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Patentsøknad   
 
Hoftetrapes med sikkerhetsstropp.  (engelsk: Hip harness with safety strap.) 
 
Teknisk område 
 
Brettseiling, kiting, vannsporter som bruker trapeser med krok som avlastning.  Festes på den  
eksisterende typen midjetrapes (engelsk: waist harness) men flytter den nedover på kroppen. 
 
Teknisk problem 
 
Holde midjetrapeser nede på hoften så den ikke sklir oppover på midjen/ryggen ved seiling med 
trapesliner. 
 
 
Ulemper ved tidligere teknikk 
 
1. Midjetrapeser (også kjent på engelsk som ‘Waist harness’) sklir opp på ryggen lenger vekk fra 
massemiddelpunktet til kroppen.  Figur 9 viser plasseringen av midjetrapesen. 
 
2. Sittetrapeser (også kjent på engelsk som ‘Race harness’) har stropper som tar last rundt 
bena og hindrer bevegelse.  Figur 10.1 viser sittetrapesen. 
 
3. Hybrid trapeser (kombinasjon av midje og sittetrapes) gir støtte nærmere 
massemiddelpunktet men låser kroppen.  Figur 10.2 viser hybrid trapesen. 
 
 
Fordeler ved ny teknikk 
 
Trapeser benyttes til å avlaste armer og bein i de fleste typer seiling. En ofte sylinderformet 
bekledning har festet en metall krok (Fig 1.1) som hektes i et tau som er festet til en bom. 
 
Midjetrapes (Fig 9) (engelsk: Waist harness) er sylinderformet og er designet for å omslutte 
kroppen ved midjen eller lenger opp på ryggen.  Men det er fordelaktig å ha kroken på en 
hoftetrapes lavere ned på kroppen, faktisk helt nede (som navnet tilsier) på hoften, for å finne 
en bedre balanse i det en kan kalle en fagverkkonstruksjon av elementene “seiler-brett-rigg”. 
En lavere krok fordrer lengre trapesliner festet på bommen, overkroppen vil krummes og 
kroppen henge lengre ut fra bommen. Hoftetrapesen belaster 100% av kroppens vekt i 
korsryggen. 
 
Sittetrapesen (Fig 10.1) (engelsk: Seat harness/Race harness) er den andre typen trapes som 
plasserer kroken lavere men som låser fast bena ved å overføre noe av belastningen fra kroken 
til under setet med reimer rundt bena. Derav navnet.  Sittetrapesens to stopper belastes med 
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50% av kroppens vekt og 50% i korsryggen. 
 
Hybridtrapesen (Fig 10.2) (engelsk: Hybrid harness) kombinerer midje og sittetrapes ved å 
fremstå som en sylinder som midjetrapesen med enten påsydd materiale som omslutter setet 
og bena og med stropper som strammes rundt bena.  Hybridtrapesen belaster 70% av kroppens 
vekt i korsryggen og 30% under setet.  Hybridtrapesens støtte/belasting under setet er 
ufordelaktig da det misker kroppens evne til å holde fast i trapesen (30% som nevnt over) og 
dernest krokens evne til å manipulere seilet via trapeslinene.  
 
Hoftetrapes med sikkerhetsstropp (Fig 1 - Fig 2 - Fig 3 - Fig 4 - Fig 5)  (engelsk: Hip harness 
with safety strap) har den fordelen at 100% av kroppens vekt bæres på hoften siden belastning 
på korsrygg og setet forsvinner fullstendig.  Medisinske er det en fordel å spare korsryggen. 
 
En trapes som sitter på hoften kan strammes til rundt kroppen uten at kroppen mister 
bevegelighet hverken i ryggpartiet eller i bena ved lysken.  Kroken kan “nøkke” kraftigere i 
riggen når trapesen sitter fast i ytterpunktene av hoften enn når kroppen “svømmer” fritt inne i 
løstsittende sitte-, hofte- eller hybrid- trapeser.  Dermed oppnår seileren ca 20% mer effektiv 
seilføring, enten dette hentes ut i evnen til å holde større seil eller rett og slett ved å spare 20% 
energi. 
 
Kroken (engelsk: Spreader bar) (Fig 1.1) i metall vil for brettseileren noen ganger dras oppover 
av trapestauet og bør festes til magebeltet (engelsk: powerbelt) (Fig 1.2) med borrelåsreimer 
(Fig 1.5).  Ved kiteseiling er det vanlig å stive opp magebeltet og dermed den vertikale 
vandringen til kroken med en plate som allerede har disse borrelåsreimene. 
 
Sikkerhetsstroppen (Fig 8) må ikke festes direkte i kroken da dette kan medføre en for direkte 
lastoverføring ved katapulker (vindkast drar seileren ut av balanse) og en hard belastning på 
edlere deler, men i magebeltets nedre del foran på  Hoftetrapesen (Fig 6). 
 
Den lave kroken og de lengre linene resulterer i at riggen seiles mer vertikalt, som igjen gjør 
riggen mer effektiv under både brettseilerens baneseiling og friseiling.  Kiteren sparer kun 
energi, men alle typer seilere sparer energi i arbeidet med å konstant skyve ned trapesen som 
alltid sklir opp.  Til slutt vil denne permanent korrigerte balansen, (som følge av Hoftetrapesen), 
føre til at eksisterende seilere seiler oftere, flere nye seilere vil strømme til vindidrettene og 
alderspennet blant utøverne vil øke.  Forhåpentligvis vil dette også utjevne kjønnenes 
representasjon. 
 
Generell beskrivelse 
 
Fleksibelt bredt anatomisk formet neoprenbånd festet med f.eks variabel borrelås i løkke 
nederst i ryggen på trapesen og med f.eks variabel borrelås foran nederst på magebeltet under 
kroken på trapesen.  Båndet hindrer trapesen i å flyte opp ved vannstart eller i å dras opp under 
seiling og kalles derfor Sikkerhetsstropp (Fig 1.4 - 2.2 - 3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 8). 
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Hoftetrapesens plassering vises under bruk i Fig 11 (nedenfra) og i Fig 12 (fra siden).  
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Tegninger 
 

 
 

Fig 1.  Hoftetrapes med Sikkerhetsstropp sett forfra. 
 
 
 

 
 

Fig 2.   Hoftetrapes med Sikkerhetsstropp sett bakfra. 
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Fig 3.   Hoftetrapes med Sikkerhetsstropp sett ovenfra. 

 

 
 

Fig 4.   Hoftetrapes med Sikkerhetsstropp sett nedenifra. 
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Fig 5.  Sikkerhetsstropp, med hule tunneler for de gjennomgående fleksible festereimene. 

 

 
Fig 6. Hoftetrapes med Sikkerhetsstropp sett fra siden. 
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Fig 7. Hoftetrapes der sikkerhetsstroppen er festetbak og nederst på trapesen med borrelås, 

søm, lim eller spenne enten gjennom hull i trapesen (7.2) eller festet direkte på trapesens 
innside (7.4).  Tilsvarende feste på magebeltet men da alltid justerbar, dvs ikke fastsydd. 
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Fig 8. Sikkerhetsstropp med festeremmer.  Disse kan sys direkte fast i trapesen eller de kan 
bestå av borrelåser som går i loop gjennom hull i trapesen og festes tilbake på seg selv for å 
variere lengden på sikkerhetsstroppen.  Det er fordelaktig at minst frontdelen kan varieres i 

lengde. 
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Fig 9.   Plassering av tradisjonell Midjetrapes (Waist harness). 
 
 
 

 
 

Fig 10.  Tradisjonell Sittetrapes/Race harness (1) og tradisjonell Hybridtrapes (2).  

Side 10 av 14 



 
 

Patentsøknad Hoftetrapes 

Sammendrag 
 
Hoftetrapes karakterisert ved ett tykt rektangulært, konkavt, fleksibelt og anatomisk sikkerhets- 
bånd/stropp  (Fig 1.4 - 2.2 - 3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 7.4 - 8)  for å hindre at hoftetrapesen flyter eller 
glir opp under seiling med 2 - 10mm tykk, fortinnsvis av 6mm, neopren.  Sikkerhetsstroppen har 
konkave langsider for anatomisk tilpasning mellom bena og festes nederst direkte på baksiden 
av trapesen med borrelås, søm, lim, kroker eller justerbare reimer med spenner (Fig 7.4).  
 
Reimene kan gå over i festestreim sydd fast til sikkerhetsstroppen som looper gjennom festehull 
i trapesen (1 eller 2 stk),  og festes til seg selv med borrelåstypen eller med spenner slik at 
lengden på sikkerhetsstroppen blir variabel (Fig 7.2). 
 
En alternativ sikkerhetsstropp beskrives med fleksible reimer som penetrerer en hul versjon av 
sikkerhetsstroppen og som derved går gjennom den i hele lengderetningen (Fig 5).  Den festes 
likt som i 7.2 og 7.4 beskrevet over. 
 
Sikkerhetsstroppen må kunne justere lengden og festes nederst på magebeltet foran på 
trapesen for eksempel med enten borrelåser i løkke eller med reimer i spenne.  Båndet er 
herved ved denne patentsøknad gitt navnet Sikkerhetsstropp (engelsk: Safety strap). 
 
 
Patentkrav 
 
1. Hoftetrapes karakterisert ved at det har et/en elastisk anatomisk bånd/stropp (Fig 1.4 - 2.2 - 
3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 8) mellom bena (Sikkerhetsstropp, Fig 8) som hindrer at trapesen glir opp 
under seiling eller flyter opp når seileren ligger i vannet. 
 
2. Hoftetrapes i henhold til krav 1 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen har tykkelse på 1-10 
mm, fortrinnsvis 3-8 mm og mer foretrukket 5-6 mm. 
 
3. Hoftetrapes i henhold til krav 1 og 2 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen har konkave 
langsider (Fig 8) for anatomisk tilpasning mellom bena. 
 
4. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesen med borrelåsbånd (Fig 7.3)  som vandrer i løkke (Fig 7.2) fra sikkerhetsstroppen via ett 
eller to hull i trapesen nederst på baksiden (Fig 7.6), tilbake til festeflate for borrene på 
sikkerhetsstroppens andre side (Fig 7.3). 
 
5. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesen, nederst på baksiden, med søm (Fig 7.5) og er dermed en del av trapesen. 
 
6. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesen, nederst på baksiden, med lim (Fig 7.5). 
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7. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til hemper i 
trapesen, nederst på baksiden, med plast eller metallkroker. 
 
8. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesen, nederst på baksiden, med remmer og reimspenner i plast eller metall. 
 
9. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 3 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesen, nederst på baksiden, med borrelåsreimer som føres tilbake fra trapesen i løkke (Fig 
5.2) men der festereimene går videre over i fleksible reimer, ført gjennom hule tunneler i 
sikkerhetsstroppen (Fig 7) og festet i magebeltet på forsiden (engelsk: powerbelt, Fig 1.2 og Fig 
6.1). 
 
10. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 9 karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er festet til 
trapesens magebelte, nederst på forsiden, med borrelåsreimer i løkke via sikkerhetsstroppen for 
å kunne justeres i lengden (Fig 7.6). 
 
11. Hoftetrapes i henhold til krav 1 - 9 karakterisert karakterisert ved at sikkerhetsstroppen er 
festet til trapesen, nederst på forsiden, med reimer og spenne  i løkke via sikkerhetsstroppen for 
å kunne justeres i lengden (Fig 7.6). 
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Fig 11.  Hoftetrapes med sikkerhetsstropp i bruk nedenfra. 
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Fig 12.  Hoftetrapes med sikkerhetsstropp i bruk, i fra siden. 
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