
Från START till MÅL 
Med bland annat föreläsare som  

Stefan Winberg, North Sails och Pia Hultgren, SVT Väder 
Upplägg. 

Tanken med denna kurs under våren är att förbereda våra klubbseglare för kommande säsongs olika 

seglingar och ge dem en förståelse om förberedelser inför en tävling, hur man genomför en tävling 

på bästa sätt, trim och taktik under seglingen och hur man analyserar vädret, både före seglingen och 

under seglingens gång. 

Kursen Från START till MÅL kommer att vara upp delad på fyra tillfällen under våren. Under dessa 

tillfällen har vi delat in kursen i följande kategorier. 

Föreläsning 1 
Förberedelser inför en tävling 2010-02-04 kl: 18:00 – 21:00 

Denna kväll kommer vi att fokusera på hur du på bästa sätt förbereder dig och din besättning inför en 

tävling. 

 Hur anmäler jag mig och vad bör jag tänka på. 

 Lystal eller mätbrev. 

 Hur skaffar jag mig ett mätbrev. 

 Förberedelser inför tävlingen, båt, besättning m m. 

 Registrering tävlingsdagen 

 Inbjudan och seglingsföreskrifter. 

Föreläsning 2 
Väderanalyser 2010-02-18 kl: 18:00 – 21:00 

Denna kväll gästas vi av Pia Hultgren från SVT väder. Pia har flera års erfarenhet av väder och har 

jobbat åt Försvarsmaktens Meteorologiska och Oceanografiska Centrum. Sedan 2007 arbetar hon vid 

Sveriges Television som meteorolog. Pia har dessutom ett stort intresse för segling vilket gör henne 

till en utmärkt seglingsmeteorolog. 

Under denna kväll kommer Pia att prata om vad just vi seglare bör tänka på när det gäller väder och 

vindförhållanden. Går det att lägga upp något samband med vädret som varit? Vad ska jag tänka på 

när jag analyserar vädret. Helt klart en kväll du inte får missa.  

Föreläsning 3 
Från starten till första kryssrundningen 2010-03-18 kl: 18:00 – 21:00 

Under denna kväll kommer vi att gästas av Stefan Winberg från North Sails. Stefan är kanske en utav 

världens bästa segelmakare. Han har varit med och designat seglen för Ericsson Racing Team och 

vunnit ett par VM-, SM- och EM-titlar. Denna kväll kommer Stefan att prata om följande: 

 Starten, vad bör jag veta för att göra just den där drömstarten. 

 Första kryssen upp till rundningen. 

 Vilken kant ska jag välja. 

 När vet jag om jag går på låg eller hög bog. 

 Hur trimmar jag för att få bra höjd utan att tappa farten. 

 Förberedelser inför rundningen och länsen.  



Föreläsning 4 
Från halvvind till läns till den perfekta målgången 2010-03-25 kl: 18:00 – 21:00 

Även denna kväll gästas vi av Stefan Winberg som kommer att gå igenom hur man avslutar en bra 

början till att spika den där första platsen som man alltid har drömt om. 

 Länsen, en vilopaus eller hårt arbete med gippar och trim. 

 Skärningsvinklar eller ren plattläns. 

 Förberedelser för halvvinden. 

 Trimmet på halvvinden. 

 Planbåt eller mycket tryck i seglen. 

 Målgången 

Kostnader 

Kostnaden kommer att vara 150kr för ett tillfälle eller väljer du att betala för fyra tillfällen så kommer 

kostnaden att vara 500kr totalt. Pengarna går till att ge er seglare dessa och flera utbildningar med 

högkvalificerade föreläsare samt göra WSS Höstkroken till årets seglarhändelse i Mälaren. Betalar gör 

du på plats. Ta gärna med jämna pengar. 

Plats 

Föreläsningarna äger rum i Wenströmska gymnasiets aula. Vägbeskrivning till skolan, ta av från E18 

vid Vallbymotet. Avfarten är skyltad Vallby. Följ Vallbyleden till avtagsväg till vänster efter ca 1,1 km 

från E18. Parkering finns på skolans parkeringsplats direkt på vänster sida om Vallbyleden. Aulan 

finner du via huvudingången på Wenströmska. Besöksadress Wenströmska gymnasiet, Vedbovägen 1, 

721 87 Västerås. Karta från eniro. 

Anmälan 

Anmälan görs enklast på WSS hemsida www.wss.se under de olika föreläsningarna. Dock behöver vi 

ha era anmälningar registrerade före den: 

 Föreläsning 1  2010-02-02 

 Föreläsning 2  2010-02-16 

 Föreläsning 3  2010-03-16 

 Föreläsning 4  2010-03-23 

Information 

Vid frågor är du välkommen att mejla eller ringa kappseglingsansvarige inom WSS, Jocke Persson, på 

telefonnummer 0702-66 70 03 e-post. kappsegling@wss.se 

Varmt välkomna önskar WSS och Västmanlands 

seglarförbund till ett nyttigt program för er seglare. 
 

http://kartor.eniro.se/query?streetname=Vedbovägen+1&what=map&asearch=1
http://www.wss.se/
mailto:kappsegling@wss.se

