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Schema
• Tre teoripass på våren

• Sju seglingspass och en heldag på havet utanför Sandhamn på 

våren

• 5 seglingspass och två teoripass på hösten

• Segling och teori tisdagar 17.30 -21.00

• Totalt 50 timmar segling och 17.5 timmar teori



Program teori 1 & 2

• Manövrar ”Basics”
– Kryss
– Stagvändningar
– Kryssmärke - Spreadmark
– Sättningar 
– Gippar
– Nedtagningar

• Alternativ
– Andra manövervarianter
– Gennakerbåt
– Stor spinnakerbåt
– Double handed



Vi jobbar mycket med film: 
Stagvändning/slag

http://www.youtube.com/watch?v=E5RTeLXd_ww


Vi går igenom positionerna en i sänder 
t ex: Keyboard, Mast, Fördäck



Vi går igenom olika alternativ:
Stagvändning – så kan man också göra

- Filmerna visar det vanligaste sättet att arbeta med 
fockskotningen, men vi använder numera rufftaks-
wincharna. Ni kommer att få prova båda varianterna

- I olika vindstyrkor
- Rullslag, synkroniserat, normalt lett av taktiker eller rorsman

- Vid genua:
-Viktigt att släppa gamla skotet helt
- Mast, hjälper till att dra runt
- Rorsman, tar hänsyn.



Alla manövrarna gås igenom på detta sätt: 

Sättning – bare away med bom

http://www.youtube.com/watch?v=X7N_Mt-59dc


Alternativa sättningar
• Bare away med bom 

• Bare away utan bom
– Varför #1: Kunna göra en snabb gipp

– Varför #2: Hinner inte sätta bommen

• Gippsättning
– Varför #1: Åka åt andra hållet

– Varför #2: Försiktighet, speciellt om det inte är spreadmark



Detaljerade beskrivningar.
Exempel: Fördäck

– Häng kvar så länge som möjligt, max. 

– Rapportera vågor

– Kolla att allt ser rätt ut – spinnbom, spinntravare, lift, nedhal, fall, skot, gajar, lucka, …

– Se till att gajen är släppt (ur råttan i sittbrunnen) och trasslar ut den på rätt sida om 
spinnskotet

– Ta gajen i högerhand och sätter fast den i bommen, vikten i lovart

– Dra ut och sätter spinnbommen på plats, vikten i lovart

– Gå fram med vikten i lovart, sätter högerfoten över relingskanten och ner på högerknä, öppnar 
luckan, drar loss fallet från fallklykan, kastar bak lä-skothornet så långt som möjligt, trär fram 
lovarts-skothornet samtidigt som det dras i skotet, håller i så det inte blåser ut, matar ut 
fallhornet under seglet och håller i så det inte blåser ut

– Kolla att allt ser rätt ut och om spinnackern är snurrad (försök snurra toppen rätt!)

– För-hissa och håll i så toppen inte börjar snurra (risk för timglas)

– Vid “hissa-call”, håll in förseglet och mata på spinnakern med vänster hand

– Kolla att spinnaker kommer upp i topp, hjälp “Mast” att hissa vid problem

– Stå på knä vid försegelliket, dra ner förseglet i liket till 1m kvar i rännan, öppna pre-feeder och 
stäng runt liksnöret

– Förbered sättning av stagsegel - tag försegelfallet och koppla i stagseglets fallhorn

– Hissa stagseglet

– Stäng luckan och sätt fast säkerhetsstroppen över förseglet (vid hårdvind/på hav)



Och även vad man inte ska göra: 
Chinese Gybe:

• https://youtu.be/CMKKJPBG7_U?t=214

• Gruppdiskussion: Vad gjordes fel?

https://youtu.be/CMKKJPBG7_U?t=214


Genomgång av olika båttyper:
Deplacement vs apparent

• Spinnaker vs Gennaker

• Low-mode vs Apparent-båtar
• Race

• Cruise

Fast 40, TP52. Whitbread-båt, 
Trimaran, offshore-typ, Americas
cup nya, J-class (apparent i 
deplacement mode)



Olika system:
Gennaker – Automatisk retriever 

• Sättning
- Mata ut tacken

- Dra ut peket

- Hissa gennakern och dra det sista i tacken

• Gipp inside
- Viktigt släppa fram gamla lä

- Kort om gipp outside

• Nedtagning
– Manuellt (j70) (Film)

– Automatiskt Retrieversystem 1 (fast 40/tip52)

– Retrieverlina som dras manuellt (Swan 50) (Film)

https://www.youtube.com/watch?v=qvWBqKjCTSU
http://www.youtube.com/watch?v=w3st365oLJc


Offshorevarianter 

• Flygande försegelbyten
• Spinnbyten
• Revning
• Mörker
• Sträckbogar:

• Outhauler

• Jibtop

• Reacher

• code-segel

• stagsegel

• Dippgipp

https://www.youtube.com/watch?v=FXtvWYw8Id4

https://www.youtube.com/watch?v=FXtvWYw8Id4


Teori 3. Segla storbåt fort



Teori 4



Teori 5. Instrument, vindteori och 
Storbåtsprojekt



Mål med seglingspassen

• Alla (som vill) prövar alla positioner vid olika manövrar och 

förhållanden

• Målet är att du ska bli en bra allroundseglare som kan segla på olika 

positioner och att du ska få en bra grund att stå på om/när du vill 

specialisera dej på en viss roll 

• Du seglar två positioner vid 

varje träningspass



Alla får fri tillgång till Teamets drive



Personliga certifikat signerat av 
KSSS Managing director och Head of training
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