Team Pro4u
Resan som är målet - eller hur styr man en båt?
Funderingar på prisutdelningen för

Seapilot2star 2017

Patrik Forsgren
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En del av vår resa – så här långt




















2018: VM i Haag, SM, Kieler woche, … + J70
1a: ORCI EM 2017
1:a i klassen och 3:a totalt i ÅF Offshore Race 2017
1: a ORCI SM 2107
3:a ORCI VM 2016
1:a Corinthian Tropy *, ORCI VM 2016
3:a ÅF Offshore Race ORCI totalt 2016
3:a Tyska Mästerskapen 2016
1:a ORCI EM 2015
2:a ORCI VM 2014
1:a Corinthian Tropy *, ORCI VM 2014
3:a ORCI EM 2013
1:a Corinthian Tropy , ORCI EM 2013
1:a ÅF Offshore Race 2013, ORCI
1:a ORCI SM 2013
3:a ORCI VM 2012
1:a Corinthian Tropy, ORCI VM 2012
4:a ORCI EM 2011
2005 – 2011. Div ÅF,
SRS kappseglingar & semestersegling
parallellt med ”satsning” på F18
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Dagens Tema: Hur styr man fort






Mina tankar
Kryss
Läns
Öppna bogar
Stagvändningar & andra manövrar
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Mina tankar


Använd många källor/sinnen
–
–
–
–
–
–
–
–
–





Telltales
Förlik
Målfarter
AWA
Rodertryck
Lut
Vågor
Byar
Windex

Prioritera arbetsmiljön
• Viktigt sitta stabilt & bekvämt

Fokusera på styrningen – viktigare på större båt, svåra
förhållanden & när man seglar färre tim/år
Fartcoach till rorsman
Kommunicerar med ”trimmet” på kryss bara genom
– Mer/mindre (Tryck)
– Snällare/elakare (trim, eg mer/mindre tvist etc)
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Kryss 1(3)


Telltales
– Styr i underkant på registret i lättvind
– Tellis parallella till 30 grader upp i
mellanvind beroende på DTBS & vågor
– Rakt upp i hårdvind



Förlik
– Lättvind: Aldrig ens krusning på förliket
– Hårdvind: Var inte rädd för att ha inslag i
halva förseglet om farten, lutet &
rodertrycket är rätt
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Kryss 2(3)


Målfarter
– Vi visar Diff TBS



AWA
– Visar AWA
– Target AWA i tabell
• Minskar först &
ökar sen

Dagens DTBS: +0 till -0.2 kn
Pointing mode: -0.3 kn
Speed mode: +0.3 kn
Shorthand: -0.3 kn

DTBS

– Kalibrerar AWA ibland


AWA

Rodertryck
– Stor skillnad i plattvatten
och vågor – se tabell



Lut
– Jag använder bara
känslan
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Kryss 3(3)


Vågor
– Håll plusfart innan vågen
– Fall ca 2 grader AWA tills farten är tillbaka



Byar
– Lova lite precis innan byn – så man lutar lite
mindre då
– Men håll TBS innan byn. Låt farten gå ner till 0.3 kn i byn vid plattvatten & inte för långa
byar



Windex
– Använder jag bara kortvarigt i
extremförhållanden
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Läns


Målfarter (Diff TBS)
– +/- 0.5 kn OK om det känns kräm
– Segla över målfart i skvalpigt & lätt



TWA

DTBS

– Blir vad det blir när TBS rätt. Vi visar det på
instrument som sekundär info & stöd bedöma
gippvinklar


Windex
– Bra grovindikator. 90 grader i mkt lätt, 165 i
mellanvind & 180 grader i 16-20 kn



Byar

TWA

– Fall i byarna & lova mellan (men små
ändringar m långsam båt som vår)


Lut & Rodertryck
– Styr lutet för helt neutral roder
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Öppna bogar


Styr rakt
– Ha MkBearing, COG och xts nära varandra & lätt synliga för rorsman
– Lägg ny ”Mk Bearing” så xts startar på 0 om man av ngn anledning är vid
sidan om Rhumbline & vill styra rakt på märket



Rätt rodertryck
– Är mkt rodertryck (7 grader!) på vår båt.
Det är precis under gränsen till kavitering på vågtoppar



Jag kör AP SH på öppna bogar och styr manuellt på
VMG
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Manövrar


Stagvändningar
–
–
–
–

Använd lut för att få båten lovgirig så den lovar lagom snabbt med litet roderutslag
Ganska långsamt t vindögat – snabbare i mkt vågor
Snabbare ner till kurs
Plana ut 2 grader AWA under target AWA utan vingel!!!
•
•

Kolla rorkulten – den ska gå i en kontinuerlig rörelse ner mot lät & sen i en jämn rörelse tillbaka till mitten – utan vinkel
Kolla också kölvattnet efter slaget

– Ha en position där du ser förliket när du ska föra tillbaka rodret till mitten för att hitta höjden


Gippar
– Lättvind
•
•

Mkt rull.
Landmärke för att komma ut rätt

– Mellanvind
•

Mkt rull, Enkelt

– Hårdvind
•
•
•


Välj bra nedförsbacke
Distingt S-gipp. Sitt/Stå stadigt & håll i rodret/ratten stadigt
Kolla på windexen för att hitta rätt

Märkesrundningar
– Använd metersnål rundning utan konkurrenter. Taktisk när man har konkurrent före eller efter
– Få besättningen & skotarna hjälpa till minimera behovet att styra med rodret
– Hantera rodret med kärlek. Inget viftande fram & tillbaka
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Tack för att ni ville lyssna
Återkoppla gärna!
Träna mycket – Det är Kul!
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