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Från originalbåt till SM vinnare 2008
Syftet med denna artikel är att visa ett exempel på däckslayout så att du som läsare skall få tankar
och idéer till din båt. Förhoppningen är att fler besättningar kommer att visa bilder från deras båtar
och dela med sig av deras lösningar, så att klassen kan utvecklas och locka ännu fler seglare.

Tack för alla tips!
I våra funderingar kring däckslayouten har vi haft stor hjälp av Ulrik på One Design Center (f.d.
Jollespecialisten) (www.jollespecialisten.com) tel. 08-749 24 66. Han har hjälpt till att välja rätt
utrustning till trissjollen och utveckla lösningarna. Ulrik har förutom ett utomordentligt
produktkunnande också en stor kunskap om alternativa lösningar på däckslayouten. Vi vill också
tacka klubbkamraterna Claes Laurent, Sten och Stig Caap i Norrköpings Segel Sällskap för deras
tips. Sist, men inte minst, vill vi tacka Björns pappa, Berndt Sandberg, för all hjälp vi fått av honom
med att renovera båten.

Köpa en begagnad trissjolle?
Funderar du på att köpa en begagnad trissjolle för att tävla med – köp en! Var inte rädd för att köpa
en begagnad trissjolle. Båtarna är väldigt likvärdiga i skroven och den båt som redovisas i denna
artikel är en standardbåt av typ 3 modell från 1968-69. Med lite arbete går det att göra om en
vanlig standard båt till en konkurrenskraftig tävlingsbåt.

Segla SM i trissjolle?!
Vi vill passa på att göra reklam för SM i trissjolle. För er som är osäkra på om ni verkligen är så
erfarna att ni kan segla ett SM, eller kanske tvärt om och anser er för duktiga, gäller bara en sak SEGLA SM! Trissjolle är en klass där det finns motståndare för alla, allt från nybörjare till VMseglare. Oavsett hur duktig du är så kommer du att finna många konkurrenter som är på samma
nivå!
Båtarna på SM har en väldigt varierande utrustningsnivå. Vissa trissjollar är i stort sett helt i
original, medan andra båtar är nyproducerade. Det roliga är att en ny båt och en gammal båt har
samma möjlighet att segla lika fort. Björn och Magnus Sandberg vann under 1997-2001 fem raka
SM i trissjolle nr 3045 från 1969 med i stort sätt originalutrustning och trämast, förutom nya segel
från Bengt Johansson Sails (Blixtsegel) tel. 033-254124.

Renovera en trissjolle
Båten var vid köpet en originalutrustad trissjolle med originalsegel och en sliten trämast. Båten hade
legat i vattnet under sommarsäsongerna och var täckt med flera lager tjock bottenfärg. Den största
tiden av renoveringen har lagts på att ta bort bottenfärgen och därefter lacka om skrovet för att få
skrovets ytskick i bra skick. Ett råd till dig som skall köpa en trissjolle är därför att köpa en trissjolle
utan bottenfärg, så att du behöver lägga mindre tid på renovering av skrovet.
Inget av det som beskrivs i denna artikel kommer att göra båten snabbare, men båten blir mer
lättseglad och enklare att trimma. För att segla fort och placeras sig bra behövs inte främst en bra
däckslayout, utan träning. En bra fungerande båt gör det dock betydligt enklare.

Båtens vikt
Båten väger 164 kg, enligt vågen på SM 2006 i Arkösund. Detta är hela 19 kg över minimivikten på
145 kg. Vikten betyder alltså inte allt och bevisligen går det att placera sig bra på SM i alla fall.

Mast
Vi var från början inställda på att testa en Kolfibermast och sålde trämasten. Trämasten som ingick i
köpet av trissjollen såg ut att vara i dåligt skick när den köptes. För att renovera masten slipades
det yttersta lagret av mörknat trä och bort. När kärnträet slipades fram så blev det en helt annan
mast. Det visade sig att det bara var ytskiktet som blivit grått av slitage och fukt, och under detta
slitna ytlager var träet i utmärkt skick. Efter flera lager 2-komponent klarlack på det nyslipande
träet blev masten som ny igen.
Vi vill påpeka att en kolfibermast inte är ett krav för att placera sig bra på tävling, vilket Magnus
Sandberg bevisade i trissjolle nr 3045. Under 2006 års SM kom han och gasten Pernilla Kark 4:a på
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SM med en trärigg. Har du ingen bra trä- eller aluminiummast så är en kolfibermast ett bra och
utprovat alternativ. Vi är väldigt nöjd med den kolfibermast som Kennedy Carlsson, Carbon Spars,
levererade till oss inför 2006 års SM.

Bom
På båten används en vanlig E-jollebom i aluminium till kolfibermasten. E-jollebommen är egentligen
lite för kort i förhållande till maxmåttet i klassreglerna för trissjolle. För att få ut hela maxlängden är
ett utanpåliggande block monterat för att ”förlänga” bommen och nå maxlängd för underliket. Andra
bommar som fungerar bra i mastbeslaget på kolfibermasten är Finnjolle- eller OK-jollebommar, eller
en vanlig trissjollebom i trä som byggs om för att passa i mastbeslaget.
För att förhindra att hela bomliket ”rappar ur” om bomuthalet skulle släppa, så är det bra att knyta
fast en säkerhetslina i uthalet.

E-jollebom med utanpåliggande block.

Säkerhetslina för bomuthalet.

Däckslayout
Ledvagnen
Två ledvagnar
På bilderna visas en ledvagnslösning med två ledvagnar. Orsaken till att vi utvecklade en ny
ledvagnslösning var att vi inte ville justera ledvagnen efter varje slag. Trimning av ledvagnen efter
varje slag tar tid och koncentration, när fokus istället borde vara på att snabbt accelerera farten.
Syftet med två ledvagnar är att de kan justeras var för sig för respektive bog och därför inte
behöver trimmas om efter varje slag. Lösningen tillåter även justering av ledvagnen i lovart om
mitten, utan att travaren behöver trimmas om på den andra bogen. Det som möjliggör att
ledvagnarna kan justeras var för sig är att de är kopplade till en ”hanfot”, i form av den blå tampen
där blocket till storskotet sitter. Hanfoten medför att den ena sidan av hanfoten är spänd på den ena
bogen och den andra sidan på den andra bogen, vilket gör att de kan trimmas var för sig på
respektive bog. Hanfoten får inte vara för kort eller för lång, för då fungerar systemet inte lika bra.
Prova er fram vilken längd som passar er båt bäst.
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Ledvagn med två ledvagnar.

På den ena bogen är den ena hanfoten sträckt och den andra lös och tvärtom på den andra bogen.

Placering av camcleaten för ledvagnstrim till storskotet
Platsen för camcleaten till trimmet av ledvagnen är en direkt kopia av Claes Laurents lösning.
Normalt sitter camcleaten för ledvagnen bakom skepparen på skotbänken, men som visas på bilden
sitter den gula camcleaten längre fram i båten, precis framför skepparens normala placering på
kanten. Den stora fördelen med att ha trimmet framför skepparen är att skepparen lätt kan trimma
ledvagnen med den ”fria handen” som inte håller i rorkulten. Detta minimerar att trimning av
ledvagnen påverkar styrningen eller balansen i båten. Om ni kombinerar bilderna så visas hur
trimlinan för travaren går från camcleaten genom två block till ledvagnen och sedan tillbaka igen
och är fastknuten på baksidan vid änden av skotskenan.

Bilden visar trimtampens dragning för ledvagnen.

Närbild på camcleaten och blocket.

Skotskena
Skotbänken är bytt till en i aluminium, eftersom originalskotbänken i trä var i dåligt skick.
Skotbänken är fastbulta med skruv och mutter eftersom skotbänken på några andra båtar har släppt
från båten i hård vind. Anledningen till valet av aluminium var att få en underhållsfri skotbänk samt
att få mer plats i båten. Det är bara ledvagnen som är fastskruvad i skotbänken, så därför behövs
inte en bredare skotbänk än vad som krävs för att fästa ledvagnen. Fästena till skotbänken i
aluminium är fastbultade med fyra bultar på var sin sida, eftersom själva skotbänken endast är fäst
på en punkt i fästena. Det kanske skulle räcka med en genomgående bult för att det skall hålla, men
på detta sätt är det säkert att det håller. Det syns lite dåligt i bilden, men det är även två bultar som
går ner i centerbordstrumman också.
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Bilder som visar skotbänkens infästning i båten.

Bilden visar de bultar som är fäster skotbänken i centerbordstrumman.

Fockskotpunkten
Arrangemanget för justering av fockskotpunkten var ett svårt beslut att fatta. Det finns många olika
lösningar att välja bland. I båten används nu en tamplösning för trimmet av skotpunkten. Lösningen
är inspirerad av trissjolleseglaren Kalle Nilsson och 505-jollarna. Tamplösningen har fördelen av att
den är billig och enkel att montera. Lösningen består av en tamp som justerar fockskotpunkten i
sidled och en annan som justerar fockskotpunkten i längdled. På detta sätt kan skotpunkten justeras
åt alla håll. Clamcleaten för justering av skotpunkten i sidled sitter på lovartsrelingen, så att gasten
under kryssen lätt kan justera skotpunkten i sidled på den aktuella bogen. Svårigheten med denna
lösning är att det är svårt att få identiska skotpunkter på båda sidorna. För att lösa detta har
referensmärken satts på alla linorna, så att det går att jämföra hur långt från dessa referensmärken
som skotpunkten sitter.
På relingen sitter ett block fastskruvat. Blocket sitter där för att skotpunkten skall ”tvings” utåt, så
att trimtamparna skall kunna justera skotpunkten inåt i båten. De två hål som redan finns på många
av originalbåtarna för en stor lingenomförare till fockskotet har använts för detta.

Visar tampen och clamcleaten som justerar skotpunkten i längdled.
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Visar tampen och clamcleaten som justerar skotpunkten i sidled.
”Skotråttan” för fockskoten är flyttad till främre hörnen ovanpå trappsteget. Detta gjordes för att få
bort skotråttan från lovartsrelingen. När skotråttan är placerad på relingen är det lätt att spinnakern
och spinngajar fastnar i den. Om skotråttan placeras på centerbordstrumman kan inte gasten sitta
på den, vilket är synd eftersom det är ett utmärkt ställe för gasten att sitta på. Genom att ha råttan
i hörnet kan gasten lätt justera skotningen från alla platser i båten, även från lä.

Bilderna visar placeringen av fockskotets rörliga camcleat.

Skotpunkter med utnyttjande av befintlig fockskotanordning
För er som idag har fasta skotskenor och vill experimentera med att få skotpunkterna inåt i båten
finns det lösningar på det också. Detta sätt att justera skotpunkten är ett förslag från segelmakaren
Bengt Johansson Sails. Det är ett enkelt sätt att få in skotpunkterna och fortfarande utnyttja den
däckslayout som redan finns. De två trimtamparna är fastbundna med varandra efter linlöparen,
men innan knapet. Detta gör att justering av tampen i clamcleaten justerar båda trimtamparna
identiskt lika mycket. Det blir därför samma trim av skotpunkterna på båda sidorna med denna
lösning.
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Focktrim som justerar skotpunkten på båda sidorna lika mycket.

Fockfallet
Utväxling på fockfallet är på 3:1 för att med liten kraft enkelt kunna reglera förstagsspänningen. I
och med att spänningen i fockfallet kan bli ganska stor finns det ett hål genom däcket i fören. Hålet
möjliggör att fockfallet kan fästas i stävöglan. Detta kan vara en onödig åtgärd, men den garanterar
att krafterna i fockfallet inte blir för stora och därmed riskera att däcket spricker eller flexar uppåt
om fockfallet fästs direkt i däck.

Bilden visar hur fästet till fockfallet är draget ner till stävöglan.

Spinnakersystem
Spinnakersugga
Däckslayouten för spinnakersuggorna är en kopia på Lisa Nilssons system med förlaga från 505båtarna. Hennes system går ut på att ha en ”runtgående” lina för suggorna, så att det går att dra i
ena suggan och släppa den andra suggan, med en och samma tamp. Vi har dock efter två säsonger
delat på linan till spinnakersuggorna. Nu har vi två separata linor, istället för en runtgående lina.
Detta för att den runtgående linan som gick tvärs över båten ofta upplevdes vara i vägen.
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Det finns ett block fäst i relingen som tampen till suggan löper igenom innan tampen låses i
camcleaten. Det går lika bra med en skodd linlöpare istället för ett block som fästs i båten, men
blocket ger lite mindre friktion. På sugglinan sitter ett block änden och som spinnakergajen träs
igenom. Genom användningen av ett block så löper spinnakergajen lätt, men en stålögla som
spinnakergajen löper igenom går nästan lika bra.

Bilderna visar hur suggsystemet är monterat på båten och dess funktion.

Spinnakerskotning
Däckslayouten för spinnakerskotningen är också en kopia på Lisa Nilssons förslag som hon hämtat
från 505-båtarna. Vi använder som de flesta andra besättningar en runtgående spinnaker gaj, för
att minska linans totala längd och slippa trassel med ändarna.
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Visar hur spinnakergajen är dragen på lovartssidan.

Visar hur systemet är monterat i båten.
Syftet med systemet är att läskotet till spinnakern alltid vara fritt och aldrig låsa, eftersom det hela
tiden skall kunna trimma spinnakerns läskot. Samtidigt skall det på ett enkelt och snabbt sätt alltid
gå att låsa lovartsgajen.
Gajen kommer från aktern av båten till det svarta fotblocket. Därifrån går linan genom camcleaten
och slutligen genom ett vanligt block. När läskotet skotas så dras blocket mot centrum av båten och
ut från camcleaten, som bild 2 visar nedan. Genom att blocket dras ut från camcleaten, så släpper
linan automatiskt från camcleaten. Avståndet mellan gajen och camcleaten förblir för stort för att
låsas, eftersom det hela tiden är spänning i spinnakerskotet.
Det går enkelt att låsa lovartsgajen genom att antingen dra lovartgajen ut från båten, rakt upp eller
framåt i båten. I samtliga dessa fall lägger sig blocket parallellt med däcksidan och avståndet till
camcleaten blir så litet att camcleaten automatiskt låser gajen i detta läge, se bild 1. För att släppa
på lovartgajen för att trimma om drar man gajen inåt i båten, så att avståndet mellan gajen och
camcleaten blir för stort så att den släpper.

Bild 1, Spinnakersystemet i låst läge

Bild 2, Spinnakersystemet i trimbart
läge, där gajen går fri från camcleaten.

Däckplacering av camcleaten placerad så att gasten skall använda främre handen till att skota
läskotet och bakre handen för att justera lovartsgajen. Därför sitter camcleaten till spinnakerns
lovartsgaj placerad så att den naturligt kommer bakom den plats som gasten normalt sitter och
trimmar spinnakern. Platsen gör också att rorsmannen kan hjälpa till att skota lovartsgajen eftersom
gajen är precis framför rorsmannens normala placering på undanvinden. I hård vind är det bra om
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rorsmannen kan hjälpa gasten med lovartsgajen, eftersom det kan bli tungt för gasten att hantera
båda gajarna samtidigt.

Det blev mycket testande innan det blev rätt relation mellan blocket, camcleaten och fotblocket, så
att gajen löper när den skall det och låser när den skall det. För att testa systemet innan montering i
båten kan man först montera systemet på en planka och testade olika avstånd mellan delarna. På
detta sätt slipper man att borra i båten innan relationerna mellan delarna är utprovade. För att få
systemet att funka utan problem har blockets läge justerats genom att lägga till ett par brickor
mellan bygeln och däcket.

Inbördes relation mellan delarna i systemet.
Båten har två block i aktern på båten. Detta för att få spinnakergajen så långt ut på båtens utsida
som möjligt och för att kunna få gajen att löpa utmed insidan av durken. Fördelen med att leda
gajen utmed insidan är att det inte finns någon risk att någon råkar sätta sig på gajen och därmed
”låser” den.
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En hemsida som visar många bra spinnakersystem är (http://hem.passagen.se/waterat/). Den sidan
visar många olika däckslayouter och tips från 505-båtar.

Spinnakerfall
Utväxlingen på spinnakerfallet är 1:2, dvs en dragen meter i fallet i sittbrunnen hissar spinnakern
två meter i masten. Utväxlingen används för att dels minska mängden spinnakerfall som måste dras
för att få spinnakern hissad i topp, och dels för att kunna hissa spinnakern snabbare. Den mindre
mängden fall som blir liggande i båten efter det att spinnakern är hissad minskar även risken för
trassel på fallet. Det blir något tyngre att dra upp spinnakern med denna ”omvända” utväxling, men
det har inte inneburit något problem.

Spinnakerfall med ”omvänd” utväxling.
Tampen längst till vänster i bilden ovan är fäst i spinnakern och går igenom ett enkelblock med
hunsvott fäst i masten och sedan vidare ner till det fria enkelblocket och sedan tillbaka för att fästa i
hunsvotten. Den svarta tampen som är fäst det fria enkelblocket är fallet som leds ner till
sittbrunnen. Fallet leds ner genom en stålskodd genomföring i däck bredvid masten och vidare via
ett block inne i mellanskrovet. Från blocket leds fallet vidare genom ett hål i luckan och under
”sittbrädan” till en Spinlock på centerbordstrumman och slutligen genom ett block. Genom att
använda blocket som sista del i arrangemanget går det att hissa spinnakern från vilket plats som
helst i båten utan friktion. Användandet av en Spinlock, istället för en camcleat, garanterar att fallet
alltid låses automatiskt när spinnakern hissas. Det är en stor fördel i hissningen att kunna lita på att
fallet alltid låses. På samma sätt garanterar Spinlock att inte ”tjuvlåsa” när spinnakern skall tas ner,
vilket är en trygghet.
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Bilderna visar hur det svarta fallet leds från masten till centerbordstrumman och den vita sittbrädan.
Eftersom tamparna går längs med centerbordstrumman på ovansidan, så är en upphöjd sittbräda
monterad på trumman. Detta för att tamparna skall kunna löpa i mellanrummet mellan
centerbordstrumman och brädan: På så sätt kan gasten kan sitta på brädan utan att sitta på
tamparna och låsa dem.
OBS! På tävling så tejpar vi hålen i luckan så att de blir så små som möjligt för att släppa in så lite
vatten som möjligt vid en eventuell kapsejsning. Ni ser rester av den vita tejpningen på luckan i
bilden till höger ovan.

Spinnakerpåse
Det finns två sätt att ha spinnakerpåsen. Ett sätt är att ha spinnakerpåsarna upphängda utmed
respektive långsida inne i båten. Fördelen med att ha två spinnakerpåsar är att gasten kan packa
om spinnakern under kryssen från den position som gasten skall sitta på under kryssen.
Ompackningen har till fördel att den förhindrar att ”timglas” uppkommer vid hissning av spinnakern
nästa gång.
En nackdel med att ha två spinnakerpåsar är att spinnakern lätt blir blöt om det finns vatten på
durken. En annan nackdel är att den ibland upplevs vara i vägen på kryssen och att gastens
utrymme i båten minskar.

Visar en spinnakerpåse utmed insidan av durken på babordssidan.
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Spinnakerpåsarna på bilderna är sydda av segelmakaren Bengt Johansson.
Ett annat sätt är att bara använda en spinnakersäck som är placerad tvärs över båten. Fördelen är
att det blir mer plats i sittbrunnen och att inte spinnakern kan bli blöt om det finns vatten på
durken. Nackdelen är att det blir svårare för gasten att packa om spinnakern under kryssen utan att
gå in i båten.

En spinnakerpåse tvärs över båten.

Upphal för spinnakerbommen
Upphalet är nerdraget till ”centerbordstrumman” så att båda i besättningen lätt kan justera
spinnakerbomshöjden. Det är en väldigt viktig trimfunktion att enkelt kunna justera
spinnakerbomshöjden för att få spinnakern att stå på bästa sätt. Under undanvindssegling behöver
spinnakerbomshöjden ofta ändras när vindstyrka eller vindriktning ändras för att ge bästa effekt.

Upphalet är fäst på mitten av spinnakerbommen och leds sedan via ett block uppe på masten ner
utmed utsidan av masten.
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Upphalet är fäst på mitten av spinnakerbommen, enligt en ”traditionell” spinnakerbomslösning. När
upphalet fästs på mitten av spinnakerbommen är det viktigt att kontrollera att kraften på bommen
inte blir för stor så att bommen går av. Med upphalet på mitten av bommen så kan kraften på
bommen bli så stor att bommen böjs uppåt på mitten. Suggan drar lovartsänden på bommen nedåt,
medan upphalet drar bommen uppåt på mitten av bommen. Detta ger en ofördelaktig
kraftfördelning som bommen måste klara för att inte gå av. På bilden ovan visas en konad
spinnakerbom som egentligen är till en 420-jolle. Den är tillräkligt kraftig för att klara av att ha
fästet av upphalet på mitten av bommen.
Ett sätt att kompensera krafterna är att istället använda en ”hanfot” i upphalet som är fäst i
respektive ände av bommen. Då möts den nedåtriktade kraften från suggan och upphalets
uppåtriktade kraft varandra i bommens lovartsände. Då påfrestas inte bommen lika mycket, som
när upphalet fästs på mitten och en smalare spinnakerbom kan användas.

Bilderna visar hur den blå tampen till upphalet går genom en skodd linlöpare vid masten in i
mellanskrovet och sedan via ett block leds vidare ut genom hålet i luckan. Slutligen går tampen till
en rörligt camcleat (cambase). Eftersom camcleaten är rörlig så går det enkelt att trimma
spinnakerbommens höjd från alla platser i båten.
OBS! På tävling så tejpar vi hålen i luckan så att de blir så små som möjligt för att släppa in så lite
vatten som möjligt vid en eventuell kapsejsning. Ni ser rester av den vita tejpningen på luckan i
bilden till höger ovan.
I slutet av denna artikel finns en kopia på en artikel med olika lösningar för spinnakerbommen. De
flesta trissjollarna i toppen av trissjollefältet har ”halvautomaten” och tycker att den är att föredra.
Fördelen är att gasten slipper att ställa sig upp för att fästa spinnakerbommen på masten vid
sättning, gippar och nedtagning. Vi har haft den lösningen tidigare, men vi tyckte inte att den var
tillräcklig enkel att jobba med. Vi valde därför att gå tillbaka till en traditionell
spinnakerbomslösning. Vi tycker också att det är enklare att gippa spinnakern och få den att stå i
hela gippen med en traditionell spinnakerlösning. Det är en avvägning mellan för och nackdelar
mellan de två systemen, så testa vilket system som passar er bäst.
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Nedhal för spinnakerbommen
Fördelen med att ha ett nedhal är att den stabiliserar spinnakern vid tex mindre vind och mycket
vågor. En annan fördel är också att den automatiskt drar spinnakerbommen framåt, eftersom fästet
i däcket är framför masten. Fördelen med att nedhalet drar spinnakerbommen framåt är att vid
sättning av spinnakern så vilar alltid spinnakerbommen automatiskt mot förstaget. Då slipper gasten
att gå fram och skjuta fram spinnakerbommen till lovartshornet på spinnakern och förstaget. Det är
också en fördel när lovartsgajen skall trimmas framåt att bommen automatiskt dras framåt i båten
och därmed hjälper till att trimmas dit vi vill.
En bit av nedhalet till spinnakerbommen är en dubbel gummicord som gör att det är lättare att få en
lämplig spänning i nedhalet. Gummicorden gör dock att den inte skyddar mot att spinnakerbommen
”lyfter”, om lovartssuggan inte är dragen. Den har bara till funktion att stabilisera spinnakerbommen
vid vågor samt att dra spinnakerbommen framåt. I gummicorden sitter det ett block så att trimlinan
lätt kan justera spänningen i nedhalet. Nedhalet är justerbart från båda sidorna på båten, men det
går lika bra med en enda justeringsmöjlighet vid masten.

I gummicorden är ett block fäst och genom blocket leds trimlinan ner till två skodda linlöpare på
däcket framför masten och slutligen leds tampen till en clamcleat på respektive reling.

Spinnakerbomsfäste
På storbommen finns på tre fästpunkter för att spinnakerbommen garanterat skall sitta kvar på
storbommen när den inte används. Den röda ”slangklämmeringen” garanterar att spinnakerbommen
inte kan lossna från storbommen. Nackdelen är att den röda ringen är aningen svår att ”pricka” när
spinnakerbommen skall tas ner. Ett mycket bra alternativ kan vara att montera fast
spinnakerbomspåsar på storbommen som spinnakerbommen träs i, tex som Expresser ofta har.
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Visar hur spinnakerbommen är fäst på storbommen med dess tre fästpunkter.

Närbild på hur spinnakerbommen är fäst på storbommen med tre fästpunkter.

Bygeln är gjord av en vanlig slangklämma. De två andra fästpunkterna är vanliga plastklämmor.

Spinnakersäkring
I fören är en ”spinnakergajsäkring” monterad, i avsaknad av ett bättre ord. Syftet är att hindra att
spinnakergajen åker under båten när spinnakern tas ner. Ni har säkert upplevt när spinnakergajen
har gått under båten och problemen som det medför. Genom att montera ”spinnakergajsäkringen”
så minskar detta risken.
På bilden nedan används en vanlig stekspade i plast som vi fäst under fören. Fördelen med plast är
att den återtar sin form om båten kör på något, jämfört med tex en i ståltråd som böjs och förlorar
sin funktion.
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Kicken
Kicklösning är hämtad från en E-jolle.

Lösningen ger en utväxling på 32:1, vilket är mer än vad som behövs i en trissjolle. Med en ökad
utväxling blir det dock enklare att trimma kicken eftersom kraften som behövs för att dra i kicken är
liten.
Kicken har två ”fasta tampar” som är fästa i masten vid i nivå med däcket och som har varsitt
enkel- respektive dubbelblock fäst i tamparna. Ytterligare två block är fastknutna kring masten
direkt under bommen. Ena änden av trimtampen för kicken är fastbunden kring masten och går
sedan två varv genom dubbelblocket och blocken på masten för att till slut fästas i en clamcleat
under bommen (precis under det gula klistermärket). Det sitter en svart gummicord runt bommen
som kicklinan dras igenom. Detta har gjorts för att minska risken att linan lossnar från clamcleaten,
eftersom den öppnar nedåt. För att undvika att i onödan borra i kolfibermasten, så är alla block och
tampar knutna runt masten.

Bild på hela kicklösningen med alla tamparna.
Kicken är fäst i masten med en ”kraftigare typ av slangklämma” som är gjord i rostfritt stål. Med
den kan kickbeslaget fästas utan att skada masten. Under slangklämman finns några lager tejp för
att inte råka skada fibrerna i masten. Ovanför beslaget är ytterligare en ”vanlig” slangklämma fäst
och som har till funktion att förhindra att kickbeslaget skall kunna glida uppåt på masten.
Fördelen med denna typ av kraftigare slangklämma är att man inte behöver borra i varken masten
eller den vita mastkragen vid däcket på masten. Andra besättningar har fäst kicken i mastkragen
genom att borra två hål igenom mastkragen och sedan knutit fast en tamp i hålen och fått samma
funktion. Båda lösningarna fungerar lika bra.
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Den kraftigare typen av slangklämma är köpt i en båtsportaffär, men den finns också i järnaffärer.

Centerbord
Upphalslina
I en trissjolle i originalutförande måste skepparen gå bak i båten för att kunna justera centerbordet
eftersom clamcleaten sitter på bakre kortsidan av centerbordstrumman. Det är mycket bättre om
centerbordet kan justeras från den position som skepparen normalt sitter. Det är en fördel om även
gasten kan justera centerbordet om skeppare är upptagen med annat.
Centerbordslinan är via ett genomföringsblock fört till ovansidan av centerbordstrumman. På
ovansidan är en Spinlock och ett block monterat. Genom att dra i tampen efter blocket så kan
centerbordet justeras från alla vinklar i båten. Spinlocken låser automatiskt tampen i låst läge när
centerborde dras upp. För att släppa ner centerbordet så öppnas Spinlocken genom att dra uppåt i
tampen mellan Spinlockbeslaget och blocket. När Spinlocken väl är öppen så låser den aldrig, utan
hela tampen löper ut till stoppknopen. Stoppknop på upphalstampen till centerbordet är anpassad så
att hela centerborde är fullt nere för kryss när hela tampen löpt ut, dvs till knopen stoppar i blocket.
Skepparen behöver därför bara släppa på tampen, så stoppar knopen när hela centerbordet är
nedfällt. På tampen finns tre olika märken på centerbordslinan, ett för halvvindsläge, slörläge och
länsläge. Genom att ha dessa markeringar ser man enkelt hur mycket av centerbordet som är i
vattnet. Det finns också en markering som visar när hela centerbordet är uppe, vilket är bra när
båten dras upp på land.

Bilden ovan visar genomföringen till vänster och sedan den Spinlock som låser tampen och blocket
som möjliggör att det går att dra upp centerbordet från alla vinklar i båten. (Bilden visar en tidigare
lösning med tre Spinnlock till andra funktioner i båten, nu används bara två Spinnlock.)

Bilden visar hur båten ser ut nu med ”sittbrädan” på plats över genomföringen.
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Linlöparen som centerbordstampen går igenom fram på centerbordstrumman innan den leds bakåt
är bytt till ett block istället. Både linlöparen, och i vårt fall blocket, sitter längst fram på
centerbordstrumman. Bytet till block, istället för en linlöpare, minskar friktionen när centerbordet
skall upp och ner. För att förstärka ”plastpluggen” har en träförstärkning skruvats dit så att inte
”plastpluggen” skall spricka sönder av belastningen.

Visar ”plastpluggen” på vars baksida vi bytt ut linlöparen mot ett block för att minska friktionen.

Nedhalslina
Nedhalslinan har till funktion att hjälpa till att få ner centerbordet när det är i uppfällt läge på
undanvinden. Nedhalslinan för centerbordet är flyttad, så att den också kommer ut ovanpå
centerbordstrumman. Den är därmed är lätt att komma åt från skepparens normala plats. Normalt
kommer nedhalslinan ut från den aktre kortsidan av centerbordstrumman, vilket gör den svårare att
komma åt för skepparen.
Om du skall ha en nedhalslina på en typ 2-3 båt är det viktigt att du har säkrat centerbordet med en
tamp eller ståltråd vid centerbordsbulten, för annars riskerar du att häkta av centerbordet när du
drar i nedhalslinan. I en typ 4-5 båt är detta inget problem eftersom centerbordet inte är löstagbart
utan att lossa centerbordsbulten.

Bilden visar hur nedhalslinan till centerbordet kommer upp ur centerbordstrumman precis framför
ledvagnen.

Hängband
För hängbanden är flera hål borrade för fästet för hängbanden. Detta för att det skall gå att justera
hängbanden i sidled beroende på längden av skepparen respektive gasten. På baksidan har en
plankbit funktionen som ”bricka”, så att påfrestningarna fördelas på en större yta. Hängbanden fästs
enklast med två vingmuttrar. Vingmuttrarna gör det lätt att justera i vilken position som
hängbanden skall vara. Hålen som inte används tejpas över med eltejp, så att inte vatten kan läcka
in mellan skroven.
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Bilden visar att det är flera hål borrade på rad för att kunna justera hängbandet i sidled beroende på
längden på besättningsmannen.
Hängbandens längd och spänning är justerbara för att få den hängställning som passar seglaren
bäst. Ena sidan av hängbandet är fäst i skotbänken och på den andra sidan sitter en lina som via ett
block i båten går till en clamcleat. Detta gör det möjligt att justera längden och därmed spänningen i
hängbandet.

Bakre hängbandet som via block och clamcleat är justerbart.

Främre hängbandet som via block och en clamcleat är justerbart i längd.

Motorplanka
Motorplankan som sitter i original är bortmonterad från aktern. Den har ersatts med en mindre
träkloss istället. Roderbeslaget är monterat med två genomgående bultar. Syftet med att ta bort
motorplankan är att minska vikten i båtens ändar, så att båten skall röra sig bättre i vågor. Detta är
dock det enda aktiva lättning som gjorts på båten, trots att båten väger hela 164 kg, dvs 19 kg över
minimivikten.
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Visar den lilla träkloss som ersatt motorplankan för att minska vikten i akterskeppet.

Säkringstamp för roder och rorkultsförlängare
Det finns separata säkringstampar för både roder och rorkult. Tampen för rodret fästs i ena fästet till
blocket för spinnakergajen längst bak i båten. I rorkulten finns ytterligare en tamp med krok
fastknuten som kopplas fast i tampen till rodret. På detta sätt är både rorkult och roder fastkopplade
i båten, utan att de behöva knytas fast varje gång.
Den svart-vita tunna tampen runt nedre delen av roderhuvudet och runt översta delen av själva
roderbladet är till för att säkra att inte roderbladet kan ”fällas upp” under segling. Vissa roder har
problem med att roderbladet fällts upp under snabb undanvindssegling, vilket gör båten svårstyrd
och riskerar att roderbladet går av pga hävstångskraften.

Visar de två säkringstamparna för roder och rorkult.

Visar linan som låser roderbladet i
nerfällt läge.

Självlänsar
Korkarna till självlänsarna sätts i på utsidan av båten, istället för i sittbrunnen. Detta för att undvika
att få in vatten, och därmed extra vikt, i självlänsslangarna från hålen i aktern. Detta gör säkert
ingen större skillnad, men det känns bra att veta att inget onödigt vatten står i dessa slangar.
Vanliga vinkorkar passar oftast alldeles utmärkt för att korka igen hålen för självlänsarna på typ 3
båtar.
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Mer utveckling är på gång…
Det kommer alltid fler idéer vartefter och båten blir aldrig klar. Ni som har frågor är välkomna att
kontakta mig på 0706-492367 eller bjorn.sandberg (@) home.se. Helst vill vi dock att ni också
dokumenterar och publicerar era däckslösningar (foton räcker), som vi och andra kan ha glädje av i
utvecklandet av våra båtar för att utveckla Trissjolleklassen ytterligare.

Startklocka
Här är ett förslag på startklocka som är mycket tydlig att titta på i starten och som är billig och
enkel att tillverka.
Inköpslista:
- Claes Ohlson ”äggklocka” Artikelnummer 31-2237, ca 79 kr.
- brett kardborrband, finns i tygaffärer.
- eltejp
Summa ca 100 kronor.
Det är bara att tejpa fast klockan runt kardborrbandet (använd den ”mjuka sidan”) och med
karborrbandets hjälp spänna fast klockan runt masten, klart! Det går att vattenskydda den med
vanlig plastfolie mot lättare regn.
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