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Min första segeltävling 
Jag köpte min första båt någonsin hösten 2015. Jag hade då inte seglat på 

nästan 10 år.  

Våren kom och det var fixande och putsande på båten nästan varje helg. 

Jag såg fram emot sjösättningen i slutet av april. 

I maj smällde det till i ryggen och jag hamnade på sjukhus i 25 dagar. Det 

resulterade i en steloperation av ryggen. Kommentarerna som flödade 

runt mig på sjukhuset var: ”Det är nog bäst att ta upp båten” och ”Du 

kanske ska sälja båten”. 

Jag kom hem och rehabiliteringen satte igång, ännu hade jag ingen aning 

om jag skulle lyckas ta mig ut med båten den här sommaren. Jag lyckades 

till sist kasta loss båten ett par, tre vändor under sommaren, mycket tack 

vare många hjälpsamma vänner i min närhet. 

Jag fick tips om en segling, Sparin Runt, som skulle anordnas av ESS. Det 

gjorde mig intresserad, dels fick jag möjlighet att segla, dels skulle jag 

även få träffa andra medlemmar inom ESS som har segelbåt. Perfekt! 

 

 

 

 

Hur svårt kan de vara?  

Jag som inte var en van användare 

av ESS bokningssida, upplevde 

stora bekymmer att hitta till själva 

anmälningssidan för seglingen. Jag 

var tvungen att fråga om hjälp.  

Här kommer vi till 

anmälningssidan, SRS-tal… Ja, hur 

ska man veta vilket SRS-tal båten 

har om man aldrig har tävlat 

förut? Google är min bästa vän! 

Äntligen är jag anmäld till 

seglingen. 

Hur skulle jag lyckas segla båten 

själv, endast tre månader efter operationen? Då jag har lite kontakter 

med personer inom ungdomssektionen, fick jag veta att det finns några 

juniorer som gärna vill följa med på seglingar men inte har tillgång till 

egen båt. Det var en win win situation. Jag behövde hjälp med gastar och 

juniorerna fick möjlighet att segla något mer än jollar.  
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Seglingshelgen 

Vi möttes upp på Granskär på fredagskvällen, där det grillades och 

planerades inför tävlingen. En avslappnad miljö inför lördagen i trevligt 

sällskap. 

Lördagen bjöd på väldigt fint väder, men ganska dåligt med vind. Starten 

gick och vi seglade på i lugn och ro, tills tävlingsledaren kom åkande och 

meddelade att flaggan skulle ner. Ännu ett missöde, men skönt att man 

får hjälp att komma ihåg sånt. Det kändes ändå bra att få hjälp med 

reglerna och att de inte krävde att man hade läst och kunde alla 138 sidor 

av kappseglingsregler.  

Det gick inte så snabbt för oss, men vi fortsatte segla. Dessvärre lyckades 

vi inte ta oss i mål inom den uppsatta maxtiden. Vi var inte de enda som 

inte lyckades gå i mål, endast 5 av 9 deltagande båtar kom i mål, främst 

p.g.a. dåliga vinden. Men när vi kom tillbaka till Klubbholmen väntade 

samkväm med övriga deltagare. Det var en väldigt trevlig kväll med fin 

gemenskap. Jag har fått mersmak på segeltävlingarna och det beror inte 

på att jag tycker om att tävla. Det är ett bra tillfälle att vässa sina egna 

kunskaper om segling och dessutom få lära känna andra inom klubben. 

Jag lyckades inte ta mig i mål på tävlingen, men för mig var det ändå en 

riktig vinst i mitt eget liv. Jag bevisade för mig själv, gång på gång, att 

ingenting är omöjligt. Med stöd från vänner och familj kan allting lösa sig.  

 

 

Ett särskilt stort tack till ungdomssektionen som förmedlade kontakten 

mellan mig och juniorerna och gjorde det möjligt för mig att delta. 

Nu är förhoppningarna stora på det kommande segelåret. För er som inte 

har varit med i tävlingarna förr. Testa! Om jag är med, är det ingen risk att 

ni kommer sist. 

 

Ses vi på någon av onsdagsträningarna eller på startlinjen den 3/6 när 

kappseglingssäsongen för ESS drar igång?  

 

/Jenny Thyrwind  

 
 
 
 
 
 

Varmt välkomna! 
Kappseglingskommittén 


