Vi fik lavet en Code Zero til vores båd i år. Det er et rigtig godt tursejl, for man skal ikke være over
det, som man er nødt til med en spiler, og det er nemmere at sætte og bjerge, end jeg havde regnet
med. Det kan gå noget tættere til vinden end en spiler, men krydse med det kan man ikke.
Jeg fik lavet den i aramidforstærket laminatdug, det er tyndt og let, og holder faconen godt. Sejlet
kan også laves i kraftig spilerdug, der er noget billigere, men det giver sig meget. Til kapsejlads er
det et udpræget letvindssejl. På tursejlads har vi også haft megen glæde af det i blæsevejr, når vi går
dybere. Nogle gange har vi brugt det sammen med fokken spilet med stagen til luv.
Sejlet er monteret på et specielt rullesystem, som ruller om forliget, hvor der sidder et tov, der er så
torsionsstift som muligt. Sejlet sættes sammenrullet i spilerfaldet, og rulles ud og ind der. Forliget
skal strammes rigtig meget op. Jeg har sat en spilergalge og et skivgat til spilerfaldet højere oppe;
det hjælper også til, at jeg ikke får rullet spilerfaldet ind i fokken. På både af Contrastens størrelse er
man nødt til at føre spilerfaldet ud over galgen, da den ellers vil bliver revet af. Jeg købte skivgattet
hos Selden, galgen har jeg selv bukket i 6 mm rundstål og svejst sammen. I dag ville jeg have lavet
den lidt kortere og ført spilerfaldet gennem en lille blok, for det slider mindre på spilerfaldet.

Vi fik lavet vores hos DK Sails i Rudkøbing. Det er et dyrt sejl
21.000 kr. og dertil en rulle til 6000 kr. Om efteråret giver
sejlmagerne noget rabat, der kan trækkes fra den pris. Jeg købte
rullen hos www.Furltec.dk
Forliget er 11,55 m, agterlig 10,65 m og underlig 6,71 m, og da
agterliget, til forskel fra en almindelig genua, er skåret positivt,
er det noget af en genua, ca. 44 m².

Ifølge North Sails var det dem, der udviklede sejlene i
forbindelse med Whitbread Round the World Race i 1997-1998.
De måler ifølge de fleste måleregler ind som en asymmetrisk
spiler. Til DH regelen skal tværmålet på midten være mindst
65% af underligets længde, og det sætter nogle naturlige grænser
for, hvor fladt sejlet kan skæres.
Der er en svensk Contrastsejler, der har skrevet om sine
erfaringer med sejlet og ganske meget andet. Hans Code er 8
meter i underliget, og sidder på et bovspryd.
http://contrast33201.wordpress.com/

