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Sæsonen er snart slut og de fleste både kommer på land. I travl-
heden med afrigning, landsætning og overdækning for vinte-
ren glemmer bådejerne ofte at gå deres sejl, rig og øvrige grej 
igennem inden det gemmes væk for vinteren.

Sejlene bliver lagt tørre i pose og ligger gemt væk til de skal 
rigges på båden næste sæson. På den måde opdager man for 
sent, at der lige var noget, der skulle repareres. Om vinteren 
har sejlmagerne god tid, men når sæsonen banker på døren, er 
der ventetid på reparationer, og det koster sejldage.

Det samme gælder defekter på riggen, og derfor er det en 
god ide at tjekke mast, rig, sejl og grej for skader, defekter 
eller svagheder, når båden rigges af. Skader og defekter kan 
så blive udbedret i løbet af vinteren og være klar til forårets 
tilrigning af båden. 

Det er især vigtigt at tjekke bådens bevægelige og mest be-
lastede dele, der bliver mest slidt af sæsonens sejlads, såsom 
f.eks. tovværk, blokke, søgelænder, spil og spilaflastere.

Et sådant tjek tager kun ganske kort tid og kan til gengæld 
spare tid og ærgrelser til foråret.

Mastetjek
Masteprofilet skal først og fremmest tjekkes for tæring ved 
de rustfri beslag og popnitterne. Det gælder især for lidt 
ældre master. 

Hvis der er tegn på tæring, som f.eks. hvis der er hvidt støv 
ved beslaget eller popnitterne, eller den eloxerede overflade 
på masteprofilet er ru omkring beslaget, så bør det afmonteres 
for yderlige kontrol og få en ny isolering mellem aluminiums-
profilet og det rustfri beslag.

I de fleste tilfælde er det blot en smule overfladetæring, der 
skal renses og have et isolerende lag, inden beslaget monteres 
igen. Det kan man gøre med en isolerende krombeskytter 
eller ved at lægge et stykke af et plastchartek imellem mast 
og beslag. Ved mere alvorlige tæringsskader bør man lade en 
rigger eller et mastefirma se på masten.

Tjek også lige lanternerne og andet lys i masten og giv 
pæresoklerne noget beskyttelse. Især hvis masten overvintrer 
under åben himmel.

Tag også faldene ud af masten, så de kan tjekkes i løbet af 
vinteren, og tjek om skivgatterne er letløbende og intakte.

Riggen skal af masten
Rustfri wirer bør aldrig surres ind eller vikles rundt om en 
aluminiumsmast i længere tid eller i et fugtigt miljø, fordi det 
giver små grimme tæringsskader. 

Tjek mast, rig, sejl og tovværk når båden kommer på land for vinteren, 
og få ordnet alle defekter i løbet af vinteren. Så mister man ikke 
sejldage til foråret på grund af reparationer.

TEKST HENRIK HANSEN

Rulleforstagets headfoil skal afmonteres i toppen, så 
den tunge tromle kan trækkes helt hen til masteroden. 
Headfoilet skal bindes så lige som muligt til masten og 
helst isoleret, så det ikke bliver ridset. Tromlen bliver 
lettere, hvis indrullerlinen afmonteres.
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Tovværkstjek
Al bådens tovværk kan tjekkes i løbet af vinteren. Når 
tovværket er intakt, men virker stift, gråt og beskidt, kan 
det oftest klares med en tur i vaskemaskinen.

Kom det i en tætlukket pose, som f.eks. et dynebetræk, 
fordi løst tovværk kan smutte ud og sno sig om akslen. 
Brug almindeligt vaskepulver og vask ved 40 grader. 
Bedste resultat opnås ved at lægge tovværket i blød en 
uge i f.eks. Biotex eller en soda-opløsning.

Tovværkets strømper bør tjekkes for defekter fra 
f.eks. spilaflasternes kæber. I mange tilfælde kan en 
gennemgnasket strømpe reddes ved at splejse og sy 
en tykkere strømpe henover det beskadigede sted. Det 
vil i mange tilfælde også hjælpe aflasteren med at holde 
om linen. Tjek først om der er plads i skivgat, blokke og 
klemmer, hvor tovværket skal passere.

Husk
Det er også en god ide at tjekke søventiler, slanger, 
spil og spilaflastere, når båden tages på land. Samtidig 
kan man tage spillenes mekanisme med hjem, hvor 
man i fred og ro kan rense dem, tjekke fjedre og give 
dem fedt, så de spiller fantastisk til foråret.

1 I  Sådan ser masten forhåbentlig ikke ud, men tæring i masteprofilet under rustfri beslag er en 
potentiel fare, så tjek de rustfri befæstigelser grundigt hvert år. Tæring ses tydeligst som hvidt støv 
eller snuller ved kanten af beslaget.

2 I  Riggens rustfri wirer kan give mindre kosmetiske tæringsskader, hvis den bliver på masten og 
vikles tæt rundt om den. Her er wirerne dog isoleret fra masteprofilet.

3 I  Splitter bøjes og kan knække, når de er bøjet flere gange. Da de samtidig er billige, er det bedst at 
kassere sæsonens splitter og bruge nye til foråret.

4 I  En lus er en knækket tråd i wiren, der stritter ud fra wiren og kan rive sejl og tovværk. Den kan 
også være tegn på, at wiren er ved at være udtjent.

5 I  T-terminaler til indfæstning af vant og stag i masten skal ses grundigt efter for revnedannelser ved 
selve T’et. Der er størst risiko ved de gamle typer (nederst), mens der sjældent er problemer med de 
moderne og blødere formede terminaler, der kan bevæge sig i indfæstningen.

6 I  Denne terminal til vantskrue er blevet bukket, sandsynligvis fordi vantskruen ikke har kunnet 
bevæge sig nok. En sådan terminal udgør en sikkerhedsrisiko og bør udskiftes.

7 I  Små hak som i dette gevind fra en rustfri vantskrue kan ødelægge det modsatte gevind og desuden 
få vantskruen til nærmest at svejse sammen, når man spænder en 100 % rustfri vantskrue hårdt op. 
Der kan komme små hak i gevindet, hvis det slæber hen over grus, asfalt eller beton. 

8 I  En tur i vaskemaskinen er ofte nok til at give nyt liv til  gråt, trist og stift tovværk.

9 I  Det er smart at tjekke bådens søventiler, når båden er kommet på land, så er der god tid til indkøb 
og udskiftning af eventuelle defekte gennemføringer og søventiler.

10 I  Slanger på åbne søventiler er en af de største risikofaktorer for en båd og bør derfor tjekkes 
jævnligt.
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Den pletvise berøring af de rustfri stag og vant på 
masteprofilet giver ikke alvorlige tæringsskader, men 
derimod små tæringer i eloxeringen, der viser sig som 
sorte ”musespor”. 

En plastpose, der kan ånde, er god til at beskytte 
masten mod snavs og skrammer i løbet af vinteren, men 
masten bør først være afrigget, vasket og tør. 

En våd uvasket mast i plastpose, med den rustfri rig viklet 
rundt om profilet, kan blive til et helt lille galvanisk batteri. 

Rigtjek
Riggens mindste split kan være allervigtigst, fordi masten kan 
gå over bord, når en split knækker. Derfor er det en god ide 
at kassere splitterne, når riggen afmonteres og bruge nye til 
foråret.

Selve riggen kan sagtens tjekkes hjemme i varmen, og her 
skal man først og fremmest sikre sig, at der ikke er lus i de 
rustfri stag, vant og eventuelle wirefald. En lus er en knæk-
ket tråd i wiren.

Det klares nemmest ved at trække wirerne igennem en 
tyk klud i hånden. En lus vil så hænge fast i kluden. Husk at 
trække wiren igennem kluden fra begge ender. En enkelt lus 
har ikke den store betydning, ud over at den kan rive sejl og 
tovværk, men er et tegn på, at wiren er ved at være svag og 
derfor bør udskiftes snarest. 

Hvis lusen sidder lige ved overgangen til en terminal, er 
det tegn på, at wire og terminal ikke bliver tottet helt lige op. 
Her skal wiren udskiftes og terminalen skal bare have mere 
plads til at tilpasse sig helt lige med wiren. Husk at se ”ned” i 
terminaler og taluritter om der er tegn på brudte tråde.

Terminaler og vantskruer
Riggens terminaler skal tjekkes for eventuelle små fine revne-
dannelser, der er tegn på, at terminalen har fået trykskader 
fra overbelastning eller forkert belastning. En terminal med 
selv de fineste revnedannelser bør udskiftes og eventuelle fejl 
i indfæstigelsen skal rettes. Især de ældre T-typer, med et skarpt 
T, bør tjekkes grundigt. 

Vantskruer og vantskrue-terminaler bør også tjekkes for 
revnedannelser i kroppe, gafler og kontramøtrikker samt 
fejl i gevindene, og udskiftes ved selv mindre fejl. Selv små 
hak i et gevind på en vantskue med rustfri mod rustfri, kan få 
vantskruen til at låse uhjælpeligt sammen ved opspændingen, 
eller ødelægge hele gevindet. 

Rulleforstaget
Pas især godt på rulleforstagets headfoil under afrigning af båd 
og mast. Det er en rigtig god ide at have en ekstra hånd, bare 
til at holde styr på headfoilet. Rulleforstaget er nemlig typisk 
længere end masten og samtidig bukker eller knækker det let, 
og skal så udskiftes.

Derfor er det også en god ide at binde rulleforstaget ind til 
masten for vinteropbevaring. Rulleforstagets tunge tromle kan 
dog bukke headfoilen i løbet af vinteren, hvis den får lov at 
hænge frit fra mastens rod. 

Tag derfor forstaget af i toppen og bind tromlen ind til 
roden af masten, og lad toppen af forstaget rage ud over top-
pen af masten. Headfoilet kan desuden sikres med en træliste 
i toppen.

Sejltjek
Det er vigtigt at gå sejlene nøje igennem for slid, solskader og 
andre skavanker, inden de pakkes tørre sammen for vinteren. 
Man kan også indlevere dem til tjek hos en sejlmager.

Typiske skader på sejlene kommer fra slid mod riggen, grej i 
riggen som f.eks. dækslys og for megen sol gennem flere sæsoner. 
Her gælder det om også at finde svagheder, hvor sejlet er slidt, 
men endnu er intakt. Sådanne svage punkter i sejlene kan blive 
til ubehagelige havarier i næste sæson, hvor sejlene måske flænger 
i blæsevejr eller et slidt agterlig i genuaen brister, så lidselinen 
kan fiske i f.eks. salingen.

Her er et lille udpluk af de typiske slidskader sejlmagerne 
får til reparation hvert år. Flere af den er nemme at overse, når 
sejlet lægges sammen, men de kan sætte næste sæson på pause i 
ugevis.

Her er genuaens agterlig og selve 
sejldugen ødelagt af at glide og slå 
mod riggen. Det er oppe i sejlet, så 

den frilagte lidseline udgør en risiko.

Her er det agterliget i et storsejl 
der er slidt, og giver lidselinen 
mulighed for at hænge fast i 
f.eks. en blok i hækstaget.

Her er selve sytråden så slidt at der er 
risiko for at sejlet flækker i syningen.

Her er dækdugen på rullegenuaen 
ved at blive mør af sollyset og 
bliver let revet.

Her er syningen af agterligets 
ligbånd slidt i stykker.

Et klassisk eksempel på solens 
nedbrydning af sejldugen på en 
rullegenua uden beskyttende dækdug 
eller genuapresenning. Den grå stribe 
viser at sejldugen er nedbrudt, og at 
sejlet måske ikke kan reddes.

Tjekliste: Der ligger en 
printklar liste til grejtjek ved 
afrigning og bådoptagning.
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