Let vind

Medium vind

Hård vind

Balance
Bådtrim
Sværd
Minimal læ
Vægt frem i båden Helt nede
krængning. Aldrig
luv krængning

Rorsmand i læ ved
genakker sejlads
Hold båden flad, Trim båden med Helt nede
brug vægten til at fordeling af
hænge båden ned vægten, fremad,
i vindpust
men ikke så meget
at boven dykker i
søen, ikke så lidt
at hækken hænger
i vandet

Rigtrim
Vant og forstag
Hanefod
Storskøde
Vant: Højt oppe, Lang, så agterlig Trimmet ind til
masten skal være ikke lukkes når der midten, dog ikke
let bagudvendt
er trukket helt
stramt, hold
Fald: let spænding hjem i skødet
agterlig åbent
så masten ikke
falder ud til læ

Sejltrim
Kick
Udhal
Cunningham
Relaitv slækket, så Lettere slækket, så Ingen spænding,
sejlet får god
sejlet får god
lad den hænge
kappe
kappe
slapt

Vant: i midten,
masten skal være
let bagudvendt
Fald: god
spænding så
masten ikke falder
ud til læ, heller
ikke i pust

Strammes på
bidevind, så den
lige nøjagtigt er
slap. Den skal stå
stram når der
slækkes ud på
storskødet i pust
og på lænseren

Rorsmand evt. i læ
ved genakker
sejlads
Hold båden flad, Flyt vægten
Træk sværdet 5
Vant: nede,
brug vægten til at agterud så boven cm op, det gør det masten skal være
hænge båden ned. holdes ude af
nemmere at styre i let bagudvendt
Der skal hænges bølgerne
bølgerne.
Fald: hård
meget
Arbejd sammen
spænding så
om at få boven
masten ikke falder
over bølgen og
ud til læ, heller
ned af bølgen
ikke i pust

Kort nok så
Trimmet til midt,
bommen er i
slæk ud i pustene
midten når skødet
er trukket helt
hjem

Meget kort så
bommen er i
midten når skødet
er trukket helt
hjem.

I bølger slækkes
lidt ud, på fladt
vand hales lidt
hjem

Brug skødet til at Stram til, når du
Helt stram
holde båden flad. tror den er stram,
Slæk ud i pust, hal så stram lidt mere
hjem når pustet er
overstået

Strammes op så
rynker på skrå
forsvinder

Strammes op så
rynker på skrå
forsvinder

