
Fra kæntring: 
 Målet er at få rejst båden med mindst mulig energi og komme en i en "stabil" 

position. Den stabile position er med læ trampolin i vandet. 
 - Bagerste ben på sværd, forreste ben går ombord forfra 

 - alternativt forreste ben på sværd, bagerste ben tages hen over trampolinen 
 - hvis båden ikke er helt kæntret og trætheden er begyndt, kan det være 

svært at hive sig ombord fra vandet. Så kan du kæntre båden igen fra vandet, 
hive dig op på sværdet og starte forfra. 

Ved god vind er det nødvendigt at hold vægten max til luv når man går om 
bord. Hav stor tålmodighed! Den kæntrer let til læ igen, hvis man forsøger at 

få fat i skøde/rorpind for tidligt. 
 - mav dig ind/bagud med overkroppen ud over luftpuden hvis der er god vind 

og masser af lækrængning. 
 - når du er klar, så brug din vægt til at få luv trampolin i vandet (i så kort en 

periode som muligt) 
 - Du skal flytte kroppen ind mod bådens centerlinie med det samme. 

 - Få hurtigt fat i skødet, og trim langsomt ind, så båden kommer op omkring 
bidevind kurs. Nu skal du hastigt få fat i rorpinden, uden både kæntrer til læ 

igen. Men pas på - den kæntrer let! 

Få læ trampolin i vandet så hurtigt som muligt igen: 
- en god løsning er initialt at holde både rorpind og skøde med bagerste hånd 

så den forreste hånd på kanten af luv trampolin. Den ene fod kan støtte 
omkring bådens centerlinie, men den anden hånd bruges til at hjælpe med at 

hoppe op at sidde på kanten. 
- Hjælp evt med vægt for at få læ trampolin i vandet 
- Sid evt. på knæ i processen. Aldrig på bagdelen. 

Men du har rorpind og skøde i samme hånd, og lækrægning, skal du helt op 
at sidde på på luv kant, mens læ trampolin er i vandet. Det kan kræve lidt 

skødetriming men du bevæger dig mod luv. 


