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Hva inneholder kurset?
Teoridel

• Hva er seiling?

• Båten, navn på ting og 
tang

• Ord og uttrykk

• Aerodynamikk, hvordan 
virker seilene?

• Nyttige tips

• Sikkerhet

• Sjøveisreglene

Hva er seiling?

• Livsstil

• Rekreasjon

• Friluftsliv

• Sport

• Ekstremsport
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EVENTYR!!
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Mast

Kjøl

Ror

Skrog

Storseilbom

Cockpit

Båten, 
grunnleggende

Båten, seilene

StorseilForseil
Spinnaker

Lus Spinnakerbom
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Båten, rigg

Forstag

Windex, Vindpil Akterstag

Saling

Vant

Båten, tauverk

•Fall,
•Heise seilet opp

•Skjøter 
•Justere seilet 
(stramme/slakke)

Båten, vinsjer

VinsjVinsj
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Båten, klaviatur

Klaviatur

•Kick
•Cunningham

•Uthal
•Bomopphal

Storseilet

Kick

Fall

Spiler

Revepunkter

Uthal
Cunningham

Skjøte

Løygang

Lik
Kanten på et seil

Underlik

Forlik

Akterlik

Aerodynamikk

• Hva ligner formen til seilene på?
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Aerodynamikk

• Nøyaktig samme prinsipp!!

Aerodynamikk
Hvordan virker seilene?

Undertrykk

(på le side)

Overtrykk

(på lo side)

VIND!

Aerodynamikk

• Praktisk øvelse

• Riv av siste arket i blekka

• Følg instruksjonene mine
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Seilteori
Hvordan virker seilene?

Mot vinden:

• ”Kryss”

• Undertrykk på 
utsiden av seilene.

• Skjøtene stramme at 
seilene står omtrent 
parallelt med båten.

• Kan ikke bruke 
spinnaker.

Undertrykk

Overtrykk

VIND!

Seilteori
Hvordan virker seilene?

Vinden fra siden:

• ”Slør”

• Undertrykk på utsiden 
av seilene

• Skjøtene så stramme 
at seilet ikke blafrer.

• Kan bruke spinnaker 
på rom slør.

Overtrykk

Undertrykk

VIND!

Seilteori
Hvordan virker seilene?

Med vinden:

• ”Lens”

• Seilene bremser vinden 
som skyver båten.

• Ikke undertrykk, bare 
turbulens

• Skjøtene slakke så seilene 
gir mest mulig areal mot 
vinden.

• Kan seile med spinnaker.

Turbulens

Turbulens

VIND!
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Aerodynamikk i praksis
(Kan ikke seile)Kryss

Slør

Rom slør

Lens

Skarp slør

Vind

Aerodynamikk, oppsummering

• Kryss
– Når man seiler med vinden forfra på skrå.

– I praksis opp til ca. 30-40º på vinden.

– Kalles også bidevind.

• Slør
– Når man seiler med vinden fra siden.

– Rett fra siden kalles skarp slør.
– Skrått litt bakfra kalles rom slør.

• Lens 
– Når man seiler med vinden mer bakfra enn fra siden.

Pause!!

• De som har betalt kontingent skriver seg på liste               
for 2 praktiske seileøkter

• De som ikke har betalt kontingent betaler først og skriver 
seg så på liste

• De som skriver seg på liste og ikke har betalt kontingent 
blir strøket fra lista :o)
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Ord og uttrykk

• Styrbord og babord
– Høyre og venstre side (av båten) når man ser framover.

• Hals
– Den siden av båten som vinden kommer inn fra.

– Styrbord halser: Vinden inn fra styrbord side.

– Babord halser: Vinden inn fra babord side.

• Lo og le
– Lo er den siden som er mot vinden, le er fra vinden.

• Slag
– Snu båtenmot vinden og til den andre halsen

• Jibb
– Snu båten med vinden og til den andre halsen.

Ord og uttrykk

Slag

Styrbord halser

Babord halser

Jibb

Slag & Jibb 
Kamera står der vinden kommer fra
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Slag 

Slag 

Jibb 
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• Høyde
– Avstand til der vinden kommer fra. 

– Nært der vinden kommer fra er høyt og langt fra er lavt

• Skjære opp/Loffe
– Styre mer mot der vinden kommer fra. 

– Ta mer høyde.

• Falle av
– Styre lavere, mer vekk fra der vinden kommer fra.

– Ta mindre høyde

Ord og uttrykk

Aerodynamikk i praksis

Høyt

Lavt

Vind

Hvis det blåser mye

• Bytte til et mindre forseil

• Reve/Ta ned storseilet
– Gjør seilet mindre

•Trimme om

- Gjøre seilene flatere
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0 m/s Vindstille

1-2 m/s Svak bris 

3-4 m/s Bris

5-7 m/s Laber bris

8-10 m/s Frisk bris

10-12 m/s Liten kuling

12-15 m/s Kuling

15-17 m/s Sterk kuling

18-22m/s Stiv kuling

23-30 m/s Storm

30+ m/s Orkan

(1 m/s = ca 3,6 km/t)

Sjøveisreglene

• Strenge kriterier for delt ansvar

• Den med best manøvreringsevne skal vike
– Motorbåter skal vike for seilbåter.

• En seilbåt med motoren i gang regnes som motorbåt.

– Fritidsbåter skal vike for nyttetrafikk.

• Når to motorbåter møtes, gjelder vanlig høyreregel.

• Når to seilbåter møtes:
– En båt som seiler for babord halser skal vike for en båt som seiler 

for styrbord halser.

– Når to seilbåter seiler for samme halser, skal lo båt vike for le båt.

• Gi tegn til hva du har tenkt å gjøre.
– Misforståelser kan bli svært kostbare.

Sikkerhet

• Det er flytevester i båtene. Du trenger ikke ha din egen.

• Ikke fall i vannet selv om du har flytevest på. 

• Andre skader som kan oppstå:
– Kutt

– Brannsår

– Bom i hodet. Hold hodet lavt i jibbene.

• Si ifra til båtføreren hvis du føler deg utrygg.
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Nyttige tips

• Knuter:
– Pålestikk: Skjøter, fall og fortøyning

– Dobbelt halvstikk: Fendre

• Bekledning
– Ull og regntøy fungerer bra.

– Ta med en ekstra genser. Det er vanskelig å ta på klær 
man ikke har tatt med…

– Lue smart 

– Sko eller støvler med myke såler er bra.

PRAKTISK INFO
• Websiden bsiseiling.no

• Hvor er båtene?

• Seileplanen

– Hvilken båtfører seiler når/kontaktinfo nederst

» Ikke vær redd for å ringe/sms!!

• Mailinglisten

• Info om møter/kurs/turer

• Facebook BSI Seiling + undergrupper
• Oppdateres oftere, løpende informasjon

• Instragram: bsiseiling

Spørsmål?

Anbefalt litteratur: Seil & Riggtrim av Ivar Dedekam

Youtube, feks: 
The Physics of Sailing - KQED QUEST

Beginners Guide to Sailing - An Introduction
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TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

VI SEES PÅ FJORDEN!!


