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Her er beretninger efter hver træningsdag i denne aktuelle sæson, skrevet af de respektive instruktører. 
 

Dato 
Ansv. 

instruktør 
Log 

 11/10 KM 

I den friske vind stod vi ud i en Wayfarer-, Europa- og Laser-jolle. 
Temperaturen er nu blevet så lav, at det er mest fornuftigt at have tørdragt på og 
noget varmt indenunder. 
Der blev trænet mange vendinger og "ræset" frem og tilbage ved udmundingen til 
storsøen. 
Efter, at vi havde hevet bådene op skulle John lige afprøve hans nyerhvervede tørdragt 
i søen. Han lærte da, at en af de vigtige ting man skal huske, er at sikre sig at lynlåsen 
er ordentligt lukket til. 
 
Det var aftenens sidste Tirsdagssejlads for denne sæson. Tak for denne gang! 

04-okt JMØ / SH 
Det var en skøn aften, med sol og meget varieret vind. Kun få fremmødte- så vi 
sejlede ud i 2 Wayfarer-joller og nød søen og det fantastiske efterår. 

 27/9 TL / LL 

Der var kun to fremmødt udover træneren, så vi tog afsted i Saga. Den ene af de 
fremmødte var helt ny i faget, så det passede godt at vinden var meget svag. Vi havde 
en fin sejlads i meget let vind, hvor vi hele tiden sørgede for ikke at være for langt væk 
hjemmefra. 

 20/9 LL / JMA   

 13/9 PSU/ JMØ   

 6/9 KM / PSU 

 Det var igen en skøn sommeraften med frisk vind. Det bevirkede da også at alle 
Wayfarer blev besat inklusiv en Yngling og et par en-mandsjoller. 
Jolleprøven blev kort gennemgået inden alle sejlede ud for at øve. 
Efter aftenens Tirsdagssejlads havde 4 medlemmer besluttet sig for 
at gå til prøven om onsdagen. Aftenen sluttede af, over en øl på terassen. 

30-
aug 

KM / SH 

Denne aften dukkede der mærkeligt nok ikke så mange op. Instruktøren havde hold i 
ryggen, gennemgik Mand-Over-Bord-øvelserne på tavle, men blev i land. 
Der var en frisk vind til sejlads. Enkelte tog ud i énmands-joller. Mette, Annette og 
Svenn sejlede ud i en Yngling, og Morten og Boye tog ud i en Wayfarer for at lave 
MOB-øvelser. Det gjorde de en 4-5 gange hver fra forskellige retninger, og tog derefter 
en tur ud på storsøen. 

 25/8 SH 

Det var en fantastisk aften med svag til jævn vind og sort fremmøde. 
3 wayfarer, 2 ynglinge, 2 OK-joller og en Europajolle var på søen, hvor dagens tema 
var:  At lægge til ved en bøje. 
Udover de til lejligheden udlagte bøjer i Storekalv, blev stort set alle faste bøjer i søen 
udnyttet på bedste vis. 



 16/8 PSU 

Ni sejlere var mødt til tirsdagstræning. 
Vi fordelte os i tre Wayfarer og een Yngling. 
Vi gennemgik jolle-prøven med fokus på mand-over-bord (MOB). 
Vi øvede MOB med 8-tal og stagvending. 
Se på denne side hvad der skal beherskes til: Jolleprøven. 

 9/8 JMA 

 Dagens program var kapsejladstræning, men der var der stiv kuling, så det blev 
besluttet for en sikkerhedsskyld, at tage ud og sejle i Ynglinge-kølbådene i stedet. 
Nogle af sejlerne erfarede vist, at det er en god ide med vandtæt tøj når det blæser 
meget og der kan være høje bølger. 
Der blev målt op til 15 m/s i Store Kalv! 

02-
aug 

 JMA 

På en dejlig aften med noget springende vind krydsede 4 Wayfarerer med 9 ombord 
mod Farum med henblik på at spise is og øve spilersejlads med bomninger på 
hjemturen. Ishuset var desværre lukket, men de 3 Wayfarerer med spilerrigning fik 
øvet teknikken. 
  
Desuden var omkring 5 sejlere ude i forskellige enmandsjoller. 
  
Vi sluttede med at Ken gav is på broen i anledning af nyt job. Tillykke og tak for is. 

 26/7 KM 

 Dagens program blev ændret til kæntringsøvelser, da der ikke havde været så meget 
vind de foregående dage og vandet var dejligt lunt. 
Der var dog vind nok til sejlads, så de som ikke havde lyst til kæntringsøvelser tog ud i 
en Yngling og OK-jollen. 
Martin og Adnan var de eneste som var friske på at øve kæntringer i Wayfarer Svante. 
De sejlede ud på storsøen (da masten vil sidde fast i bunden af Store Kalv) efterfulgt af 
Ken og Peter Sejr i følgebåd. 
Det var noget svært for dem at lave en forsætlig kæntring, når man er vant til at man 
gør alt for at undgå det, men efter et par forsøg med frisk ½-vind og storsejlet skødet 
helt ind lykkedes det. Det gik fint med at få rejst båden op igen og det gik lettere efter 
flere forsøg. De sidste par gange prøvede de at øve kæntringer, hvor masten var helt 
nede. Det tager så lidt længere tid at få rejst båden og sværdet kan falde op i båden, 
hvilket også skete for herrerne. Martin måtte så svømme ind i båden og skubbe 
sværdet ud igen, hvilket han gjorde så kraftigt, at han var tæt på at gøre Adnan til 
eunuk. 
Aftenen sluttede vi af med grillmad og øl  
 

 19/7 JMA 
Det varslede blæsevejr blev en fuser, så de 7 fremmødte sejlere fordelt i 4 Wayfarerer 
fik magssejlads. 
3 både øvede spilersejlads, den 4 var ikke meget bagefter! 

12-jul SH   

 5/7 LL 

Der var diskussion om hvad der stod på dagens program, men det var altså 
kæntringsøvelser :) 
Hverken tøj eller hverken gjorde det fristende at prøve den dag, så vi tog i stedet ud i 2 
Wayfarere, fandt et mærke som lænsede ned fra, og så krydsede op til igen, og det 
gjorde vi mange gange. 
Vi sørgede for at ligge tæt for at kunne se hvordan vi sejlede i forhold til hinanden.  

http://bisk.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=29


 28/6 TL   

 21/6 LL/SH 

6 sejlere i 3 Wayfarere og 1 sejler i en OK-jolle var med til kapsejladstræning. 
Da der manglede en en træner til de unge havde vi Ælling til trænerbåd, og det gjorde 
at vi kunne " coache" sejlerne lige ved siden af bådene. Der blev sejlet korte op-ned 
baner og mange starter.  

 14/6 JMØ/PSU 

Tirsdag aften var programmet vigeregler og knob. 
Efter gennemgang af vigereglerne og enkelte knob riggede vi en Yngling, 3 Wayfarer 
samt en Laser-jolle og havde en herlig aften. 
God vind og kun enkelte dryp fra oven. Pølser bagefter samt yderligere knobtræning 
blev udskudt da det viste sig der var EM-fodbold..... 

 7/6 TL/KM 

Dagens emne var at gå til og fra bro. 
Vi var 3 Wayfarer, 1 yngling og 1 Triss der gik ud. Der var moderat vind og solskin, og 
udover at øve at gå til og fra bro sejlede vi en masse kryds og læns mellem 2 mærker 
Helene havde lagt ud og hun gav os også gode råd fra Ælling under sejladsen. 
Bagefter spiste vi reste-pølser fra jubilæumsdagen og fik gennemgået hvordan 
rorpindsforlængeren bedst betjenes. 

 31/5 SH/JMA 

I fantastisk solskinsvejr og let vind gik vi i gang med dagens emne som var: At gå til fast 
mærke fra forskellige vindretninger. 
Efter en kort gennemgang kom alle 4 wayfarer på søen og der blev øvet i at gå til 
mærke fra forskellige retninger. Kunsten er at få båden til at ligge helt stille når den 
rører mærket, hvilket lykkedes rigtigt mange gange for de fleste. 
Alt i alt en fantastisk aften. 

 24/5 LL/JMA 

Dagens emne var Kapsejlads på trekantbane. 
Trekantbanen blev gennemgået og en simpel op-ned træningsbane, med et topmærke 
med en startlinie. 
Startlinien kunne bruges som Gate, d.v.s. det svarer til 2 bundmærker som fungerer 
som en port. Vi kunne bruge Ælling som trænerbåd, og det var godt for at samle 
bådene ind og komme hurtigt rundt med meddelelser og tips. 
Vi fik lavet mange starter, og starterne blev gode til sidst, da alle havde fået rutinerne 
på plads, inklusiv træneren. 

 17/3 PSU/TL 

Vind: 8-10 meter/ sek fra SV 
  
Ni sejlere var mødt på for at høre og øve bomninger, også kaldet kovendinger. 
Før vi gik i bådene gennemgik vi proceduren vedrørende en bomning. 
En bomning, eller kovending, er en vending, hvor man drejer bådens forstavn væk fra 
vindens retning, så man på et tidspunkt har vinden ind lige bagfra. 
På et tidspunkt får vinden fat  i sejlets "bagside" og sejlet vil  pludseligt  slå over. 
Det er ikke helt ufarligt bomme, fordi bommen slår over med stor fart og kraft. 
I hårdt vejr bør man ikke bomme, fordi der er risiko for at kæntre, og  for at blive ramt 
af bommen. 
I hårdt vej er det bedre at foretage en stagvending. 



 10/3 KM/LL 

Denne aften var dejlig solrig og sommervarm og det tiltrak en del sejlere, samt en 
masse badende børn ude på broen. 
Vindretninger i forhold til båden blev kort gennemgået, samt kommandoer i båden, 
som gives af rorsmanden. 
Der blev opfordret til også at lave bomme-øvelser, da vinden var rolig. 
Vi fik rigget 4 Wayfarer og 1 Yngling til og sejlede ud i den rolige vind. Målet var godt 
nok, at sejle ud på storsøen, ud til 0-bøjen og tage et par sejladser mellem den og 1-
bøjen, men pga. den rolige vind var der ikke så mange der nåede helt derud. 
  
Desuden sejlede to en-mandsjoller ud i Europa og OK-jolle. 
Ved halvotte-tiden begyndte vinden at dø ud og to Wayfarere måtte padle resten af 
vejen tilbage fra Næsset. 
Aftenen sluttede af på broen med grillpølser, brød og øl. 

 3/5 KM / JMA 

Det var mildest talt et skuffende fremmøde! Vi var dobbelt så mange instruktører som 
elever. 
Niels skulle bruge en gast til, at sejle i Triss, så Jørgen tog med ham, mens Ken sejlede 
med Martin i en Wayfarer. 
Vinden var ideel til sæsonstarten, så vi krydsede rundt på storsøen og tog lige et kig på 
det begyndende fugletårn på tilbagevejen. 
Aftenen blev rundet af med en øl oppe på 1. sal. 

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


