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Sådan bruger du
Sejlerbogen
Sejlerbogen er bygget op som en bog du kan
”shoppe” i. Her kan du spadsere rundt på siderne
og kigge efter det du mangler – eller det du har lyst
til.
Eftersom bogen favner meget bredt, har vi forsøgt at adskille det
enkle og grundlæggende, som henvender sig til begyndere – fra
det lidt mere krævende, som henvender sig til erfarne sejlere.
”Need to know” og ”Nice to know”’
Af samme årsag har vi forsøgt at samle det man skal vide først
(”need to know”). Senere i kapitlet har vi suppleret med stof
som også er vigtigt, men som man godt kan sejle uden at have
kendskab til (”nice to know”). Typisk vil du altså finde det mest
enkle og centrale først, og ”krydderiet” - muligheden for at
optimere og forbedre, senere. Det har ikke været praktisk muligt at
gennemføre princippet gennem alle kapitlerne, men det er oftest
den struktur du finder.
Skal være en fornøjelse
Vi har også arbejdet meget med det grafiske udtryk. Hvert kapitel
har sin egen farve, og det er let at orientere sig gennem kapitlerne
i de fire sektioner. Bogen er illustreret med varierede og flotte
billeder og tegninger. Teksten er luftig, let, og opdelt i overskuelige
sektioner. Professionelt og moderne grafisk design bidrager også til
at gøre det både nemmere og sjovere at lære mere om sejlads.
www.sejlerbogen.dk

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner og
virksomheder, der har indgået aftale med Copy-Dan, men kun
inden for de i aftalen nævnte rammer.
Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med
Copy-Dan, skal ved ønske om kopiering henvende sig til Blue
Ocean Media.

Indledning
Vi har lavet SEJLERBOGEN for at give alle sejlere en kilde til udvikling. En
væsentlig del af indholdet er rettet mod det store antal tursejlere med
både i alle størrelser og faconer – ikke kun begynderne, men også de
mere erfarne. Derudover findes der sektioner med fokus på jollesejlads
og kapsejlads.
Sejlsport er lettere og mere tilgængeligt end nogensinde før – både hvis du vil komme i gang, og hvis du
vil videreudvikle dig. Men der har manglet en lærebog
om sejlads, som formidler det på en tidssvarende
måde.
Forrygende udvikling

Sejlsport har nemlig været gennem en forrygende
udvikling de sidste tyve år. Det gælder især for
kapsejlads på topniveau, men de nye tider har sat
tydelige spor hos alle sejlere, uanset om de sejler
tursejlads, handicap-sejlads på klubniveau, joller eller
noget helt andet. Nye sejlbåde er let håndterlige og
sikre, hvad enten de satser på komfort eller sportslige
sejlegenskaber. Samtidigt er der udviklet udstyr – sejl,
elektronik, tøj, sikkerhedsudstyr – som øger tilgængeligheden og glæden ved at sejle yderligere.

Let og uproblematisk

Alligevel opfattes sejlads stadig af mange som
kompliceret og utilgængelig – noget som tager lang
tid at lære, og som er svært at komme i gang med.
Det er faktisk helt unødvendigt. Med den situation
vi har i dag, er det temmelig let og uproblematisk
at komme i gang med at sejle. Og vil du udvikle dig
videre som sejler, så er mulighederne for helt nye sejloplevelser bedre og flere end de har været tidligere.
Åbne op

Sejlerbogen er lavet for at øge tilgængeligheden. For
at åbne op for nye sejlere. Den skal også gøre det
endnu sjovere at sejle for dem som allerede er sejlere.
Når du udvikler dig videre og bliver bedre til at sejle,
bliver både sejlglæden og sikkerheden større – og
mulighederne flere.
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Magne Klann

Øyvind Bordal

Magne Klann (f. 1970) har altid haft et lidenskabeligt
forhold til både og livet til søs. Barndommens ferier
blev tilbragt i båd, primært langs den norske og
svenske kyst. Han var også aktiv kapsejler i E-jolle, og
hans første fuldtidsjob var som sejlmager.

Øyvind Bordal (f. 1967) har sejlet hele livet; mest
aktivt i forskellige jolleklasser, efterhånden på internationalt niveau. Som træner og mandskab på forskellige kølbåde, og senere som ejer af en lang række
mere eller mindre mærkværdige fartøjer, er pensumet
efterhånden udvidet til at omfatte de fleste former
for sejlads. Det er blevet til mange tusinde sømil,
blandt andet efter krydsning af Atlanten og Nordsøen,
og sejlads i mange farvande rundt om i verden – også
shorthanded.

Magne Klann er fotograf og skribent - uddannet i
visuel kommunikation i England. For nogle år siden
gjorde han sig internationalt bemærket med fotoudstillingen ”Piip-show”, hvor han fremviste fuglekasser udstyret som små ”menneskehjem”. I Norge er
Magne også kendt som manden bag de populære
”Havneboka”- udgivelserne – en serie norske og skandinaviske havne-guider.
I arbejdet med Sejlerbogen har Magne primært været
ansvarlig for illustrationer og fotos, samt redigering
og tilrettelæggelse af tekstmateriale. Han har også
skrevet enkelte af kapitlerne i bogen.
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Øyvind har læst psykologi, historie og pædagogik ved
universitetet i hhv. Oslo og København, og flyttede til
Nordsjælland i 1993, hvor han stadig er bosat. Han
startede Blue Ocean Media i 2004, men har leveret
journalitik på freelance-basis til pressen i en del lande,
lige siden ”debuten” i en norsk lokalavis i 1985.
I arbejdet med Sejlerbogen har Øyvind primært været
ansvarlig for at skrive teksterne til bogen, samt redigere og tilrettelægge samspillet mellem tekst, tegninger og fotos. Han står også bag dele af fotomaterialet.

EN BOG, DER GÅR HELE VEJEN
”Den kan ligge fremme - så man kan bladre i den, lave markeringer,
låne den ud, dele den med familie og venner. Alt det skal denne bog.”
| af jesper bank
Vi har siden halvfemserne orienteret os mere
og mere mod nyheder, kommentarer, videoer,
magasiner og bøger på internettet. Det er en
udvikling som vil udvikle sig til former vi i dag
ikke har overblik over.
Flere medier

Mange orienterer sig udelukkende via nettet,
men de fleste benytter flere medier til at
dække sine behov for information og inspiration.

Kan bruges som opslagsbog

Skal kigges i, diskuteres og inspirere

Jeg skal da have bogen liggende på bordet,
fordi den tager os igennem sejlads fra bunden,
og fordi den går hele vejen. Det er en bog der
kan bruges som lærebog, men jeg skal også
have den liggende til at vise mine ikke sejlende
venner. Vise de gode forklaringer der findes på
vores til tider komplekse form for sport. Den
kan nemlig også bruges som opslagsbog.

Den skal kigges i, den skal kommenteres, den
skal diskuteres og den skal inspirere. Da den
spænder vidt, vil mange finde en del af bogen
enten for avanceret eller for banal, men det gør
netop at alle bør få den læst. Eller rettere en
stor del af den.

Del den!
Modigt og befriende

Derfor er det både modigt og meget befriende
at se en ny bog håndtere den vanskelige disciplin det er at formidle glæden og fascinationen
ved at lære sig sejladsen.

Netop det er vel en af bogens fortrin: At den
kan ligge fremme - så man kan bladre i den,
lave markeringer, låne den ud (når man har
skrevet sit navn i den), dele den med familie og
venner. Alt det skal denne bog.

En god bog

Da Øyvind gav mig den norske version af
bogen, tænkte at jeg da godt lige ville bladre
den igennem. Men jeg endte med at læse
bogen. Af nysgerrighed. Fordi det var en god
bog.
Det håber jeg også du må opleve. God fornøjelse med læsningen.
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