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Vind i seglen på Borstahusens
seglarskola
Kryssa, slå och kapsejsa. Ord som trots att de kan verka
förvirrande för landkrabbor är helt självklara för sjöfolk.
Under sex veckor i sommar håller Borstahusens SS
seglarskola för både nya och rutinerade optimister.
Andreas G Persson

Följ

Ida Bergström, Otto Ivarsson och Otto Dackeberg kryssar genom
hamnen.
Bild: Andreas G Persson

– Vet ni vad den absolut viktigaste regeln inom segling är?
Att inte krocka, säger Karolina Landmark.
Hon är en av instruktörerna som ansvarar för gruppen med
fortsättningselever som precis ätit lunch inne på
seglarskolans lokaler i Borstahusens hamn. Innan
optimisterna ska ge sig ut i hamnen för att öva på starter,
kryssningar och slag är det dags för teori.

Karolina Landmark och Tilde Skörvald förklarar för Ida Bergström och de
övriga kursdeltagarna vilka regler som gäller i hamnen.
Bild: Andreas G Persson

Med hjälp av en whiteboard ritar instruktörerna ut hur
barnen ska navigera sig genom hamnbanan. Som mellan
vilka punkter de ska cirkulera innan det är dags för
startskottet. Men också vem som har väjningsplikt och vem
som har företräde.

– Det finns en bra minnesramsa för det. Vinden in i höger
öra, då är det bara att tuta och köra, säger Tilde Skörvald.
Hon och Karolina Landmark har båda tävlat för landslaget i
optimistjolle och lärde känna varandra genom seglingen.
En av dem som gör sig redo för segla ut är Ida Bergström.
Hon är seglare sedan tre år tillbaka, men båtvanan är
praktiskt taget livslång.
– Vi ska träna på starter. Om det går för snabbt så kan man
släppa ut seglet så att det får en bubbla, då går det
långsammare, säger Ida Bergström, en av kursdeltagarna.

Karolina Landmark och Otto Dackehag pratar om hur det var att börja
med segling.
Bild: Andreas G Persson

Den här sommaren blir den fjärde som Otto Dackehag
seglar, men han seglar även andra delar av året. Han och

Karolina sitter och pratar om hur glada de är över att ha
seglingen i sina liv. Men att det inte alltid känts så.
– Det är verkligen jätteroligt och jag gillar det nu. Men när
jag började för ungefär fyra år sedan så var jag väldigt
skeptisk, säger Otto Dackehag.
– Jag förstår precis vad du menar. När jag var liten satt jag
till och med på bryggan och grät för att jag inte ville ut och
segla. Men jag är så fruktansvärt glad över att jag fortsatte,
säger Karolina Landmark och skrattar.

Ida Bergström hjälper till med centerbordet medan Louise Sandberg styr
skutan.
Bild: Andreas G Persson

Trots att vädret under torsdagen blivit bättre igen så har
vädret under den tredje veckan försvårat undervisningen
något jämfört med tidigare.

– De första två veckorna var perfekta med vindar på fyra till
fem sekundmeter. Tidigare i veckan var det ju nästan storm.
I måndags fick vi sitta och titta på filmer om segling, säger
Tilde Skörvald.

Från en motorbåt får deltagarna instruktioner om hur de ska manövrera
sina optimistjollar.
Bild: Andreas G Persson

Seglarskolan har haft fulla bokningar med 16 barn under sex
veckor. Något instruktörerna är väldigt glada över.
– Det här är verkligen världens bästa sommarjobb, säger
Carolina Landmark.
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