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Mast: 
Skivgathjul for storsejlsfald i top skal løbe let. Det kontrolleres samtidigt, at 
wiren ikke har gnavet sig sidelæns ud i mastetoppen, hvilket kunne forårsage, at 
faldet sætter sig fast. 
Hjulet for fokkefaldet kontrolleres og smøres med fedt. 
De påsvejste beslag for bom og kickingstrop kontrolleres for revner. 
Det kontrolleres, at det styr, der sidder ca. 2o cm oppe i masten, ikke er slidt af 
faldene. Hvis det er slidt kan faldet evt. flyttes til et andet hjul i mastefoden. 
 
Bom: 
De 4 hjul i bommens ender skal kunne løbe frit. 
Hjulene for rebewirer kontrolleres. 
Husk, der skal være en nylonskive under mellemstykket, der går ind i mastebeslaget. 
Kontroller rebewirerne for slitage (lus). 
Se efter om beslag for kickingstrop er revnet eller løs. 
 
Rodrig: 
Behandles nænsomt, må ikke bøjes for kraftigt. 
 
Fald: 
Kontrolleres for lus og ved splejsningen wire/tov. 
 
Skrog indvendig: 
Bundstokkene kontrolleres for revner. 
Masteunderstøtningen kontrolleres for revner. 
Kontroller fastglasningen ved hjørnerne af skoddene (dem ved masten). 
Kontroller det lille skod under forkøjen for revner ved enderne. 
Forkøjen skal være boltet forsvarligt fast til skrogsiden. Hvis boltene/skruerne er 
blot lidt løse, bør forkøjen løftes lidt og lægges fast i gummi og boltes fast. 
 
Skrog udvendig: 
Overgangen (fastglasningen) mellem blykøl/glasfiberkøl kontrolleres. Hvis der er 
revner spændes kølboltene og ny fastglasning foretages. 
Glasfiberkøl/bund overgangen kontrolleres for evt. revner ca. 2o cm ude på den 
flade bund. 
Forskibet kontrolleres for revner udvendig, hvor forkøjen er indvendig.
 
Beslag: 
Roret kontrolleres for slør. Evt. slidte lejer bankes ud (fra modsatte ende med 
en lang stang) og fornyes. Rorstammen smøres med tykt fedt. Obs. på nye både er 
der ved det nederste leje monteret en smørekop. 
Mastefoden kontrolleres for revner i svejsningen langs den øverste kant. 
Hjulene i ledeblokkene på ruftaget kontrolleres. Kuglelejehjul kan med fordel 
anvendes til storsejlsfald, fokkefald, spilerfald og ophal til spilerbom. 
Skødeklemmer (frølår) kontrolleres. Kæberne (på fiberfrølår) kan evt. files op 
så de igen bliver skarpe. 
Skøde- og faldspil adskilles og smøres. 


