
SSN Downhill 

Tid: 10-11 mai 2014 

Sted: Skjæløy Slipp 

Deltageravgift kr 500 

 

I år vil vi prøve et nytt regattakonsept i forbindelse med shorthanded samlingen. Fokuset i år vil være 
seiling og trening, men det vil ikke være noe element av instruksjon slik det har vært tidligere år. 
 
Vi vil kjøre et antall forholdsvis korte regattaer med et nytt konsept: SN downhill 
 
Formålet med det nye konseptet er å øke «fun faktoren». For moderne båter med genakker, er det 
mye mer moro å seile skarpe slørelegger enn å presse VMG. Det er på skarpe slørelegger disse 
båtene når sin høyeste fart og de kan seile forholdsvis fort selv i svært lite vind. Tanken er å lage et 
konsept hvor man seiler forholdsvis mye mer av tiden under forhold hvor båtene går fort og følgelig 
gir mer «fun» faktor. 
 
Konsept: 
Banen ser ut som følger: 

 
 
Det startes på vanlig måte på kryss over en startlinje. Første legg er en kryss mot et toppmerke.  
Deretter skal det seiles et fastsatt antall slørelegger inntil man passerer de respektive 
begrensningslinjene sideveis og til slutt i mål. Alternativt kjøres flere runder. 
 
Banens geometri og antall slørelegger vil bli definert slik at båtene skal ha optimale slørevinkler i den 
rådende vinden. Det betyr at i lett vind blir det flere krysninger og skarpere vinkler, mens det i mer 
vind blir færre krysninger og dypere vinkler. 
 
Typisk eksempel: 



Banelengde Opp-Ned = 2 nautiske 
Total bredde = 2 nautiske 
Antall krysninger = 3 (3 ganger utenfor begrensningslinjene 
 

 
En slik kombinasjon av parametere ville gitt teoretiske sløreleger på 120° TWA. I 15 kts TWS vil dette 
trolig være passe. 
Vi vil forsøke å gjøre dette med en «virtuell bane». Startlinjen vil trolig ha fysiske merker, men 
toppmerket og sidebegrensningene er teoretiske punkter. I praksis gjør vi dette ved å bruke 
kartplotteren på følgende måte: 
 
Definer et startpunkt midt på startlinjen 
Definer topp punktet 
Definer en rute mellom de to punktene 
Bruk cross track error funksjonen til å se hvor langt fra senterlinjen du til enhver tid er. 
Dersom konseptet er vellykket, ser vi for oss å enten bruke en egen tracking boks som har banen 
programmert eller en APP som kjøres på mobilen. 
Noe av formålet med treningssamlingen er å vinne erfaringer med konseptet og finne ut hvilke 
parametere som passer best. 
 

Program: 
 
Lørdag 10 mai 
0900  Brief på kaien 
1000  Første start 
1300-1400 Lunch på vannet 
1400  Første start etter lunch 
1700  Seiling avsluttes 
1800  Debrief på land, erfaringsutveksling 
1900  Felles grilling på kaien (Ta med egen grillmat, SN har grill) 
 
Søndag 11. mai 
0900  Brief på kaien 
0930  Første start 
1200-1300 Lunch på vannet 



1300  Første start etter lunch 
1600  Seiling avsluttes 


