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af Sejlerbogen, Danmarks store håndbog til sejlere.
Sejlerbogen begynder med gennemgang af de helt grundlæggende færdigheder som bådens udstyr og

navigation, men går også i dybden med mere avancerede emner som bådfart, opgavefordeling, strategi og
sejltrim. Dermed er den velegnet til både begynderen og den dygtige sejler med mange års erfaring. Tanken
er, at den skal kunne følges af den enkelte sejler gennem dennes udvikling - hele vejen fra begynder til

ekspert.
Bogen omhandler både tursejlads og kapsejlads.

Sejlerbogen er inddelt i fire sektioner:
1. Grundlæggende sejlads - om bl.a. vind og vejr, knob og tovværk, regler på vandet og kapsejlads for

begyndere.
2. Kølbåde - om bl.a. køb af båd, udstyr, navigation, rigning og rigtrim og sejlads i hårdt vejr.

3. Jollesejlads - om bl.a. valg af jolletype, teknik og sejltrim.
4. Kapsejlads - om bl.a. taktik og strategi, hvordan vindskift udnyttes, mærkerundinger og bådfart.

Sejlerbogen kan købes samlet både i trykt udgave og som e-bog. De 4 sektioner kan købes enkeltvis i den
elektroniske version.

Sejlerbogen har et moderne grafisk design, flotte fotos, enkle og tydelige illustrationer og en tekst, som ikke
gør tingene vanskeligere end de er.

Sejlerbogen er udgivet i tre skandinaviske lande og trykt i mere end 15.000 eksemplarer.
772 fotos og illustrationer. Forord af OL-vinder Jesper Bank.

 

Sektion 1: Grundlæggende sejlads - af Sejlerbogen, Danmarks store
håndbog til sejlere.

Sejlerbogen begynder med gennemgang af de helt grundlæggende
færdigheder som bådens udstyr og navigation, men går også i dybden
med mere avancerede emner som bådfart, opgavefordeling, strategi
og sejltrim. Dermed er den velegnet til både begynderen og den

dygtige sejler med mange års erfaring. Tanken er, at den skal kunne
følges af den enkelte sejler gennem dennes udvikling - hele vejen fra

begynder til ekspert.
Bogen omhandler både tursejlads og kapsejlads.

Sejlerbogen er inddelt i fire sektioner:



1. Grundlæggende sejlads - om bl.a. vind og vejr, knob og tovværk,
regler på vandet og kapsejlads for begyndere.

2. Kølbåde - om bl.a. køb af båd, udstyr, navigation, rigning og
rigtrim og sejlads i hårdt vejr.

3. Jollesejlads - om bl.a. valg af jolletype, teknik og sejltrim.
4. Kapsejlads - om bl.a. taktik og strategi, hvordan vindskift

udnyttes, mærkerundinger og bådfart.
Sejlerbogen kan købes samlet både i trykt udgave og som e-bog. De

4 sektioner kan købes enkeltvis i den elektroniske version.
Sejlerbogen har et moderne grafisk design, flotte fotos, enkle og

tydelige illustrationer og en tekst, som ikke gør tingene vanskeligere
end de er.

Sejlerbogen er udgivet i tre skandinaviske lande og trykt i mere end
15.000 eksemplarer.

772 fotos og illustrationer. Forord af OL-vinder Jesper Bank.
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