Spiler workshop 2018
Jeg kalder det en workshop – da ”kursus” vil indikere mere end det er. Formålet er nemlig, at du
skal rigge din egen båd til til spilersejlads, og stifte bekendtskab med den helt basale spilerteknik.

Det kan være:







Tilrigning af din båd med skøder/gaj, spilerbomsophal/nedhal, fald og evt barberhal.
Pakning af spiler
Sætning af spiler på enkleste vis
Grundtrim af spiler til læns og skæring
Spilerbomning
Sikker nedtagning af spiler

Jeg forestiller mig et par aftener medio/sidst i april, alt med forbehold for vejret. Vi skal helst have
en vind på 4 - 6 m/sek.
Første aften – onsdag den 11. april kl. 19 - 21- er teoritid i klubhuset, hvor vi gennemgår hvad der
skal til af spilergrej på en båd samt øver os i at pakke en spiler på trang plads. Medbring selv spiler
og spilerposer og også gerne hvad du har af spilergrej som du evt er i tvivl om hvilken funktion det
måtte have.
Vi skal også snakke lidt om hvordan man sætter, trimmer og nedtager spileren sikkert.
Den anden aften - onsdag den 25. april kl 18 - 21 - vil være på din båd hvor vi i fællesskab
montere og tjekker spilerudstyret inden vi tager på vandet, hvor vi – eller i hvert fald dig og din
besætning - rigtigt skal op at svede, med mange spilersætninger- og bjærgninger og vi skal trimme
og bomme. Der vil være en instruktør med erfaring i spilersejlads med på hver båd. Afhængig af de
enkelte instruktøreres kalendre (og som nævnt: vind og vejr) kan der blive tale om en anden dato –
det vil vi i fællesskab finde ud af.
Eventuelt bliver der en 3. aften engang i maj.
Der er plads til 4-5 både på workshoppen. Deltagelse af flere både kræver at vi få tilsagn fra flere
instruktører.
Det er bedst at du stiller med en besætning på 3 mand eller flere, men det kan lade sig gøre med to.
Interesserede kan skrive til Claus Skodborg (”Spir”) på adressen aargang1960@gmail.com eller
bare kontakte mig.

