Sådan behandler du dine sejl om vinteren
Efteråret er en smuk tid på året, men for mange sejlere er planternes
farveskift et vink om at slutningen af sejlsæsonen er lige om hjørnet. De
fleste bådejere er grundige med at vinterklargøre deres både og motorer og
omhyggelige med at sikre at båden står trygt og godt hen over vinteren;
men deres sejl får ikke altid den samme opmærksomhed. Her følger nogle
gode råd så dine sejl er klar til brug, ved de første spæde tegn på forår!

Når du er klar til at sætte din båd i stativet for vinteren, så husk også at tage
dig godt af dine sejl. Der er tre ting at tage op til overvejelse, når det skal
besluttes hvad der skal ske og hvordan sejlene skal opmagasineres når
sæsonen er slut.
1. Hvordan er sejlenes generelle forfatning?
2. Er der nogle ændringer du vil have foretaget?
3. Hvor og hvordan vil du have opbevaret dine sejl?
1. Sejlenes tilstand
Det er nu der er tid til at tjekke sejlene og få dem vedligeholdt når båden
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alligevel er på land; så er de klar til brug når det bliver forår. En stor del af
de reparationer vi får ind i sæsonen, kunne være undgået med et grundigt
vintercheck og service.
Snavs, pletter og salt er ikke kun kosmetisk grimt, de kan også forkorte
levetiden på dine sejl. Smuds og salt krystaller kan - og vil - nedbryde
fibrene i sejldugen. Skaderne er mikroskopiske og langsomt virkende, men
de vil akkumulere over tid og have en indvirkning på, i hvor lang levetid der
er på et sejl.
Salt tiltrækker også fugt. Fugt og varme fører til skimmel og jordslåethed.
Skimmel vil ikke nødvendigvis forkorte levetiden på dine sejl, men hvem vil
gerne rulle genuaen ud i starten af den nye sæson, for at erfare at man skal
til at sejle rundt med et sejl der ser ud som et billede af Jens Jørgen
Thorsen?
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2. Ændringer på sejlene.
Går du med tanker om at tilføje et ekstra reb til storsejlet? Måske
gennemgående sejlpinde? Vil du have ændret forsejlet fra hager til et rullerebe sejl, eller vil du opgradere til et helt nyt system? Har nogle af dine sejl
brug for en forstærkning ud for sallingshornene eller ved radar-domen?
Disse modifikationer er bedst udført uden for sæsonen. Det vil gøre det
muligt for os at arbejde på dine sejl, uden at skære ned på dine timer til
søs.

3. Opbevaring af sejl
Sejl skal opbevares, så de er sikret mod fugt, ekstreme temperaturer og
skadedyr. Enhver kombination af disse kan ødelægge et godt sejl.
Som nævnt tidligere, vil fugt øge risikoen for mug og pletter. Ekstreme
temperaturer kan også potentielt skade laminatet i dine sejl. Høje
temperaturer kan endda få vævet sejldug til at ændre form eller blive skørt.
Når det kommer til skadedyr, så elsker mus og rotter et oprullet sejl - det
giver et godt og sikkert miljø, rigeligt med materiale der kan makuleres til
strøelse, og en god forsyning af salt. Det kan efterlade dig med et sejl fuld
af huller og fyldt med afføring og urin pletter, som ikke kun er svære at
komme af med, men også er sundhedsskadelige for mennesker.
Insekter og edderkopper bygger også gerne rede i sejlene. De gør ikke
gøre så meget skade som gnavere, men det er stadig ikke behageligt at
åbne sine sejlposer i starten af sæsonen og finde disse langbenede
uønskede gæster.
Den bedste måde at opbevare dine sejl på er at hænge dem op i loftet, så
de ikke rør ved noget. Den næstbedste løsning er at opbevare dem på en
hylde (så den åbne ende af posen vender væk fra evt. vægge for bedre
luftcirkulation og for at gøre det sværere for et skadedyr at komme ind).
Uanset om du gemmer dine sejl hjemme, i skuret eller på loftet, bør du
følge disse anbefalinger, så du sikrer dig at dine sejl er klar til at komme på
havet, når du er det næste forår.
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