
Kappseglingsutbildning            
              för kölbåtsseglare

Du kommer garanterat att få mer
utbyte av de kappseglingar du är 
med på!

Carl Peter Carlsson, kapp-
seglare och nationell domare 
kommer att vara lärare.

Tid och dag:
Lördag 25 februari kl. 9-16 och
Söndag 26 februari kl. 9-16.

Pris:
Utbildning, lunch och fika är
kostnadsfritt. Kursmaterial
tillkommer. 

Plats:
Stenungsbaden Yacht Club.

Anmälan:
Anmäl dig senast 15 februari
till stss@stss.se. Ange namn /
klubb / telefonnummer. 

Vid uteblivet deltagande faktu-
reras en avgift på 200:-/person
Observera att antalet platser är
begränsade!

Boende:
Stenungsbaden Yacht Club 
erbjuder ett spapaket till ett för-
månligt pris. Spapaket från 995 
kr per person och natt (ord. pris 
från 1680 kr) inkl övernattning, 
spaentré, badrock, tofflor, mid-
dag, dans och nattklubb. Ange 
kod ”KAPPSEGLING”.
Bokning sker direkt till hotellet 
på telefon 0303-726800/29 eller 
privatbokning@stenungsbaden.se

Ett samarrangemang mellan
Stenungsunds Segelsällskap och
Stenungsbaden Yacht Club.

Är du ivrig att lära dig kappsegla? Vad menar kappseglaren 
när han säger ”vi ligger på hög” eller ”kan vi leva här?”. Vad 
har ”Idioten” med kappsegling att göra? Hur ser arbetsför-
delningen ut på en kappseglingsbåt? Hur gör proffsen för att 
alltid starta bra? På bara två dagar kommer vi att gå igenom 
allt du behöver veta för att kunna vara med och kappsegla.

Upplägg:

Baskunskaper
• Kappseglingens organisation
• Vad gör de olika kappseglingsfunktionärerna?
• Olika former av kappsegling
• Hur man planerar sitt kappseglande

Hur man förbereder båt
• Klassregler, Mätning, klassbevis, m.m
• Navigationsutrustning, GPS, m.m
• Riggtrim
• Däckslayout
• Säkerhetsutrustning

Hur man förbereder besättning
• Lagbyggande
• Bra båthantering
• Arbetsfördelning och kommunikation
• Träning
• Personlig utrustning, m.m

Kappseglingens olika faser
• Registrering, invägning, inmätning, m.m
• Skepparmöte
• Utforma en vinnande strategi
• Väder, vind och ström
• Kappseglingens grundregler
• Starten, strategi och taktik
• Segla banan, strategi och taktik
• Sju tips för att ”aldrig komma sist”

Efter seglingen
• Resultatlistor och hur man kontrollerar sitt resultat
• Protestförhandling och medling

Tips på hur man kan utveckla sitt kappseglande ännu mer!

Välkomna!

Kursen vänder sig till dig som har skaffat dig lite erfarenhet av segling 
men kanske inte kappseglat så mycket. Även du som har kappseglat lite 
mer kan få utbyte av helgen.

Efter kursen har du fått tillräckliga kunskaper för att vara med som 
besättning eller skeppare på Tjörn Runt och liknande kappseglingar. 


