
Fokke trim  
 
Killingen er følsom for en for flat fokk i skvalpe sjø, men en flat fokk gir fin 
høyde. 
Fallspenning - Uansett metode for å trimme fokkefallet bør man trimme 
klassisk - speed wrinkles for ekstra dybde og busen max frem i lite vind 
og skvalp, og etter hvert som vinden øker trekker man i fallet nok til at 
rynkene blir borte. 
Skjøte stramming - Fokka bør ha lus i akterliket mot toppen på fokka, 
fokka trimmes slik at dette alltid flyr (ikke gjemme seg bak fokka noen 
gang) dette kan bli litt stramt så det er viktig å se at man ikke får innslag i 
storseilet og at spalten opprettholdes. 
Skjøtepunkter;  På nor 350 er vi innen tre hull på Harken skinnen, det 
fremre brukes i skvalpe sjø, det midtre ved flatt vann, og det aktre når det 
blåser mye. Det midtre punktet er ___mm fra midtlinjen på cockpit og 
____mm fra innfestningen til forstaget.  
Masten bør plasseres slik at båten er lett logjerrig når det blåser ca 5 
m/s.  Mange har forstaget festet i dekk 1200mm foran forkant av masten, 
men maks er 1250mm. Geita _____mm, Steinar Basberg _____mm 
Danckert ____mm. 
Finhaling  av fokkefallet: Flere synes det er behagelig med finhaling på 
fokkefallet, da det er vanskelig å få satt dette korrekt i en hektisk 
bunnmerke runding. Førstegang jeg laget dette hadde jeg en utveksling 
under dekk (1:5) som var veldig vanskelig å komme til. Senere utgaver 
har blitt ført ut til dekk på hver side slik at rormann lett kan trimme dette. 
Utvekslingen er øket til (1:6) dette er omstendelig men fungerer 
bra.   NOR 410 har en meget enkel og velfungerende løsning hvor fallet 
settes og en enkel utveksling virker 90 grader på fallet (ta bilder), dette 
brukes f.eks på echells og er meget effektivt. litt vanskelig å si hvor mye 
utveksling dette gir men.  
Finhaling av skjøte: Jeg har valgt 1:2 utveksling på skjøtet av to grunner, 
- i mye vind er det lettere å håndtere og i lite vind er det lett å trimme 
fokka for stramt, - utvekslingen gjør det slik at en trimmer litt mer 
forsiktig. Kanskje lurt å tenke på til neste gang du bestiller fokk ettersom 
du trenger to blokker i fokkehjørnet. (Bilde) 
 
 
	  


