Indtryk fra vintermødet i Frederikssund 13.januar 2018.
Vintermødet var for anden gang henlagt til Sjælland – nærmere bestemt Frederikssund. 9 både var
repræsenteret – næsten alle fra Fyn og Jylland.
Sigtbarheden var ikke den bedste, men vi kunne da se arbejdet på den kommende bro over Roskilde Fjord.
Mødet startede traditionen tro med morgenkaffe.
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Den faglige side af arrangementet stod Jan fra Quantum Sails for. Temaet var ”Sejl, vedligeholdelse og trim”.

Jan fra Quantum Sails

!

Sekretæren med ny sejlergeneration

Quantum Sails består af mere end 60 selvstændige sejllofter med fælles markedsføring og udvikling.
Man arbejder med 4 væsentlige elementer:
- båden må ikke krænge for meget
- sejlene skal holde længe
- de må ikke veje for meget og skal være lette at håndtere (vægt / komfort) og
- de skal ikke koste for meget.
Man opererer med 3 hovedtyper af sejl:
- Vævet dacron eller polyester
- Lamineret dug (polyester som basis) og
- Såkaldte ”string” sejl, hvor fibre lægges ind specifikt for hvert enkelt sejl. Fibrene kan være af
polyester, armid eller carbon eller en blanding af disse, så man opnår de ønskede egenskaber. Det er
dog næppe drabant 30 sejlere, der får lavet sådanne sejl.
De forskellige typer spilere blev ligeledes omtalt. Brug af spiler strømpe blev forklaret. Det letter brug af
spiler. Strømpen bliver lettere at håndtere, såfremt man sætter en brandmandshage i den. Hagen kan ”hugges
i” søgelænderet, så er det nemt at få fat i den.
Der blev vist billeder af eksempler på forkert brug af sejl. Laminatsejl må ikke overbelastes. Dacron sejl må
ikke stå og blafre. Det er ”dyrt” (slidtage). Man bør holde igen. Hvis det blæser meget kan man reducere
vindpresset ved at bakke båden.
Mindst 1 gang årlig bør sejlet skylles på begge sider og efterfølgende tørres under let sejlads. Syninger bør
jævnligt tjekkes – mindst hvert år. Rullegenuaens UV kant bør ligeledes tjekkes. Hvis man er væk fra båden i
længere tid kan en strømpe forlænge rulle forsejlets levetid.
Frokosten
Mad og drikke spiller en vigtig rolle for sejlere – også for drabant 30 sejlere.
Efter anbefaling havde vi valgt pålægs firkanter fra
Føtex. Det ser meget fint ud på nettet og flere har haft
gode oplevelser dermed. Det var dog ikke tilfældet her.
Efter reklamation fik vi halvdelen af prisen tilbage.
Beløbet er tilbagebetalt deltagerne.
Uanset dette er det mit indtryk, at deltagerne hyggede
sig – som sædvanligt.
Jeg ser frem til sommertræffet.
Med sejlerhilsen
Jeppe (D7 Bell).

