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Europa Trim Guide - Jonas Ullmann 

 
Denne trim guide er skrevet af Europajolle-sejler Jonas Ullmann (DEN 10).  

 

Trim er individuelt og afhænger af flere faktorer, herunder sejlerens vægt, størrelse, fysik, sejlstil 

samt valg af mast og sejl. I trimguiden fortæller jeg om mine egne erfaringer, og det er derfor ikke en 

facitliste, men blot til inspiration.  

 

Om mig: 
Jeg fik min første Europajolle i sommeren 2016, og har sejlet på konkurrenceplan lige siden. Jeg har 

deltaget i mange danske og svenske stævner, og har været på Gardasøen i Påsken tre gange. Derud-

over har jeg sejlet JEM 3 gange og deltaget i VM to gange (2017 og 2018). Jeg har i mine 4 år i 

Europajollen gjort mig en del erfaringer omkring trim, hvilket jeg nu efter bedste evne har forsøgt at 

skrive ned.  

 

Udvalgte resultater: 

- Sølvmedalje - DIF DM 2020, Fredericia 

- Guldmedalje - DIF DM 2019, Nyborg 

- Sølvmedalje - Junior EM 2019, Faaborg 

- Bronzemedalje - Junior EM 2018, Gardasøen 
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Mast:  
Europajollen er udstyret med en ustaget kulfibermast som er designet til at bøje. Mastekurven (back- 

og sidebend) har stor betydning for bådens sejlegenskaber. Der er mange delte meninger om hvordan 

en optimal mastekurve ser ud. Overordnet set og unuanceret, så er stivere master til større sejlere, og 

blødere master til mindre sejlere. En mast bør vælges så den passer til sejlerens størrelse, fysik og 

erfaring.  

 

 

 

 

Ligesom med sejl er det ikke muligt at få en mast som er optimal i alle vejrforhold. Derfor skal man 

gå på kompromis med valg af mast, og finde den som overordnet set fungerer bedst i alle vejrforhold. 

Min mast er forholdsvis stiv, hvilket passer min størrelse, fysik og erfaring godt. Udover dette følger 

tallene i back- og sidebend hinanden, hvilket kan ses i de to grafer på side 4. Det vi har observeret er 

hurtigt, er master hvor back- og sidebend er tæt på identiske på målepunkterne. Min mast er desuden 

relativ stiv i toppen, men har samtidig et højt tip-mål. Min mast er altså blød i stykket fra bombeslaget 

Her	ses	forskellen	på	en	blød	og	stiv	mast.	
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til mastebunden. Fordelen ved dette er, at forkurven i sejlet vil passe godt til masten i de fleste vejr-

forhold, og samtidig bøjer masten agterover. Ovennævnte forhold er primært årsag til valget af min 

mast. 

 

 

 

 

 

Måden en mast måles på, er ved at spænde masten op horisontalt og hænge et 10 kilo lod i toppen. 

Dette simulerer et skødetryk i mellemluft. Derefter taper man en strakt snor fra bomhøjde til toppen, 

og måler afstanden mellem mast og snor på 7 forskellige punkter.  

 

På næste side ses back- og sidebend på udvalgte sejleres master. X-aksen er opmålingspunkter, og y-

aksen er i millimeter. Graferne er opsat således, at mastetoppen ses til venstre, og bunden til højre.  

 

 

  

Min	mast	i	ca.	5	m/s.	Stiv,	med	højt	tip-mål,	gør	at	forkurven	
i	sejlet	passer	masten	godt	i	de	fleste	vejrforhold.	Det	er	ty-
deligt	hvordan	den	er	blød	i	bunden	og	så	bliver	stivere	i	top-
pen.			
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BackBend - mastebøj agter 

 

SideBend - mastebøj sideværts  

 

Mastekurver og valg af mast kan virke ret uoverskueligt, så hvis du ønsker en vurdering af om en 

mast passer til dig, så ring til Morten Ullmann hos UK Sailmakers på 45 86 68 20. Han kan slå dit 

mastediagram op.  

 

NB. Når man skal have lavet et nyt sejl, så bliver forligskurven tilpasset mastens bøjning. Derfor er 

det ikke optimalt at købe et brugt sejl, da det oftest ikke vil passe 100% til din mast. Hvis du dog er 

på udkig efter et brugt sejl, så er det en god idé at undersøge om sejlet er syet til en mast som tilnær-

melsesvis ligner din egen.  
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Sejl: 
Jeg sejler med et EVO L fra UK Sailmakers. Denne model har et agterlig på 512 cm. Dette er lidt 

længere end de 506 cm på EVO S og EVO M. Herunder ses modellerne fra UK Sailmakers:  

 

UK Sailmakers - EVO S 

- Sejlere med en vægt på under 58 kg. 

UK Sailmakers - EVO M  

- Sejlere med en vægt på 59-70 kg. 

UK Sailmakers - EVO L 

- Sejlere med en vægt på 71-80 kg.  

UK Sailmakers - EVO XL 

- Sejlere med en vægt på over 80 kg.  

 

Basics: 
For at kunne trimme sit sejl optimalt, kræver det nogle basale ting og rutiner. Først og fremmest er 

det vigtigt, at båden fungerer optimalt. Vigtige pointer: 

 

- Blokke, beslag, liner osv. skal være velfungerende. Grejnedbrud kan nemt undgås ved at gen-

nemgå båden hver gang, før og efter en session på vandet. Derudover bør grej udskiftes før 

det er kritisk.  

 

- Trimliner skal tilpasses med udveksling, så de kan slækkes og strammes nok. 

 

o Cunningham: Skal kunne slækkes så meget, at det ikke trækker ned i sejlet. Derudover 

skal det i princippet kunne strammes til at sejlet revner. 

 

o Kick: Skal kunne slækkes så bommen kommer op i skulderhøjde, når båden står på en 

jollevogn. Desuden skal kick’en kunne strammes, så bommen kommer under dæks-

højde agter, når der er skødet ud over kanten.  
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o Indhal: Skal kunne strammes så sejlet støder på, hvor bom og mast mødes. Dette kan 

være vanskeligt på en Marstrøm mast, hvis man benytter metaløjerne på siden af bom-

beslaget. Evt. kan man sætte en pal igennem beslaget, så halet kører som på en Celidh 

mast. Indhalet skal kunne slækkes, så det ikke længere trækker i sejlet. 

 

o Udhal skal kunne strammes maksimalt, så sejlet rammer stopskruen. Desuden skal det 

kunne slækkes omkring 15-20 cm. En sikkerhedsline til udhalet på omkring 15-20 cm, 

monteret for enden af bommen til skødehjørnet i sejlet, er en god sikkerhed hvis 

bomudhalet svigter.   

 

- Trimliner bør placeres i frølårene efter vigtighed og justeringshyppighed. I frølåret længst 

agter har jeg kick’en. Det er vigtigt at denne er placeret længst agter, så man på halvvind og 

læns ikke skal unødigt langt frem i båden for at justerer denne. Når det blæser taber man fart 

ved at rykke frem i båden, og samtidig risikerer man at stævnen dykker i en bølge. Kick’en er 

desuden også længst tilbage, så den hurtigt kan nås - f.eks. hvis bommen på halvvind fanger 

vandet, så er det vigtigt hurtigt at kunne slække kick’en for ikke at kæntre. I frølår nr. 2 set 

agtenfra, har jeg placeret cunningham. Dette skal nemt og hurtigt kunne justeres i tryk, og 

samtidig bruges den hyppigt. Placering af ind- og udhal i de to forreste frølår er ubetydelig.  

 

- En snor gennem cunninghamøje og rundt om masten er MEGET vigtig. Snoren sikrer faconen 

i bunden af sejlet, og forhindrer forliget i at blive trukket ud af hulkehlen. Perler kan evt. 

monteres på snoren, så den kører bedre på masten.  

                   

 
Vigtig	line	der	støtter	sejlets	facon,	og	sikrer	at	forliget	ikke	trækkes	ud	af	hulkehlen.		
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- Benyt altid samme målebånd til at måle mastehældning, og vær sikker på at de foretager må-

lingen ensartet hver gang. Jeg har selv en indvendig elastik, der går fra undersiden af maste-

ringen ned til justeringsskruen man justerer mastehældningen på. Derfor kan jeg se på sno-

ningerne på elastikken, om mastehældningen er i base/neutral. Dette er også brugbart på van-

det, hvis det er nødvendigt at nulstille sit trim. En anden fordel med elastikken er, at det eli-

minerer usikkerheden med et målebånd, hvor vind ofte kan betyde udsving på flere centime-

ter.  

 

 

- Blokkene til skødet på løjgangen og bommen må ikke være frit drejende. Dette kan resultere 

i at skødet bliver snoet under sejlads. Skødet må derudover ikke være tyndere end 6mm, da 

det kan vikle sig ind i skødeblokken. Skødet skal være omkring 6,7 meter langt ved 3x ud-

veksling, og det er fornuftigt at benytte et tyndt og et tykt skøde i henholdsvis let og hård luft. 

Det tynde skøde har mindre friktion og bedre føling. Det tykkere skøde har mere friktion og 

bedre grip, hvilket er brugbart i hård vind.  

 

- Roret bør i bunden være vinklet de maksimalt tilladte frem ifølge klassereglerne. Dette mind-

sker rorpres og gør båden nemmere at styre.  

 

- Sværdet skal tilpasses sværdkisten. Det skal være nemt at justere, men også sidde forholdsvist 

stramt. Dette tilpasses ved at montere vandrette og diagonale tapes på sværdet.  

Masthældning	i	base/neutral		 Masthældning	ude	af	base/neu-
tral	
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Mastehældning og skødetryk: 
Mastehældning og skødetryk er utrolig vigtigt for bådens balance. Når jeg tager på vandet har jeg 

som udgangspunkt altid min masthældning på 547,5 cm. På EVO L er agterliget længere (512 cm) 

end på EVO M og S (506 cm). Mastehældningen justerer jeg altid på vandet efter forholdene. Ho-

vedmålet med mastehældningen er at få bommen omkring 1 cm over dækket agter, samtidig med at 

agterligspændingen er perfekt. Årsagen til at bommen skal tæt på dæk, er for at forhindre at turbulent 

vind passerer under sejlet. Det samme ses på nyere Americas Cup både, som har en såkaldt ”Deck-

sweeper”.  

 

 

Hovedårsagen til at jeg foretrækker at mastehældningen trimmes så bommen står 1 cm over dæk, er 

at det er muligt at få mere skødetryk hvis det bliver nødvendigt. Jeg skøder derfor næsten aldrig 

bommen helt i dæk, medmindre vejrforholdene ændrer sig under en sejlads, hvor min mastehældning 

ikke længere er optimal.  

 

I helt let luft (0-2 m/s), lægger jeg altid masten ret langt tilbage, for at få bommen tættere på dækket. 

Dette skyldes at min mast er forholdsvis stiv. Bommen vil i let vind altid svæve et godt stykke over 

dækket, da for meget skødetryk vil lukke sejlet. Et åbent og tvistet sejl er hurtigt.  

 

I 3-4 m/s har jeg masten i min base/neutral position på 547,5 cm, og bommen vil ofte svæve 10-20 

cm over dæk. Skødetrykket justerer jeg konstant, alt efter om sejlet er for lukket eller åbent. Om det 

er for lukket eller åbent, kan nemt mærkes på bådfarten eller ses på ”tell tales” i agterliget af sejlet. 

Disse skal som tommelfingerregel flyve horisontalt 80% af tiden. 

Deck-sweeper	på	New	Zealands	Te	Rehutai 
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I vejrforhold med mere end 4-5 m/s, griber jeg mastehældning og skødetryk anderledes an. Her fun-

gerer føling med båden bedst for mig. Når jeg kommer på vandet, vil jeg altid tjekke balancen på 

kryds. Jeg skøder hjem i sejlet, så bommen er 1 cm over dæk. Derefter sikrer jeg mig, at alt andet 

trim er optimalt, herunder sværd, løjgang, ind- og udhal og cunningham. Hvis masten er for langt 

tilbage, vil kappen i sejlet være for åben, og båden vil føles ustabil og levende på krængningen. Hvis 

masten modsat er for langt fremme, vil skødetrykket være for meget, og sejlet vil lukke. Her vil båden 

føles overpowered, og den vil være svær at hænge flad. Ud fra føling justerer jeg masten, så forholdet 

mellem power i sejlet og krængningsstabilitet føles korrekt. En ændring på blot en halv omgang på 

justeringsskruen, kan gøre en kæmpe forskel for balancen og farten. Denne metode forudsætter at alt 

andet trim er sat optimalt. Når man rammer den rigtige mastehældning, bør det være muligt at gå fart 

og samtidig holde jollen stabilt flad.  

 

Det er en udbredt misforståelse, at hvis ikke man kan hænge jollen flad, så skal man bare lægge 

masten længere tilbage. Jeg ser ofte lette sejlere med masten så langt tilbage, at hele kappen falder 

ud og bliver ineffektiv. Dermed bliver det vanskeligt at holde en stabil krængning, og der opstår uro 

i båden. Det er generelt svært for lette sejlere at hænge en Europajolle flad i hård vind, men maste-

hældningen agterover har en grænse. Her er det bedre at hive sværdet længere op, og så ellers bare 

hænge igennem! Hellere en stabil og overpowered båd, end en båd som er alt for ustabil og urolig. 

Det er ikke hurtigt.   

Ca.	4	m/s	og	krabbe	bølger.	Bommen	skødes	omkring	10	cm	
over	dæk.		
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Når man har fået erfaring i Europajollen, og ved hvordan balancen skal føles, anbefaler jeg at man 

skrotter alle ”anbefalede tal” som mastehældningen skal stå på. Alle master og sejlere er forskellige, 

og derfor er det vigtigt at gøre sig sine egne erfaringer.  

 

Tag på vandet og eksperimenter. Det er det vigtigste!  

 

 

 

 

6-7	m/s	og	perfekt	balance.	Afstand	mellem	bommen	
og	dækket	er	ca.	1cm	
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Sværd:  
Sværdets primære funktion er at mindske jollens afdrift på kryds og halvvind. Derudover har sværdet 

betydning for styringen af jollen. Sværdet på en Europajolle har tre justeringsmuligheder. Det kan 

tages op og ned, vinkles frem og tilbage, og rykkes horisontalt i sværdkisten.  

 

Sværdet på kryds: 

Fra 0 til ca. 4 m/s på kryds, har jeg altid sværdet vinklet lodret ned, mens det er helt fremme i sværd-

kisten. Det minimerer afdrift, og da sværdet er helt fremme, giver det mere højde og gør båden ret-

ningsstabil. I meget let vind vinkler jeg ofte sværdet helt frem i vendingerne, da jeg så kan pumpe 

båden hårdere til luv.  

 

Når vinden tiltager til mere end 4-5 m/s, vinkler jeg sværdet længere tilbage, uden at flytte det tilbage 

i sværdkisten. Jeg vinkler det tidligere i bølger end på fladt vand, da et lodret sværd stiller store krav 

til styringen. Når sværdet er vinklet tilbage, flyttes bådens drejepunkt tættere på roret, hvilket gør 

styringen nemmere.  

 

Hvis vinden øger, løfter jeg sværdet yderligere op, men stadig hvor det er vinklet maksimalt tilbage. 

I ca. 8 m/s rammer jeg et punkt, hvor jeg ikke løfter sværdet højere op når vinden øger. Selvom båden 

bliver nemmere at holde flad, føler jeg ikke at den stigende topfart kompenserer for den tabte højde. 

Jeg føler at min VMG bliver dårligere.  

 

 

 

Fra	8	m/s	og	opefter	har	jeg	sværdet	maksimalt	oppe.	Det	øverste	og	forreste	hjørne	af	
sværdet	flugter	ca.	midten	af	inspektionslugen.		
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For lettere sejlere med en svagere fysik, kan det dog være en fordel at prioritere at spare på kræfterne, 

ved at hive sværdet en smule ekstra op. En anden vigtig pointe er, at fart mindsker afdrift. Hvis man 

ingen fart har, så hiv sværdet højere op, og vurder din VMG i forhold til omkringliggende både. I 8 

m/s og opefter, er det øverste og forreste hjørne af mit sværd i højde med midten af inspektionslugen. 

Dette er det maksimale jeg har sværdet løftet. Husk at det er meget individuelt hvordan sværdet skal 

trimmes, alt efter sejlstil og sejlerens størrelse og fysisk. 

 

Sværdet på halvvind:  

På halvvind ønsker man at løfte sværdet op, da det mindsker vandmodstanden. Hvor højt det skal op, 

er en balance mellem afdrift og vandmodstand. Overordnet set kan det siges, at hvis båden driver 

sidelæns, så er det tabt energi. Dette betyder at sværdet skal længere ned. Hvis båden ikke driver 

sidelæns, så er noget af sværdet i vandet unødvendig vandmodstand, og sværdet skal derfor højere 

op. Sværdets optimale punkt er en balance mellem de to scenarier. For at finde punktet, kræver det 

en masse timer i jollen, så man får følingen.  

 

 

 

 

Hvis man er ny i jollen, findes der dog nogle gode pejlemærker. Vindstyrke og kurs er de faktorer 

som har betydning for hvor højt sværdet skal op. Hvis halvindskursen er spids, skal sværdet længere 

Halvvind	i	ca.	8-10	m/s	og	store	bølger.	Sværdet	er	løftet	højt	op	for	nem-
mere	at	kunne	håndtere	båden.		
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ned, end hvis den er dyb. Hvis der er hård luft, skal sværdet højere op, da afdriften bliver mindre når 

man sejler hurtigt. Det er helt klart sværest at trimme sværdet på halvvind i vejrforhold, hvor det er 

på grænsen om man planer eller ikke gør. Sværdet skal nemlig betydeligt højere op når man planer, 

da farten øges ret drastisk, og afdriften så mindskes. Her er det en fordel at finde en mellemhøjde på 

sværdet. I hård luft, hvor man nemt planer, er det klart bedre at hive sværdet for meget op, end for 

lidt op. Hvis sværdet er for langt nede, bliver båden vanskelig at håndtere, og rorpresset vil være stort.    

 

Sværdet på læns: 

På læns i let vejr skal sværdet op, så det øverste og forreste hjørne er ca. 5-10 cm over kanten på 

fisken. Det er akkurat nok sværd i vandet til at båden bliver retningsstabil. Når vejrforholdene er til 

at man kan styre i bølgerne, skal sværdet længere ned. Hvis sværdet er for højt oppe, er det udfor-

drende at ændre kurs, da båden vil drive sidelæns. Dette kan tydeligt mærkes i båden. Omvendt hvis 

sværdet er for langt nede, så vil båden, ligesom på halvvind, blive svær at håndtere. Man vil føle et 

stort rorpres, og båden vil have tendens til at ”vælte” over sværdet. Båden vil ikke kun ”vælte” side-

læns når man ændrer kurs, men også fremover. Tendensen til at dykke med stævnen i bølger bliver 

altså større, da båden tipper over sværdet.   

 

 

 

 

 

På læns i let vejr skal sværdet op, så det øverste og forreste hjørne er ca. 5-10 cm over 
kanten på fisken.	
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Cunningham:  
Cunningham er den mest simple trimfunktion i Europajollen. På læns og halvvind skal cunningham 

altid være helt løs.  

 

På kryds bør cunningham først justeres og strammes, når det er svært at holde båden flad, og alt andet 

trim er sat efter forholdene. Herefter strammes det gradvist som vinden tiltager, for at skabe tvist og 

åbne sejlet i toppen. Årsagen til at der skabes tvist, er da det dybeste punkt i sejlet rykkes frem.  

 

 

 

 

I vejrforhold hvor jeg skal fuldt ud og hænge, er cunningham den trimfunktion jeg benytter hyppigst. 

Cunningham er det første jeg slækker når vinden dropper, og det første jeg strammer i pust. Jeg ju-

sterer derfor ofte halet, alt efter om jeg ligger i tryk eller ej. I hård luft skal man ikke være bange for 

at stramme cunningham for meget - jeg hiver ofte cunningham så hårdt jeg kan. Jeg bruger aldrig 

cunningham med det ene formål at fjerne folder i forliget.  

8-10	m/s	-	cunningham	hårdt	sat	og	tvistet	
sejl.		
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For at passe på sit sejl, er det meget vigtigt at løsne cunningham, inden man slækker ud i skødet på 

kryds. Når man har skødet ind til kryds, bøjer masten agterover, og når man slækker ud i skødet, vil 

masten rettes op. Hvis cunningham er sat, forhindrer det masten i at rette sig op, hvilket overstrækker 

forliget. Over længere tid ødelægger det faconen i sejlet. Man skal derfor ALTID slække cunningham 

INDEN man går ned på halvvind, læns eller stopper op på kryds. Til træning løsner jeg desuden altid 

cunningham inden en vending, for at sparre sejlet. Det gør jeg dog ikke til kapsejlads, da jeg ønsker 

maksimal acceleration efter vendingen.  

 

Ind- og udhal:  
Med ind- og udhalet er det muligt at justere dybden i den nederste del af sejlet, men også tvistet i 

toppen. Indhalet på en Europajolle er indrettet sådan, at det trækker sejlet skråt frem og ned. Derfor 

opstår der også en cunningham effekt, hvor indhalet åbner den øverste del af sejlet en smule. Over-

ordnet set bruger jeg ikke indhalet til at justere dybden i indgangen af sejlet. Dette er mere eller 

mindre fastlåst med mit set-up. I stedet trimmer jeg primært indhalet for at åbne eller lukke bunden i 

sejlet.  

 

 
Ca.	5	m/s	og	et	powerfuldt	dybt	sejl.	Indhalet	er	slækket	med	1-2	cm.		
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I 0-4 m/s har jeg strammet indhalet maksimalt, altså helt ned hvor bom og mast mødes. Dette er for 

at åbne sejlet i den nederste halvdel. I 5-8 m/s løsner jeg indhalet med ca. 1-2 cm, for at lukke den 

nederste del af sejlet og få mere power. I mere end 8 m/s strammer jeg igen indhalet maksimalt, for 

at åbne sejlet i bunden.  På læns skal indhalet slækkes minimum 6-8 cm, eller til det er helt løst. Der 

er delte meninger om det er bedst at have stor sejlflade på læns, eller om man skal have dybde i sejlet. 

Jeg justerer dog aldrig udhalet på læns, men slækker kun indhalet. 

 

Udhalet sætter jeg som udgangspunkt så underliget ikke folder, og trimmer dernæst efter forholdene. 

I helt let vejr, og på fladt vand, strammer jeg udhalet så der kommer en fold parallelt med bommen. 

Dette er for at flade og åbne sejlet. Hvis der er bølger og mere end 3-4 m/s, slækker jeg udhalet hvis 

jeg mangler power. Jeg slækker det aldrig så meget, at der kommer store ”røv-balle folder”. Når det 

blæser og jollen er svær at holde flad, er det farligt at stramme udhalet for meget, da man hurtigt kan 

komme til at hive alt facon ud af sejlet. På kryds i blæsevejr strammer jeg derfor aldrig udhalet så der 

kommer en fold parallelt med bommen.  

 

Løjgang: 
Med løjgangen justeres bådens vinkel til vinden. Derfor er løjgangen et vigtigt redskab, når man på 

kryds ønsker at trimme efter fart eller højde. Når løjgangen hives tættere på bådens midte, giver det 

højde. Når løjgangen slækkes, giver det fart. Når løjgangen skal trimmes, afhænger det af bølger, 

vind samt om man ønsker fart- eller højde. I let vejr kan man tillade sig at køre løjgangen forholdsvist 

langt op. Det giver højde, og forskellen fartmæssigt om man kører løjgangen op eller ned, er ikke 

markant. Jeg kigger aldrig på hvor løjgangsvognen er på skinnen, men nærmere på hvor bommen står 

i forhold til bådens kant agter.  

Løjgangen	i	let	vejr	og	krab	sø.	På	fladt	vand	ville	jeg	maksimalt	hive	løjgangen	op	til	der	hvor	pilen	peger.		
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I takt med at vinden øger, bør man generelt køre løjgangen længere ned. Dette giver en bedre VMG, 

end hvis løjgangen er højt oppe. Den nemmeste måde at finde ud af hvor løjgangen skal stå optimalt, 

er ved at sammenligne højde kontra fart med omkringliggende både.  

 

Det er vigtigt at vide, at løjgangen ikke altid skal trimmes ens på begge halser, da bølgerne ofte er 

skæve i forhold til vinden. På halsen hvor bølgerne kommer mest forfra, skal løjgangen slækkes mere, 

end på halsen hvor bølgerne kommer mere fra siden. Båden får højere fart og en bedre vinkel på 

bølgerne, så den ikke går i stå.  

 

Løjgangen benyttes også i taktiske og strategiske situationer, hvor den bedste VMG ikke altid er 

fortrukken. F.eks. hvis man oplever at blive presset af en båd til læ, kan man med fordel hive løjgan-

gen op og gå højde. Omvendt hvis en båd til luv sejler fart nedover en, kan man slække løjgangen og 

gå fart for at komme fri. Dette er blot få af mange taktiske situationer. I forhold til strategi, kan fart-

og højde-”mode” også bruges effektivt. Man ønsker f.eks. til tider at køre fart i en rummer, og højde 

i en skraller, for at være på forkant med næste vinddrejning. Det kan også være at man ønsker at 

komme hurtigt ud på den ene fløj på banen.  

 

Noget andet vigtigt at bemærke er, at bommen kan skødes hårdere hvis den rækker ud over essingen.  

Hvis vinden øger under en sejlads, og masten er for langt tilbage, kan det derfor være en fordel at 

køre løjgangen langt ned, så det bliver muligt at få mere skødetryk og spænding på agterliget. Dette 

er ikke optimalt, men nærmere en nødløsning indtil man kan skrue masten frem.  

 

På halvvind justerer jeg ikke løjgangen, da det er kick’en som styrer spændingen på agterliget. Lige-

ledes justerer jeg ikke løjgangen på læns.  

 

Kick:  
Kick’en benyttes primært på halvind og læns, da skødet her ikke kan bruges til at styre spændingen 

på agterliget. Kick’en bruges altså til at styre hvor meget power man ønsker.  

 

Kick på halvvind: 

På halvind i let luft bør kick’en sættes, så sejlet er åbent og med en smule tvist. For meget kick lukker 

sejlet og dræber windflowet. En for løs kick åbner sejlet for meget, så der mistes power. Her er det 
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vigtigt at kigge på tale-tales i sejlet, som gerne skal flyve horisontalt bagud 80% af tiden. Samme 

princip er gældende i mellemluft. I blæsevejr er situationen en lidt anden. Hvis man har svært ved at 

kontrollere og holde jollen flad, depower man ved at løsne kick’en. Når først kick’en slækkes, har 

pump i sejlet mindre effekt, men båden vil blive nemmere at håndtere. Hvis der er store bølger, kan 

det ligefrem være nødvendigt at slække kick’en for at undgå at bommen rammer vandet.  

 

Kick på læns: 

På læns i let luft bør kick’en sættes forholdsvis løst. Det er vigtigt at agterliget ikke er for stramt, da 

man ønsker at kappen skal kunne arbejde. I 0-2 m/s skal kick’en være helt løs, og i 2-4 m/s skal 

kick’en strammes lidt. I mellemluft (4-6 m/s) er det vigtigt at have forholdsvist meget kick på, så ens 

pump bliver effektive. Hvis kick’en er sat for løst, vil luften ved pump flyve ud af sejlet. Hvis kick’en 

er sat for hårdt, lukker sejlet. Dette betyder at når der skæres og faldes, skabes der ikke henholdsvis 

positivt og negativt windflow i sejlet. Slæk derfor kick indtil kappen arbejder en smule.  

 

 

 

På i læns i mere end 6 m/s er præcis styring afgørende vigtigt, særligt hvis der er bølger. Ofte er 

manglende power ikke en udfordring, det er håndtering af jollen derimod. Mange sejlere som kommer 

fra Optimisten, tror at en stram kick gør båden mere stabil og nemmere at håndtere. Det er ikke rigtigt. 

Kick’en benyttes på læns til at power op og ned. Hvis kick’en er for stram, vil det være svære at lave 

kursændringer, båden vil dykke i bølgerne, og bommen vil have tendens til at ramme vandet.  

5	m/s	-	kick’en	sat	så	kappen	kan	arbejde.	
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Med en løs kick vil båden føles mere let. Det bliver nemmere at lave kraftige kursændringer og styre 

krængningen. F.eks. bør kick’en være mere løs i 10 m/s end i 8 m/s.  

 

Det er vigtigt at bommens vinkel på læns, justeres alt efter hvor løs kick’en er. Des løsere kick’en er, 

jo mere vil kappen tviste ud. Derfor skal bommen ikke skødes ud i 90 grader på båden, når det blæser 

mere end 6-7 m/s, og kick’en slækkes. Bommens vinkel bør derimod tilpasses, så vinklen på kappen 

i toppen af sejlet er ca. 90 grader på båden. Det er dog svært at vurdere præcist hvornår dette er 

tilfældet, og det handler derfor om føling, når man skal finde ud af hvor langt bommen skal skødes 

ud. Det forklares herunder.  

 

Jeg binder altid, i mere end 4-5 m/s, en knude på skødet. Dette gør jeg for at kunne håndtere båden 

optimalt. Knuden gør det muligt at slække skødet med en hurtig bevægelse, så når knuden rammer 

blokken giver det et svirp i kappen. Dette er effektivt hvis man mangler et lille pump for at komme 

udover en bølge. Foruden dette skal jeg ikke bruge kræfter på at holde skødet hele tiden, og jeg kan 

bevæge mig mere frit i jollen.  

 

Det er dog besværligt at rykke knuden under sejlads, så det er utroligt vigtigt at den bindes det rigtige 

sted inden start. Derfor vil jeg altid i blæsevejr, som når jeg tjekker balancen på kryds, også tjekke 

balancen på læns. Først sætter jeg kick’en, så forholdet mellem power og håndtering af jollen føles 

godt. Dette gør jeg uden en knude på skødet. Derefter eksperimenterer jeg med hvor langt bommen 

skal skødes ud, og binder så en knude. Det skal gerne være sådan, at når knuden er i skødeblokken, 

og jeg falder kraftigt af til over platlæns, så skal båden ikke være ved at kæntre til luv. Det er en 

balance, hvor båden gerne må trykke en del til luv, men hvor det stadig er muligt at holde båden flad, 

når jeg trykker kraftigt med min fod, knæ eller hånd på læ skrog. Hvis knuden er bundet så bommen 

kommer for langt ud, ses ofte kæntringer til luv.  

 

Det bedste råd jeg nogensinde har fået til læns, er at det ikke handler om topfart, men om ikke at gå i 

stå. Jeg ser flere sejler som pumper som sindssyge, uden at det matcher deres styring i bølgerne. Ofte 

fanger de en god bølger, men sejler så direkte ind i den næste og går i stå. Så er det bedre at koncen-

trere sig om at holde båden surfende, indtil man finder et godt sted at passere til næste bølge. Det 

gælder ikke om at køre den samme rutine med at falde, skære, falde, skære i en stabil rytme. Så er 
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det bedre hele tiden at vurderer bølgerne omkring en, så rytmen skrottes og det i stedet bliver f.eks. 

falde, falde, falde, skære, falde, skære, skære, alt afhængigt af bølgerne omkring en.  

 

 

 

 

 

Kick på en foran for-tværs: 

Udover på læns og halvvind, er der et andet scenarie hvor kick’en bruges. Det er på foran for-tværs, 

typisk når man har forsejlet sig til topmærket. Det sker også sjældent ved en stor vinddrejning, hvor 

slagmærket er skævt, og kursen bliver skærende. Her er det vigtigt at kick’en kan strammes, så bom-

men kommer under dækshøjde agter. Hvis det blæser skal sværdet hives yderligere op, og cunning-

ham strammes. Derefter er flad båd vigtigt, da bommen hænger i vandskorpen. I mindre luft sættes 

kick’en efter vejrforholdene, så sejlet hverken åbner eller lukker for meget. Det er samme princip 

som beskrevet i afsnittet ”Mastehældning og skødetryk”, hvor det blot er kick’en, og ikke skødet som 

styrer agterligspændingen.   

 

Vejrskifte under sejlads - trimprioritering: 

Herunder ses forskellige scenarier, hvor de trimfunktioner jeg prioriterer først og sidst fremgår.  

 

Scenarie 1 - langsom og gradvist stigende vindstyrke:  

Løs	kick	depower	sejlet	og	gør	båden	nemmere	at	håndtere.	Kappen	i	sej-
let	står	ca.	90	grader	på	båden,	så	båden	er	stabil.	Bommen	er	skødet	læn-
gere	ind	end	90	grader.		
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1. Skødetryk 

2. Løjgang 

3. Sværd 

4. Indhal 

5. Udhal 

6. Cunningham 

 

Scenarie 2 - langsom og gradvist faldene vindstyrke: 

1. Modsat prioritering end når vindstyrken tiltager, altså cunningham, så udhal, indhal osv.  

 

Scenarie 3 - springende vind 6-10 m/s - tryk og vindhuller: 

1. Cunningham 

2. Løjgang 

3. Skødetryk 

 

De fire sejltekniske råd der har rykket mig mest: 

- Hvis ikke du sejler hurtigt, skal du prøve noget nyt. Acceptér aldrig at du sejler langsomt.  
- Få 100% styr på dit trim, så du er omsstillingsparat når vejrforholdene ændrer sig. 
- Det handler ikke om topfart på læns, det handler om ikke at gå i stå. 
- Evnen til at skifte mellem fart- og højdemode er taktisk altafgørende i over 5 m/s. 

 

Held og lykke på kapsejladsbanen!  
 


