Namn:______________________

RÖSS seglarsaga
Det här är RÖSS lilla seglarsaga för dig som skall börja segla! Läs
den gärna tillsammans med dina föräldrar under tiden du går i provapå-kursen eller seglarskola.
Längst bak finns en lista där du kan du kryssa i vad du har lärt dig.
Trevlig segling!

Namn:____________________

DE FYRA SEGELSÄTTEN

VIND

Halvvind:

affär

Här bor
Lisa

Halvvind

Lisas
morfar

Det är lördagsmorgon och Lisa har bestämt med sin morfar att hon skall segla
hem till honom och äta frukost. På seglatsen kommer vinden rakt in ifrån sidan
på Lisas båt. Hon seglar då halvvind. När man seglar halvvind skall man släppa
ut seglet en liten bit utifrån båtens ”hörne”, se bilden. Det är viktigt att Lisa
sitter på motsatt sida av seglet och håller utkik framåt och upp i seglet. Skulle
det börja bubbla i seglet kan Lisa skota lite för att behålla farten i båten.

VIND

Kryss:

affär

Kryss

Här bor
Lisa

Halvvind

Lisas
morfar

När Lisa är klar med frukosten hos sin morfar har hon fått i uppgift av sin mamma
att segla till affären för att köpa mjölk. Affären ligger rakt mot vinden. Eftersom
det inte går att segla rakt emot vinden måste Lisa sicksacka sig dit, hon måste alltså
kryssa. När Lisa kryssar skotar hon till hörnet och styr upp mot vinden tills hon ser
att det börjar bubbla i seglets framkant, då tar hon roder åt sig tills det precis slutar
bubbla. På kryss är det extra viktigt att man hela tiden håller koll på om det bubblar i
seglet och så fort man ser en bubbla får man ta rodret lite åt sig. För att komma till
målet måste ju Lisa sicksacka fram och då krävs det att man efter ett tag gör något
som kallas för slag. Mer om detta senare...

VIND

Slör:

affär

Slör

Kryss

Här bor
Lisa

Halvvind
Lisas
morfar

När Lisa skall segla hem måste hon runda en ö för att inte gå på grund. Lisa
seglar då med vinden snett bakifrån. Detta kallas slör. Lisa släpper då ut på
seglet lite mer än vad hon gjorde när hon seglade halvvind. Fortfarande är det
viktigt att Lisa sitter på motsatt sida av seglet. Lisa måste även hålla utkik
framåt och upp i seglet. Börjar det bubbla i seglets kan Lisa skota lite.

VIND

Läns:

affär

Slör

Kryss

Läns
Här bor
Lisa

Halvvind
Lisas
morfar

När Lisa rundat öns udde kan hon styra raka vägen hem mot bryggan. Lisa har
då vinden in rakt bakifrån och det kallas att länsa. Seglet skall då släppas ut
ytterligare lite till, så att det står rakt ut från båten.
När Lisa kommer hem med mjölken blir det pannkakor till middag!

NÄR MAN SEGLAR MÅSTE MAN HELA TIDEN HÅLLA REDA PÅ
VARIFRÅN DET BLÅSER OCH MAN MÅSTE OCKSÅ LÄRA SIG
EN DEL NYA ORD!

VIND

Tryck rodret från dig!
VIND

Dra rodret mot dig!

VIND

Falla, lova och ligga i vindögat:

lova
falla
ligga i vindögat
Slå och gippa:

ATT SLÅ- att vända mot vinden
För att slå börjar du med att lova så mycket att båten hamnar i vindögat (tryck rodret från
dig!). Fortsätt att lova så kommer du förbi vindögat. När vinden tar tag i seglet från andra
sidan flyttar du dig över till andra sidan. Du har gjort ett SLAG!
ATT GIPPA- att vända med vinden
För att gippa börjar du att falla, dvs dra rodret mot dig. Dra samtidigt in skotet. När vinden
kommer rakt bakifrån, akterifrån, ryck över seglet till andra sidan. Släpp ut skotet igen och
flytta dig till andra sidan. Nu har du gjort en GIPP!
Det här måste man öva många gånger på!

Om att kapsejsa:

I början tycker man kanske det verkar läskigt att kapsejsa men när man väl gjort det tycket
man nog att det var ganska skoj! I seglarskolan kommer du få prova på att kapsejsa, så du
vet hur du skall göra för att vända tillbaka båten och kunna segla igen. På prova-på-kursen
kommer vi inte öva på att kapsejsa.

Om att rigga och båtens olika delar:
I början tycker man att det är en massa grejer på båten att hålla reda på, men om man
försöker lära sig vad de olika delarna på båten heter blir det mycket lättare!
ATT RIGGA är att göra inordning båten för att kunna segla. Roder, centerbord, segel och
spristake hämtar du i mastskjulet. Du riggar båten på land och kör i båten på en kärra ner i
vattnet. Glöm inte mastsäkringen! Först nere i vattnet sätter du i roder och centerbord.

spristake

vimpel

mast
segel

bom
förtamp
skot
rorkult

centerbord
OBS!
mastsäkringen
under toften!

roder
centerbord

Knopar:
Alla knutar på sjön heter knopar! Här är några som är bra att kunna:

Dubbelt halvslag
kring egen part

Använder man t. ex. när
man skall knyta fast
båten i bryggan

Råbandsknop

Används när man skall
knyta ihop två lika
tjocka linor

Åttan

När man skall göra en
stoppknop i änden av skotet

Pålstek

När man skall göra en
ögla i änden av en lina

Skotstek

När man skall binda ihop två
linor som är olika tjocka

Nu har jag lärt mig
Kryssa i när du har lärt dig:
vad båtens olika delar heter						
		
att rigga båten (göra iordning den på land)				

göra ett dubbelt halvslag
en råbandsknop

sjösätta och förtöja båten (knyta fast den i bryggan)		

en åtta

segla halvvind (vinden in från sidan)					

en pålstek

segla kryss (vinden in snett frammifrån)				

en skotstek

segla slör (vinden in snett bakifrån)
segla läns (vinden in bakifrån)
att slå (vända upp mot vinden)
att gippa (vända med vinden)

