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Artikkel fra leder i BKR.  

 

At jeg seiler rundt med et hull i båten som er tildekket av en gummibelg gir grunn til ettertanke. 
Og når produsenten anbefaler å bytte den hvert syvende år, bør det mane til aktsomhet. 
Ryker den, er alternativet dårlig. 

Dette er en egenerfart opplevelse – som jeg ønsker å dele - hvor jeg som seilbåt eier stort sett har fått tilbakemelding 
at det ikke er nødvendig å skifte seilbelg etter intervall gitt av håndbok. Ser like fin ut!  

Dagen før skifte: Du må ikke finne på å bruke penger på skifte av belg! 
Dagen belgen ble skiftet og fremvist (samme person): Herregud!! Jeg trekker tilbake ALT jeg har sagt om IKKE å skifte 
belgen! Det var på tide denne ble skiftet! Båt ny juli 2008 og skiftet nå mai 2019. 

For vår del var det høyst på tide – og derfor denne artikkel hvis likefolk sitter med tilsvarende tilbakemelding jeg har 
fått – og dermed utsatt skifte av seilbelg. Skifte av seilbelg har historisk hatt en forholdsvis høy kostnad – hvis en ikke 
har utført hele jobben med skifte selv. Se artikkel fra vårt SEILmagasin – for gjør selv. 

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland har overfor sine medlemmer inngått en fastpris avtale med vår Samarbeidspartner 
Båtteknikk AS. 

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland sin visjon – som også for Båtteknikk AS – er et Problemfritt båtliv. 

Hva ble så gjort – og her forsøkt med tekst og visuell fremstilling: 

Her er mansjett fjernet og deretter seildrev demontert fra gir og tatt 
inn i båten. 

  

https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=35820
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Slik så den ut fra oversiden (tørr side) Ser jo fin ut. 
Tørr side 

Her kom det frem et lite hyggelig syn -etter demontering av 
mansjett og seildrev. 
Våt side 



 

                                                       Side 3 av 5 

Skift seil-belg før det er for sent 
Skift seil-belg før det er for sent. 

 

       
 

 
   

Sprukket ca 300 grader. 
Våt side Ny belg. 

Våt side 
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Ny og gammel belg. 
Våt side 

Ny og gammel belg. 
Tørr side 



 

                                                       Side 5 av 5 

Skift seil-belg før det er for sent 
Skift seil-belg før det er for sent. 

  

Rengjøring påkrevd. 

Komplett mobilt verksted. 

Seilbelgen vår ble skiftet i tide! 
 

Og ser mansjetten din fin ut etter 13 år i sjøen, så er 
det bare bra. Da byttet du den i tide. 


