
 

Bliv klogere på sejl og fart i marts  
 
I Kølbådsudvalget har vi arrangeret to aftener, hvor du har mulighed for at nørde ned i 
sejlgarderoben og arbejdet med trim i forhold til at få mere fart i båden.  
 
Vi har fået fat i et par virkelige nørder på området og arrangeret en aften som handler om trim og 
fart og en aften om forskellige typer af sejl og hvordan man vælger den helt rigtige sejlgarderobe. 
 
Fart og trim for kølbåde – med Finn Beton (8. marts 2023) 
 
Foredragsaften med Finn Beton – onsdag den 8. marts kl. 19:00 – 21:30 i Aarhus Sejlklub 
  
Hvordan arbejder man systematisk med at trimme sejl og rig for fart – og hvordan kan man under 
tur, kap eller træningssejlads arbejde med begge dele. 
  
Hvad enten du sejler med på tirsdagsbanen, ind i mellem deltager i Fyn- eller Sjælland rundt eller 
bare bliver irriteret, når en båd af samme type ankommer en halvtime tidligere til Tunø, så er 
arbejdet med at få ”fart i båden” et element som optager de fleste af os.  
  
Aftenen består af en indflyvning som handler om generel teori omkring trim af mast, rig og sejl. 
Herefter en række konkrete anvisninger på hvordan man i det praktiske kan arbejde med at få fart 
i båden, med et særligt afsæt i de klassebåde vi har i Aarhus Sejlklub. Oplægget retter sig mest til 
kølbådssejlere, men alle medlemmer af Aarhus Sejlklub velkomne. 
 
Finn Beton er en legende på Aarhusbugten blandt elitesejlerne kendt som en af landets dygtigste 
jolletrænere. Finn er vel den person som har betydet mest for at Aarhus har været placeret højt på 
sejsskamlen indenfor stort set alle jolletyper i en menneskealder.  
 
Det er ikke mange mennesker som får opkaldt en fond efter sig – som har til formål at støtte 
danske sejlere med sejlsportsambitioner. Læs mere om Finn og Finn Beton-fonden her: 
https://www.sailing-aarhus.dk/finn-beton-fonden/ 
 
NB! Arrangementet er gratis, men doner gerne en skærv til Finn Betonfonden. 
https://www.sailing-aarhus.dk/finn-beton-fonden/ 
 
 

 
 
 
  

https://www.sailing-aarhus.dk/finn-beton-fonden/
https://www.sailing-aarhus.dk/finn-beton-fonden/


Sejl og sejltyper for kølbåde – med Lars Bo fra Ullman Sails (23. marts 2023) 
 
Foredragsaften med Lars Bo fra Ullman Sails – torsdag den 23. marts kl. 19:00 – 21:30 i Aarhus 
Sejlklub 
  
Bliv klogere på kapsejlads sejl, tursejl, sejlfacon, dugtyper, sejldesign i forhold til farvandet, sejl i 
forhold til rig og bådtyper. 
 
Er du begynder, har du lige købt en anden båd, er du i tvivl om du har det perfekte sejltrim eller er 
du Kloge Åge på alle områder – så er du velkommen.  
 
Aftenen starter med en indføring i de forskellige sejltyper og deres forskellige kvaliteter og 
historie. Herefter vil Lars Bo med udgangspunkt i de klassebåde vi har Aarhus Sejlklub fortælle om 
de overvejelser man bør gøre sig i forhold til sejlgarderoben. Oplægget retter sig mest til 
kølbådssejlere, men alle medlemmer af Aarhus Sejlklub velkomne. 
 
Lars Bo – fra Ullman Sails har så længe nogen kan huske været en markant person i det 
Aarhusianske sejlermiljø. Som engageret sejlsportsudøver og indehaver af Ullman Sails har Lars 
leveret sejl til et utal af kapsejladsbåde gennem tiden og har en kæmpe viden om forskellige typer 
af sejl.  
 
Læs mere om Lars Bo og Ullman Sails her: https://ullmansails.dk/ 
 

 
 
 
NB! Arrangementet er gratis, men doner gerne en skærv til Finn Betonfonden. 
https://www.sailing-aarhus.dk/finn-beton-fonden/ 
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