Najadklubben Väst
Öckeröträffen 2018
Den 1-3 juni, lite senare än vanligt, var det dags för den sedvanliga träffen på Öckerö.
Denna ovanligt varma vår hade 12 båtar anmält sig. Redan på fredagskvällen fick vi möjlighet
till en gemensam kväll på kajen och timmen blev sen denna varma afton.
På lördagen dök segelmakaren och riggspecialisten Jussi Santonen, från UK Syversen, upp
lagom till frukosten. Sedan blev det full arbetsdag för honom då han gick igenom
riggsättningen på alla båtarna och markerade hur riggarna ska stå för att få ut den bästa
prestandan av seglen.
På en rullmast ska vinkeln mellan mast och bom vara ca 86 grader, alltså bommen ska luta
4 grader upp, och häckstaget ska vara löst så att maströret är rakt vid utrullning och inrullning.
För revning av segel med rullmast är det lämpligt att rulla in en latta i masten.
De flesta blev nog förvånade över hur mycket man kan/ska spänna häckstaget för att plana ut
seglet och inte kränga för mycket när det friskar i. Uppemot 50 % av trimmet sitter i
häckstaget medan bara ca 10 % på fallspänningen 2-3 % på uthalet och max ansättning av
häckstaget skall ske redan vid 8-10 m/s.
Masttoppen kan böjas ca 1,2 % av P-måttet på en rullmast och 2% på en traditionell mast,
men det förutsätter att toppvanten är rätt ansatta.
När alla riggarna var genomgångna blev det bryggsegling på Ingela och Björns 405:a och
Gunilla och Tores 355:a, med pedagogiska demonstrationer av att tvista seglen med hjälp av
storskotet och skotvagnens placering, och att sträcka ut seglet i toppen med hjälp av
häckstaget.
Jussi visade också hur balansen mellan försegel och storsegel fungerar vid olika vindstyrkor.
Med stor-och fockfallets spänning regleras bukens placering i seglen.
Tack Jussi för ett strålande och engagerat arbete.
Som vanligt avslutades dagen med Najaddrink och gemensam grillning och trevlig samvaro,
till sena kvällen.
Lotta o Kenneth

Det var många Najader som samlades denna helg i Öckerö gästhamn

Jussi Santonen från UK Syversen besöker Najadklubben Väst

Jussi justerar inställning av riggen

Jussi justerar inställning av riggen så att den blir rak hela vägen upp!

Jussi kollar även på storseglet så det går in i masten på rätt sätt.

Bild vänster; Masten skall ha en liten förböjning (prebend) då häckstaget är i avlastat läge.
Bild höger; Jämför vad som sker då man tar hem (max) i häckstaget, mastens topp kröks och därmed
planas toppen på storseglet, vilket behövs då det blåser mera (8-10 m/s).

Kenneth Kihlquist tackar Jussi Santonen för en strålande fin insats, där alla Najader och dess
besättningar har fått många tips och råd, både för rigg-och segeltrimning.

Efter en intensiv dag med Jussi Santonen avslutades kvällen med en gemensam grillning och
middag i det fina vädret.
Klubbmästaren bjöd först på en ”Najaddrink” och därefter avnjöts middagen ute i det fria
med ett långbord för alla besättningsmedlemmar.

”Privilegiet för män”, att grilla!!!

