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Christina Frii har arbetet med tekniska kläder och
sjösäkerhetsprodukter i mer än 30 år. Hon har utrustat besättningar
som ska segla jorden runt, de som ska havskappsegla eller bara vara
ute över helgen.
Oavsett vad du tänker hitta på när du sjösatt bör det vara samma sjösäkerhetstänk som gäller. Har
jag vad jag behöver för den kommande seglingen. Anpassa din utrustning utifrån var du ska segla.
Intresset för segling och båtliv ökar alltmer och support i små steg gör det enkelt att komma vidare.
I den här artikeln beskriver jag hur du kan gå från nybörjare till engagerad havskappseglare.
Möjligheterna är oändliga och några tips på vägen kommer här:

seglarkUrs
Kurserna delas in i tre steg. Som
nybörjare lär man sig båten praktiskt
och hur man hanterar den i bra väder.
Fortsättningskursen är för dig som vill
kunna hantera båten i alla slags väder och
trimma seglen så bra som möjligt för att
få ut det mesta av seglingen. Steg tre är för
dig som vill kunna segla spinnaker och bli
en riktigt bra kappseglare.

sjösÄkerHetskUrs
Båten har många delar och de behöver alla
gås igenom inför varje säsong. Är allt helt,
något som behöver åtgärdas? Personlig
säkerhet och träning i man över bord
(MOB) och utrustning är viktiga delar.
Vad händer om jag ramlar i vattnet? Hur
länge klarar jag mig och hur ska jag klä
mig?

kUrser i tre steg
Förarintyg är grundkursen för dig som är
nybörjare och behöver få lite struktur på
vad som är viktigt på sjön. Kustskepparen
är till för dig som vill få fördjupad
kunskap och ska framföra en farkost som
är större än 4x12 meter. Fartygsbefäl
klass VIII är för dig som ska jobba
kommersiellt och behöver förkovra dig i
bl a VHF, Brandskydd, Radar, Sjösäkerhet
och övning med livflotte.

BÅt
Om man har egen båt kan man vara
med i en båtklubb och segla på klubbens
träningar. Det brukar vara både kul och
socialt. Om man inte har egen båt kan
man gå med i ett segelsällskap eller någon
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förening. De brukar ordna seglingar i
diverse former.

tÄVling
Tävlingar finns det gott om runt
Sveriges kuster. Det är ett roligt och
socialt sätt att segla. Tävla kan man
göra på många olika sätt. Många seglare
förflyttar sig längs med Sveriges kuster
för att vara med på olika tävlingar
och seglare från våra grannländer
besöker Sverige för att deltaga i våra
välarrangerade tävlingar.

VÄgen frÅn
klUBBsegling till eM
i HaVskappsegling.
HUr gÅr det till!?
Det finns olika regler för olika tävlingar
och för att nämna några så använder
sig t ex Seapilot2Star av SRS och ska
man segla EM i havskappsegling så är
det ORC som gäller. För att segla ORC
behöver du mäta in din båt. Kontakta
Svenska Seglarförbundet som stöttar
dig med all information du behöver. I
korta drag går det till så att en mätman
kommer till din båt som mäts in enligt
gällande regler. Därefter skapas ett
mätbrev som skickas till ORC där
din båt registreras. Oavsett vilken
tävling du ska vara med i så finns det
säkerhetsföreskrifter utfärdade och de
bör följas till punkt och pricka för att
du ska vara godkänd när du kommer till
tävlingen och det är dags att starta.
Njut av sommaren, vinden, solen och
seglingen! Seglarhälsningar Christina

