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Action Video

https://www.youtube.com/watch?v=cBIyAO1Fr7I&t=8s&fbclid=IwAR2Jr1NB4yqg8H9-QyqKdF8oxrtSPkfQ-WFvwuoB1JF8vgR3F35EXg9Brc0


Roller

1) Rorsmand

2) Storsejls trimmer

3) Taktikker

4) Tailer

5) Trimmer 

6) Pit/Sailmaster

7) Floater

8) Maste

9) Fordækker

Arbejds zoner

• Optimal placering i zone, så 

båden er i perfekt balance.

• Glidende bevægelser i rulle-

stagvending og bomning, bliv i 

egen zonen.

• Under træning, hjælp ikke de 

andre i håndtering.

• Koncentration om egent ansvar.
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Rorsmand

1

1

Ansvar Ekstra

Kommunikation Typisk profil

• Fokus på optimal FART og HØJDE

• Optimale manævre ift bølger

• Kølig person med overblik

• Fokus ”kun” på højde og fart (krys)

• Fokus på ”gybe” angle på læns

• Taktikker (konstant)

• Storsejlagast (ifm pust og manøvre)

• Fordækker (ved start)

• Sikre bedst overblik i starten.

• Find den optimale fart før start.

• Tænk hele tiden 1 træk frem.
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Storsejls trimmer

• Storsejls skøde og storsejlstrim

• Ansvarlig for hækstagtrim

• Oprydning på læns (storskøde)

• Sikre den korrekt spændign på alle 

sejlpinde (inden start)

• Have styr på bådene i læ på opkryds

• Skal arbejde proaktivt rorsmanden

• Bestemmer krængning og fart

• Rorsmand (ifm pust og manøvre)

• Taktikker ifm både i læ og fart

• Pitmand: Trim af storsejlet (fald & 

cunningham)

• Trim storen hurtigt inden prestart.

• Fordel skødet i begge sider 

• Sikre trim bomudhal og cuttingham på 

læns (sammen med Pittmand)
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Taktikker

• Taktik

• Bådens generelle trim

• Styre rulle vendinger

• Identificer og kommuniker laylines

• Kommuniker modstanders fart, højde og 

manøvre til rorsmand og trimmer

• Nedtælling ved manøvre (3-2-1-Nu):
– Vendnger, Kryds, bomninger, Rul/(løft

• Bådens hjerne … skal have overblikket

• Fokus på samarbejde med rorsmand

• Skal behandle input fra alle

• Rorsmanden (konstant)

• Pitmand & fordæk (manøvre)

• Fordæk ifm mærker, vind, konkurrenter etc

• Orienter og kommuniker om strøm og vind-

styrke og spring inden prestart og under 

sejlads

• Kommuniker om fordel ved startmærker

• Kik opad banen for vindspring og strøm

fordele/ulemper

• Støt rorsmanden taktisk.
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Tailer

• Slækker forsejl

• Taile forsejl

• Oprydning i cockpit

• Første mand i læ før vendinger

Spiler op/trim

• Luv spilerskøde

Spilernedtagning:

• Bjærge spiler til start og derefter taile

fokskøde

• Bådens muskelmand

• Fokus på samarbejde med trimmer

• Trimmer og fordæk (ifm manøvre)

• Økonomiser kræfter.

• ”Eksploder” ved tailing.

• Sikre at spileren svæve i bomninger
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Trimmer

• Forsejls trim

• Skøde punkter (vogn og indhaler)

Spiler

• Læ spilerskøde

• Spilernedtagning:

• Slæk luv skøder derefter foktrim

• God til trim af fok og spiler

• Skal kunne beholde overblikket ved 

spilernedtagnignerne

• Tailor & fordæk ved manøvre

• Dialog med taktikker omkring optimalt trim

• Trim forsejl

• Tjek løbende om forsejl er trimmet

• Informer om vindstyrke ændringer

• Meld om både i læ efter vendinger
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Pit Man

• Styrer alle fald ved aflaster

• Oprydning på læns (#1 spilerfald)

• Trim af store- og fokkefald

• Bestemmer sejlføring og sejlskift 

• Bestemmer timing af spileren montering

• Spiler

• OP: Hive spilerfald og slække fokkefald (gerne samtidigt)

Trim storsejl (udhal, fald og cunninham)

• NED:   Sæt fok (proaktivt), Trim storsejl (udhal, fald og cunninham)

Slæk spilerfald, bjærge spiler og pak spiler

• Skal kunne fokusere på mange ting samtidig

• Skal kende bådens optimale trim/sejl

• Taktikker (ifm trim, sejlvalg, manøvre)

• Fordæk (ved manøvre)

• Navigationsinstrumenterne

• Nedtælling ved start

• Styrer samtlige instrumenter

• Check bane gennemsejlning (banesystem)

• Pakke spiler/Genakker på kryds

• Ved intense manøvre kan pit agere tailor

Startprocedure

• Start stopuret

• Tæl ned fra 5” (hvert minut)

• Tæl ned fra 1” (hvert 15’)

• Identificer og kommuniker konkurrenter
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Floater

• Første mand på siden ved vendinger

• Melder hvis spilerskøder er i vandet

• Stagenedhal på slør

• Hold bom ude på læns

• Vær backup for fordækket ved problemer

Spiler
OP:     Slækker fokfald

NED:   Bjærge spiler

- Kan være bådens traniee

- Skal vide hvornår kick skal slækkes

- Skal kunne følge spilerstagen op/ned

• Taktikker (observer konkurrenter og 

vindskift)

• Fordæk (ved manøvre)

• Backup ved spilerproblemer

• Nedtagning af spiler

• Backup for mastemanden

• Tager tid på kokurrenter
–Under sejlads og ved mål

–Placering ift respittabel
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Mast

• The muscleman of the deck

• Close cooperation with Pit and Bow man

• Pull spinnaker and Jib

• Look at the sail when pulling

• Give clear message when spinnaker in top

• Check the deck before and under race

Spinnaker

• Gype : Handle the spinnaker pol up/down

• En af bådens muskelmand

• Skal have teknikken til at hiv hurtigt

• Fokus på samarbejde med fordækker

• Pit/Sail master

• Bow

• Sikre orden på fordæk.

• Orientering af bundmærke på læns

• Dbl check fordæk før hver starten

Startproceduren

• Standby på : Flap af  forsejl (søgelænder)
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Bow man

• Check & Dbl check alt på fordækket før start
– Spiler og fokskøder

– Fald (stage, 2*spiler & fok)

– Spilerstage og fald

– Genoa fæstning ved forstag og sejlpinde

• Flapper forsejl over søgelender

• Klargør spilerskøder & fald

Spiler
Op Monter spiler (fald &Skøder)

Monter spilerstage

Pak forsejl i pose (klar til skift)

Bomning Udløs skøde sæt luv skøde

• Ned Bjærg spilerstage

• Bådens letmatros

• Skal være GRUNDIG og tænke fremad!

• Skal kunne tænke anderledes ved problemer

• Pitmand, floater & Maste ved manøvre

• Taktikker/rorsmand ved start

• Ordenssans på fordæk.

• Orientering af bundmærke på læns

• Orienter taktikker om både på læns 

• Flyt genoa til den rigtige position ved 

bomning på slør (check med rorsmand)

Startproceduren

• Aftal signaler med taktikker/rorsmand
Placering foran fokken

10”: Melder både i læ til rorsmanden

5”: Placering ift startlinien til rorsmand

Forlad stævn inden selve starten
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