fint sejlvejr i solskin og ideel 
rolig vind! 
To friske badenymfer hoppede sågar i vandet ud fra broen! 
10 medlemmer var mødt frem, hvoraf vi sagde velkommen til 4 nye. 
To af vores Wayfarer're kunne ikke bruges, da de skal repareres, så vi tog ud i Freja 
og Svante (3 i hver), samt Frigg'en Idun, en Europajolle og en lånt OK-jolle. 
Der blev sejlet ud til og rundt på Storsøen og øvet stagvendinger. Vi vendte tilbage 
lige tids nok inden vinden døde ved 19:30-tiden, hvor vi efter afrigning hyggede om 
bordene med øl og småkager. 
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