Synkefri… Kan ikke kullseile……

Joda, vi har hørt at killinger har blitt seilt ned og jeg tenkte at «dette skjer ikke meg» og at «de var
sikkert rimelig klønete de som klarte å senke en killing». Joda, det skjedde meg i sommer og ja jeg var
nok litt klønete, men du verden å fort den gikk…ned!
To uker etter at vi vant NM skulle det seiles lokal regatta på Hankø i regi av KKK (Kællen Killing Klubb),
det blåst 10-12 m/s og det ble bestemt at regattaen skulle flyttes lenger inn i Hankø sundet der det
blåste noe mindre og ikke var noe sjø. Du vet, der inne blant alle bøyene, fergen og der båtene legger
seg til for å søke ly for «stormen». Yepp, der inne senket jeg killingen vår..
Vi har i tidligere seilt NM flere ganger lenger ute i sundet med forhold som var mere brutale, og med
vind opp i 14 m/s så vi følte at det å seile regatta inne i sundet skulle bli enkelt.
Vi var tidlig (ca. en time før start) på banen for å trene litt, jeg hadde samme gode mannskap som
hele sesongen: Caja Basberg, - så tryggheten var der. Vi seilte en kryss, det blåste 5-10 m/s, var
slengete vind og store trykkforskjeller, satt spinnaker og følte vi hadde god kontroll. Halvveis på
lensen kommer det en skikkelig kule, og vi blir dratt rett ned i en kineser (broach mot lo), storseilet
kommer ikke over og det fosser vann inn i cockpit. Jeg trakk over storseilet for å få ut kreftene, men
det er allerede for seint, - «vi synker» sier jeg til Caja og prøver å få henne over i jolla til Fensbekk
(veldig hyggelig Killing seiler) som var rett i nærheten. Jeg tror vi gikk fra «full kontroll» til at «her
kommer det mye vann» på 5 sekunder og båten sank i løpet av 30 sekunder.

Caja ble «reddet», -«viktig at kaptein går ned med skuta» tenkte jeg, så jeg holdt meg ved båten, det
var godt og varmt i vannet (den eneste uken med vanntemp på 23 grader) og sommerens første bad
ble sikret.
Hva nå?
Dette var flaut var vel første tanken før «roen» senket seg, båten hadde vendt med baugen mot
vinden, jeg holdt meg i baugen som fløt på luftlommen og jeg tenkte at først og fremst må jeg få et
tau i båten slik at vi finner den. Så kom jeg til å tenke på at her er det ikke spesielt dypt kanskje 5-6
meter. Jeg fikk satt et tau i baugen og gitt dette til Caja som satt i jolla.
Hmm, båten var nede men den forsvant ikke under meg, den fløt fortsatt, kanskje jeg kunne redde
den? Flere båter kom til og jaggu hoppet Killing
seiler Steinar Basberg i vannet og hjalp meg.
Sammen fikk vi satt flere liner i baugen og
etterhvert hekken. Hekken kunne trekkes opp etter
bakkstaget så dette gikk ganske lett. Vi fikk ned
seilene, tatt av spinnaker bommen og teori ble til
praksis. Fra Hankø Marina kom Atle ut med en
Pioneer multi som er stor og stabil. Med en båt på
hver side og med fire liner i båten var jeg plutselig
sikker på at båten ikke ville synke i dypet.
På dette tidspunkt var flere andre killingseilere
kommet til og regattaen ble utsatt pga. ”redningsaksjonen.”
Kanskje?
Kanskje vi kunne heve båten og rekke regattaen? Først tenkte jeg at «nei , glem det» samtidig var det
en stemme som sa til meg at «dette får vi til»….
Når vi fikk slept båten inn til Hankø Yacht Club skulle egentlig regattaen starte. Ved å bytte ut den
ene redningsbåten med en brygge og samtidig
spenne den andre jolla ut fra brygga på motsatt side
klarte vi å løfte båten opp i overflaten ved og
presse store fendere under cockpit karmen slik at
den fløt. Nå fikk vi bevist at den beste lensepumpen
er en mann i en synkende båt med en bøtte. Det
gikk overraskende fort.
Seil ble heist, vi fikk seilt regatta, jeg tror ikke vi
gjorde det så dårlig heller, men dagens største seier
var vel å redde skuta uten at noen ble skadet eller
redde.

Båten seiler etter vel 45 min under…..

Vinnere av Kællen Killing Køpp 2016 og en del erfaringer rikere

Hva skjedde?
Vi seilte platt lens, det var store vind skift og det kom en skikkelig rosse som forsterket en allerede
pendlende spinnaker, og plutselig ble vi dratt ned mot lo…
Hvilke feil gjorde vi og hva lærte vi?
Jeg pleier å si at du kan gjerne gjøre en feil og komme unna med det, men gjør du 3-4 feil samtidig
blir du skikkelig straffet:
•

Slakk Kick – vi hadde ikke strammet kicken og dette medførte at bommen ikke kom over i
broachen samtidig som den ga storseilet en masse krefter i toppen av masten som kunne
fortsett krengningen.
En strammere kick hadde tvunget storseilet over mye tidligere og vi hadde tatt inn
mye mindre vann. Husk, det var ikke bølger slik at vi kunne klart oss med ganske mye
vann i båten.

•

Spinnakeren var ikke helt i toppen – vi mener at dersom en killingspinnaker flyr litt vekk fra
riggen (ca. 25 cm i toppen) så får den større effekt på lens. Det kan nok hende, men det som
er helt sikkert er at dette medfører også at spinnakeren begynte å svinge fra side til side
langt tidligere.
Vi bør heise den helt i toppen når det blåser mye.

•

Stramme Tweaker i le – joda vi viste jo egentlig dette, og vi vet at dersom tweaker i lo og le
er stramme så er spinnakeren mye roligere og det er langt enklere å stoppe den fra å pendle.
Stramme tweaker – kanskje det viktigste tiltaket

•

Styrte kanskje ikke godt nok – jo, jeg vet det er riktig å styre etter spinnakeren når den
begynner å pendle, kanskje jeg ikke var våken nok, men det skjedde så innmari fort så jeg
tror ikke dette hadde hatt den helt store effekten.
En kan alltid styre bedre…..

Synkefri?
Jeg føler at jeg er en god nok seiler til å si at kan dette skje med meg, kan det faktisk skje med alle
andre killing seilere.
Vår båt har bygge nr. 350 og således en av de første som har skott fremme og bak. Vår båt har ny
dørk og dobbelt bunn og de vanlige flyte tankene på hver side. Dobbeltbunnen er jeg ganske sikker
på at var tett men lokkene på flyte tankene på hver siden var ikke strammet nok så vannet rant
ganske fort inn. Dessverre har ønsket om lineføringer under dekk og gamle luker som er mer for pynt
gjort dette til en båt som absolutt kan synke.
Hvis du skal ha en båt som ikke kan synke og du kan stå i båten mens den er full av vann må du tilføre
mye oppdrift. Og selv med en intakt killing og to personer om bord vil den ligge så lavt i vannet av
bølgene vil fylle båten med vann og umuliggjøre lensing.
Men dersom du aksepterer en svømmetur og kan leve med at båten ligger i vannskorpen men ikke vil
synke, og at den kan lenses i smult farvann kan du vurdere følgende løsning:
Det er to typer killinger og de har to forskjellige behov for oppdrift:
•
•

•

de med trekarm (trekilling) trenger 376 liter tilført oppdrift eller 8 pølser a’ 47 liter (se lengre
ned)
de med glassfiber cockpit, og med helt tett dørk og flyteskott fremme & akter samt
flytetanker på hver side vil disse flyte ok uten crew. Imidlertid er jeg ganske sikker på at det
er mange som ikke har tette luker eller tett skott. Tette tanker og skott krever nye luker med
gode lukke mekanismer men dette kan være en fin måte å lage killingen synkefri på.
Ettersom det finnes forskjellige kombinasjoner av flytetanker i en glassfiber killing kan vi
komme med følgende anbefalinger, og følgende forutsetninger:
o Båten vil flyte men crewet kan ikke stå i båten og regne med at den fortsatt flyter
o Det er åpen passasje mellom sidetanker og dobbelt bunn så du må sikre at alle er
tette for å kunne regne med disse som oppdrift.

Hva er tett?

Hva er lekk?

Alle tanker
Dobbeltbunn, sidetanker, aktertank
Tank fremme og akter
Dobbeltbunn, sidetanker, tank fremme
Ingenting

Ingenting
Tanken fremme
Dobbelbunn og sidetanker
Tanken akter
Trekilling uten oppdrift

Negativ
oppdrift
-2
84 ltr
130 ltr
162 ltr
380 ltr

Ant pølser
a 47 ltr
0
2
3
4
8

I vår båt har jeg tenkt til å gjøre følgende:
•
•
•

Trykk teste (montere sykkelventil i lokkene til inspeksjonslukene og bruke kompressor) dørk
og flytetanker på siden og sjekke for eventuelle lekkasjer med såpevann.
Lineføringer i det fremre skottet blir flyttet ut og det installeres stor tett luke.
Akter lar vi lineføringer være slik de er men legger inn 3 flyteputer (47 liter pr stk.) akter. Jeg
tror jeg får plass til to i skottet og en mellom skottet og rorstammen.

http://www.sailtuv.no/products/optimist-racing-flytepute
Dette er foreløpig ikke et krav iht. klassereglene men det kan jo bli det på sikt. Uansett føler jeg at
ved å dele mine erfaringer er det flere som kan sikre at sin båt er synkefri og at dagene kan brukes til
seiling og ikke til å redde en killing.
Avslutningsvis vil jeg gjerne takke alle som hjalp oss denne dagen, spesiell takk til Alice Grønneberg,
Steinar Basberg, Atle Staff og alle i den store båten som jeg ikke klarte å fange navnet på. Stor takk til
Caja som holder ut med meg ombord, trener og alltid stiller opp når det skal seiles eller bades.

