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S P I N N A K E R S E I L I N G
Lo ned tak
Mastemann tar tak i spinnaker bommen og gjør klar til å hekte 
av bras av bom og fjerne bommen slik at denne ikke er i veien 
for seilet. Rormann kan falle av for å få mer av spinnakeren på lo 
side. Spinnakerkjører slipper skjøtet og drar inn bras. Har man en 
ekstra person kan denne stå i lo, ta tak i seilet, samle sidelikene 
før fallet slippes og seilet føres ned i posen.

Le/Lo ned tak.
Det er veldig individuelt om man foretrekker le eller lo ned tak. 
De fleste regattaseilere avgjør ned taket ut i fra hva som blir riktig 
side i forhold til ny heising. Dett er ikke like viktig på tur der man 
kan ta ned tak ut i fra hva man føler seg mest komfortabel med.

Er man alene i båten.
Gjør klar alle tau, skjøte, bras og fall slik at de føres bakover i 
båten og man kan nå og kontrollerer disse ut i fra rormannsplass.
Hvis båten er utstyrt med barberhold skal le være løst og lo være 
festet, eller både le og lo halvveis strammet og fastsatt for å få et 
rolig seil.

Legg ut seilet slik at det er klart til heising. Legges på dekk, langs 
ripa. Hvis båten har rorkult, tar du roret mellom bena. Heis seilet 
til topps, ta tak i skjøte og bras. Bras opp og sett fast brasen før du 
skjøter inn og fester skjøtet. Man kan også brase seilet helt opp 
slik at det ligger klistret langs forstaget før man heiser og skjøter 
inn.

KNS har videregående kurs der man lærer å seile med gennaker 
og spinnaker. Har man egen båt kan man ta med privat instruktør 
ut ,slik at man kan lære spinnakerseiling , gennakerseiling under 
trygge former.

Spinnaker er braset frem og løftet ut av posen slik at den er klar 
til heising.

Regattaseiling med spinnaker.

Spinnakerseiling sett ovenfra.

Drop in!


