
Logbog 2014 
Her er beretninger efter hver træningsdag i denne aktuelle sæson, skrevet af de respektive 

instruktører. 
  

Dato 
Ansv. 
instruktør 

Log 

28/10 
 

Det blev en sejltur i 420'eren efter afslutning af sommertid, så det blev 
mørkt mens vi sejlede. 
Øjnene vænnede sig til mørket i takt med det, men det blev lidt fodkoldt da 

der ikke var vind nok til at der skulle arbejdes. /LL 

21/10 
 

3 europajollesejlere skyndte sig ud i det sidste af dagens lys, og fik 

en fin tur og stak stævnen ud af Store kalv og fik lidt mere vind. 
En af sejlerne (besøgende) var vant til en 27 fods Maxi, så det var noget 

helt andet i en jolle. /LL 

14/10 
 

Det blev til en-mandsjollesejlads i 3 Europa- og én Laserjolle i den lette 

vind. 
Vandet er så klart nu, at man kan se søbunden med mange store 
muslingeskaller i Store Kalv. 

Selvom DMI "lovede" mere vind senere på aftenen kom der desværre ikke 
meget mere og vi tog ind ca. 18:30. /KM 

23/9 TL 

Denne aften var der stort set ingen vind, så enkelte gik hjem igen, men et 
mindre hold sejlere tog Sleipner (med startproblemer) over for at besøge 

YF i Holte. Vi kiggede på deres både og fik en snak med formanden. 
Det var en fin aften og da mørket sænkede sig og vi kom tilbage igen, kom 
vinden så... 

16/9 TL / SH 

Der var 13 fremmødte og vi var ude at sejle i 2 ynglinge og 3 Wayfarer. 
Der var en frisk vind fra øst og spileren blev sat i de 2 nye Wayfarer 

og ”tøse-ynglingen”. Solen går jo hurtigt ned, så vi var inde ved 8-tiden alle 
mand efter en fin sejltur uden uheld af nogen art. 

9/9 JMA / KM 

Dagens emne var spilersejlads, men det var umuligt at gennemføre på 
grund af vindforholdene. Vi kom ud i 2 Wayfarer, en Yngling og 2 

Europajoller. Turen blev forholdsvis kort for de fleste, men vi undgik 
kæntringer. Et GPS-ur viste at den ene Wayfarer sejlede 9 knob når det 
blæste stærkest med vinden agten for tværs. Det føltes meget hurtigt! 

2/9 PSU / SH 

Som oplæg til klubmesterskabet gennemgik vi reglerne for en trekant-
bane: startlinie, top-, slag- og bundmærke. 

På skippermødet, som blev afholdt i land før start, oplystes om banen og 
startsignalerne og andet relevant for kapsejladsen. 

Stille vejr og sol havde fået 8 sejlere til sejl-undervisning. To instruktører 
lagde banen ud og tre Wayfarer blev rigget til. 
Vi nåede at gennemføre to starter før vinden "døde", og alle fik en 

fornemmelse af hvor vigtigt det er at være i rette afstand og position til 
startlinien, når "skuddet" går. 
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26/9 PSU 

Denne aftens lektion var en kort gennem gang af trimning af sejl, som jo 
kan gøres flere måder når man har et forsejl og et storsejl. 

Den korte udgave var, at i let luft har man sejlene slæk og i mere vind, har 
man sejlene strammet mere ud. 
Derefter blev der sejlet i alle 4 Wayfarere, i to af dem dog med 3 sejlere i 

og alle nød den dejlige sensommeraften med den fine vind. 

19/8 JMØ / JMA 

Det blæste kraftigt, så vi valgte at gennemgå teori og knob for de få 

fremmødte, istedet for at gå til søs. 
Et par af de mere garvede sejlere valgte at prøve lykken på søen og endte 

med bunden i vejret, så det var nok godt vi andre holdt os i klubhusets 
varme lokaler. 
Vi sluttede med at grille pølser, hygge og spise kage med børnene. 

Hyggeligt! 

12/8 PSU 

10 sejlere var mødt til træning. 

Vi havde sol og frisk vind fra SV 8-10 m/s. 
Vi fordelte os i to Wayfarere og to Ynglinge. 

Før vi gik i bådene talte vi om hvordan man bedst anløber en 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. 
Vi sluttede af med en lille hyggesnak omkring bordet. 

5/8 JMA / JMØ 

Det viste sig at blive pæn vind, selvom vejrudsigten var flov, så vi 
fik 4 wayfarerer og en europajolle ud. De to begyndere fik kyndige 

instruktører og resten nød det gode vejr. 

Dagens emne var jolleprøve, men det var ikke så aktuelt med de 
fremmødte. 

29/7 LL 
Da aftenens emne blev lavet om til spilersejlads, skulle alle Wayfarerne 
checkes og rigges til spilersejlads. 3 Wayfarere, 1 Europa og 1 Ok-jolle. 
Europa og Ok trænede sammen, Wayfarerne sejlede i alle retninger. 

22/7 KM 

Det var atter en 28 C varm sommeraften og der så ikke ud til at være 

meget vind . 
Alligevel vovede 4 medlemmer sig ud i en Wayfarer, én Europa- og én 

Laserjolle sig ud med følge af en Hobie Cat-katamaran. Det blev til stille og 
rolig sejlads med nogle små vindpust, men vi bevægede os rundt. 
Aftenen sluttede af med grillmad, øl og vin, så det kunne ikke blive meget 

bedre. 

15/7 SH 

Aftenens tema var sejlads på trekantbane og vejret viste sig fra sin bedste 

side med en vestlig vind  på 5 – 7 m/s. Der deltog 2 europajoller, en ok-
jolle og en Wayfarer. 

Der blev gennemført hele 3 sejladser på en (næsten) olympisk trekantbane. 

Alt i alt en perfekt og hyggelig aften. 
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8/7 JMØ 

Der var fin, til tider kraftig vind i dag. Vi var 8 der fordelte os i 2 wayfarer 
og en yngling. Solen skinnede, bådene vippede og vi blev våde, men herligt 

var det! 
Et vores nye medlemmer lærte et nyt begreb: "bordfylde". 

Ha' en god sommer alle sammen! 

1/7 LL 
Der var for lidt vind til at det var en udfordring at lave dagens øvelse 
(MOB), så det blev "fri træning" i to Wayfarere og en Triss. 

24/6 LL/TL 

Vinden var meget svag og vejret var lidt køligt, så vi ville udnytte det sidste 
af vinden og derefter prøve et par kæntringsøvelser. 
Alle enmandsjoller var optaget, vist nok på grund af den lette vind. 

Vi tog ud i tre Wayfarere, en OK-jolle, og Robert som spurgte efter en 
Laser, valgte at sejle 420'er single-handed, da det ikke blæste så meget. 

Sleipner blev startet som hjælpebåd. Den nåede ikke så langt før der kom 
et løssluppent tov i skruen. 
Der kom noget forbi så vinden pludselig var ret kraftig og bådene susede 

rundt. 
Sleipner fik udredt sin skrue og sejlede igen ud. Der blev ikke øvet nogen 

kæntringsøvelser, men det blev meget underholdende at se på de sejlende 
fra Sleipner. 

17/6 KM / PSU 

Det var igen en fin sommeraften til sejlads, omend en smule mere vind var 
ønskværdigt. 
Aftenens program var kapsejlads, men da de elever som skal op til 

Jolleprøven på torsdag "plagede" om at få lov til at træne i stedet, var der 
ikke nok til dette, så det blev i stedet til fri sejlads. 

3 Wayfarer, 2 Europa-joller og en OK-jolle blev luftet på storsøen og i Store 
Kalv indtil vinden "døde" ved 7-tiden. 

Husk at skrive jer ind i log'en før og efter sejlads. 

10/6 TL / JMA 

Vi havde et fabelagtigt vejr – sol og passende vind.  

Der var kommet 3 helt nye elever – de blev fordelt i 2 Wayfarer joller med 

hver en instruktør. Der var kun 3 Wayfarer til rådighed p. g. a. defekt ror i 
Freja, så den sidste Wayfarer blev sejlet af 3 jolleprøveaspiranter, som 
lavede den sidste afpudsning inden Jolleprøven d.19/6. 

Desuden var der en Yngling og to Europajoller ude at sejle. 

Det var svært at komme til på broen for badegæster! 

3/6 PSN 

Da vejret var absolut vindstille i dag, besluttede 8 mand at gå ud i Sleipner 
og få lidt erfaring med klubbens motorskib. 

Der blev hentet MOB og gået til bro, så alle blev lidt mere fortrolige med 
motorsejlads. 

Dagens lærdom: 

Husk ALTID at holde gang i motoren og kun at regulere fart ved at sætte i 
fremgear, frigear eller bakgear, alt efter hvad du har behov for, når du 

nærmer dig bro eller MOB. 

Husk ALDRIG at have motoren i gear, når der er flydende tovværk i 

nærheden. Der er ofte en stump tovende ved en bøje, måske usynlig under 
vandet, så passér i god afstand eller med motoren i frigear. 
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Vi er otte mand, der håber på lidt vind næste tirsdag.   

27/5 JMA / KM 

Det dejlige vejr og den friske østenvind havde lokket en del sejlere 

til træning, så alle 4 Wayfarerer var ude med i alt 9 sejlere om bord. 
Der blev trænet flittigt med at gå til mærke og ligge stille. For at 

forebygge uheld sejlede vi primært på vestsiden af næsset, hvor der 
var lidt læ. 

Samtidigt var nogle andre til praktisk Duelighedsprøve i motorbådssejlads. 

20/5 LL 

En fantastisk dejlig sejldag med ikke så mange fremmødte - det var altså 

ikke vindstille!  

Vi skulle træne kapsejlads, og da vi ikke var så mange gjorde vi det 
simpelt: to "nem-bøjer", "papslottet" og den ene bøje som start/mållinie. 

Det blev de to nye Wayfarerer sammen med Sørens Cassiopeia. Søren ville 
senere hjælpe med trim af vores nye Wayfarerer på land. 

Velkommen til et nyt medlem: Anders 

13/5 TL / LL 

Vejret var lidt vådt og blæsende, så vi var ikke flere end at vi kunne være i 
de 2 nye Wayfarere. Vi fik prøvet at rebe dem, og det er meget let når man 
lige har fået sat snore i rebehullerne. Da vinden var løjet lidt af fik vi prøvet 

aftenens emne:  bomning, men herudover fik vi prøvet lidt af hvert. 

6/5 KM 

Det blæste temmelig kraftigt fra S-Ø denne dag og der var færre som var 
mødt op. 

 
Der blev gennemgået lidt teori, og vi håbede at vinden ville løje lidt af 

senere på aftenen, som vejrudsigten havde forudsagt - men det gjorde den 
bare ikke! 

Helle og Kristian riggede en Wayfarer til med rebede sejl og klarede fint et 
par runder i Store Kalv. 
Derimod gik det mindre heldigt for Niels T., Lulu og Ken, som baksede med 

at få Ynglingen, Sigyn først ud af bådpladsen (mod vinden) og så over på 
sydsiden af broen. 

Da de var klar til at sejle ud fra vestsiden af den store bro, blev de presset 
hårdt mod vest og ind i flydebroerne og kunne ikke komme ud. 
Uheldigvis kom der også en forbipasserende robåd i klemme. 

Christel og Peter Sejr var dog ude og træne i dieselbåden, Sleipner, så de 
blev prajet til at trække Ynglingen fri og over på bådpladsen igen - så det 

blev ikke til meget sejlads for trioen. 
Ja, selv på en sø kan det godt blive lidt dramatisk en gang imellem. 

29/4 KM 

Så startede vi sejlsæsonen med et bragende godt sommeragtigt vejr . 

 
Der blev sagt velkommen til et par nye medlemmer og flere "gamle" 

medlemmer. 
 
Vi fik besat de 4 Wayfarer, en Yngling, en OK-jolle og en Europa-jolle. 

Wayfarer-holdet gennemgik materialer på båden, vindretninger og trænede 
stagvendinger, som blev udført uden problemer i den svage vind. 

Niels og Ken var de heldige, som tog den nye Wayfarer, Saga ud på 
jomfruturen. 
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Efter sejladsen var der hygge med øl, pølse og brød. 

 
Det ser ud til at temperaturen falder lidt igen, så husk varmere tøj på/med 
fremover. 

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   

 


