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och hur man ska ducka, la-boga och
'slam dunka', sö skaffar man stg kontroll över åe lagen
då man skar kurs med
onrån båt.
Lar man stg nar

",

Av Pefer lsler
ofta om centimetrar.
lera spelet genom att
r när man befinner sig i täta

och sedan gör ett bra slag över till styrbord,
kan man skaffa sig kontrollen över sin kon-

andra båtar. Första steget
AT
reglerna bra. Kan man reglerna
s självförtroende i trånga lägen,
liksom de möjligheter man har att på bästa
sätt utnyttja de tillfällen som erbjuds.
Nästa steg är att lära sig den båthantering
och de taktiska val man har när man möter
en annan båt. I den här artikeln ska vi titta

3. Babordshalsen är det 'långa' slaget
upp mot märket. Varje gång man kommer
ul i det vänstra hörnet av banan (e'ller om

närmare på

tre vanliga manövrar

kurrent.

'plötsligt' och man kan göra det med 'öppna
valmöjligheter'.
Der peRrexrn DUcKANDET: I den bästa
av världar, där S håller sin kurs, har B möjligheten att utföra det perfekta duckandet.
Konceptet liknar den 'perfekta' starten fall av tidigt för att bygga upp fart och sväng
sedan mjukt upp till dikt bidevind, på gränsen till att pina, vid sanningens ögonblick.
Vid duckande inträffar detta då man passerar millimetrar bakom akterspegeln på S.
Då, när man kommer ut på andra sidan, så
går man fortare och har bättre VMG än S.
Nästa gång man möts, om allt annat är lika,
så kommer S inte att kunna gå framför.
Innan vi tittar på de andra typerna av

Tre $ätt"att ducka

som

inträffar på kryssen när två båtar närmar sig

t_
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varandra på motsatta halsar: duckandet, läbogningen och'slam dunk'. Alla har med
varandra att göra (ett slam dunk kan t ex
följa på ett duckande), men vi ska titta på
varje moment för sig. Vi ska inte bara
behandla den offensiva sidan av varje situation, utan också undersöka vad det finns
för möjligheter att försvara sig.
Eftersom varje situation börjar med
båtar på motsatta halsar, kommer jag att
kalla den båt som inledningsvis ligger på
styrbordsslaget för 'S' och den andra båten
för 'B', även om 'S' under manövrerandet
slår över till babord och vice versa.

Plötsligt duckande

har i sin arsenal om det används med

omdö-

me. När man duckar offrar man distans åt
lovart, så det behövs goda skäl för att göra
det. Jag kan tänka mig tre skäl för båtar som
kommer för babord:
1. Man vill komma ut på banans högra
sida av strategiska skä1. Ett gynnsamt vindskift, mer vind eller bättre ström kan mer
än kompensera för för den inledande förlust man gör när man duckar (vilket kan
handla om uppåt två båtlängder om man
nästan kan gå för om styrbordsbåten).
2, Man vill få fördelen av att ha stvr-

bordhalsen nästa gång man möter den
andra båten. Detta kan vara ett kraftfullt
vapen; om man duckar på ett effektivt sätt
62

Fall av tidigare och lite
djupare än vid ett

:::
:

perfekt duckande;
sväng upp till max= höjd just innan du
når aktern på S

s

d

HUR MAN DUCKAR
Ibland måste man offra lite för att tjäna
mycket. Denna taktik är svår att acceptera
för nykomlingar i kappsegling, men det kan
vara ett av de mest värdefulla vapen man

öppna valmöitlgheter

Sikta på en kollisionspunkt mitt på den
andra båten, fall ai
kraftigt, och halvr

%

B

millimetrar mellan båtarna

' n-,

o., väljer aft gå bakom har du tre valmöjtigheter. Vilket sätt att ducka du
använder beror på hur du tror att styrbordsbåten kommer att reagera. om den inte
lägger märke till dig kan det'perfekta duckandet'fungera. om du tror att den
tänker slå på dig, måste du överväga något av de andra alternativen, beroende på
s'ira'iesi

; ".i:::::::e
märket har lagts ut för långt ut till höger) så
kommer man att leta efter en möjlighet att
gå rt åt höger. Ett väl awägt duckande kan
ge dig en placering i lä och framför kon-

duckande ska vi gå igenom de saker som
kan gå snett nar män dirckar. Man kan missbedoma målet och kollidera eller, vanligare, ge upp för mycket distans (alli över"en
halv båGedd äioacceptabeltj. Styrbordsbåten kan göra ett slam dunk-slag på dig,

kurrenten på det långa slaget.
Det finns tre olika sätt att ducka. Man
kan göra det'perfekt', man kan göra det ellertomli-bogadig.Faktumar,aitgenoå

Reprinted by permission from Sailing World, May 1997. @ 1997 by The New York Times Company Magazine Group.
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att visa sin hand och falla av tidigt för att

- " göra det 'perfekta' duckandet,

så gör man
det enklare för S inte bara att slam dunka
eller lä-boga, utan också att genomföra ett
bisarrt scenario som tillåts av de nya reglerna: S kan falla av och möta dig. Om B faller
av tidigt, är det numera tillåtet för S att
också falla och styra mot B (så länge som S
inte bryter mot nya Regel 16). När B faller
av mer kan också S göra det, och så vidare
och så vidare tills de båda gippar. Medan
detta kanske är mer vanligt i match racing,
är det ändå inte otänkbart att det kan hända
även i ett fleet race.
Der plörslrcA DUcKANDET: Ett duckande som sker plötsligt och abrupt är ingen
vacker manöver, men det kan vara effektvt
om man absolut måste ut på högra sidan
och om man tror att en slam dunk-attack är
- rig (mer om detta senare). Styr på kolli-

,

Att ducka 'plötsligt'

rskurs mitt på S ända tili sista sekunden,

\a-r sedan kraftigt för att slinka ner bakom
hans akter. Genom att falla av i sista ögonblicket hindrar man S från att slå eftersom
han antagligen skulle obstruera dig enligt
- 'gel 13; när väl S har möjlighet att slå är
\ -edan på väg mot fri vind på högra sidan.

:r)ucxaruoe
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MED öppNA vALMöJLIcHETER:

De 'öppna valmöjligheternas' duckande är
som ett verkligt konservativt perfekt duckande. Det är ytterligare ett sätt att försvara
sig mot ett slam dunk och används när man

vill hålla sig kvar på motsatta slaget, ur fas
med fienden. Md detta duckande faller B
av tidigt så att, när han når S' akter, redan
har svängt upp till lite drygt max-höjd, varvid han lämnar ett aningen större gap än vid
ett perfekt duckande. Om S slår, kan B
också slå samtidigt. Denna manöver är
inget för folk med svaga nerver; om man
gör det rätt, kan man svära på att båtarna
kommer att kollidera. Men med övning kan
man skaffa sig självförtroende. Om S inte

slår, kan man fortsätta på lyckliga gatan
efter att ha offrat bara lite mer distans än
vid ett perfekt duckande.
tlär man planerar ett duckande är det
\rrtigt att vara medveten om S' taktiska
vapen, varav ett är slam dunk (se nedan).

51e-,-;V.Å?ti

Ett annat är, tack vare de nya reglerna, ett

I\*

_

drag som utnyttjas av match racing-seglarna - den tidiga lovningen. Så här fungerar
r. Med färre restriktioner när det gäller
\rt and.u kurs, får S lova upp tidigt, medan
B fortfarande är en båtlängd eller så bort
(men närmar sig snabbt!). Så länge som S
inte lovar förbi vindögat, har han fortfarande rätt till väg. Med ett hinder rakt framför
nosen, som dessutom tycks vara på väg att
utföra ett tidigt slam dunk, är B ställd inför
ett dilemma och har inte mycket tid att
bestämma sig för vad han ska göra. B kan
antingen falla av ytterligare (d v s fortsätta

duckandet), vilket kunde resultera i en
mycket ful sista sekunden-manöver där B
halvvindar in bakom S. Eller också kan B
slå över till styrbord i ett försök att gå en

annan väg än den (som det tycks) stagvändande S. Om S sköter korten rätt, blir B:s
sannolika beslut det senare, vilket gör att S

kan falla av igen för styrbord och hamna i
ett läge med nosen strax framför B, som
därmed låses i lä. Detta är möjligt med vissa
båtar och förhållanden eftersom S bara
behöver göra halva svängen jämfört med B
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Betta år det mlnst snygga äåttet att ducka: Det plötsliga duckandet används

när man absolut vill komma ut på banans högra sida och inte vill riskera att någon
slår på en. * Håll din kurs till sista sekunden, fall sedan av kraftigt. 2: Du kommer
att ligga på halwind när du seglar förbi bakom aktern på styrbordsbåten. =* Sväng
upp till bidevind ungefär en halv båtlängd senare.
Foton av Sally Samins

fijl att haurna fijl
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.!p.,-

2
sir-*'=.----=

å=*=:----=
:E
---:=:-

s1r'rbords hals igen (clet
kanske aldrie blil eflektivt i lättvikriga jollal sour kan clra nvtl- -\'ett klaltlullt rullslag). Onr B istället ltjr att slå plörsligr väijer at1 1ör-söka clucka igenon'r bakom aktcrn
på S. r'iskelirr resultatet att inte hellel' bli
särskilt bra. Eftcrsont S hal ett kraftiet för'språng orn hon vill slå ör,er till babold kan
hon söra ett ellektivt slarr clunk.
Vad ska clzi stackars B gör'a'l Den lriista
taktiken är att niirnra sig S nrecl ctt extra
konsen'ativt cluckanclc a\/ t\/pen 'öppna valmöjlighcter'. Onr S ctå ei)r.cn ticlig lovning.
komrler B leclan alt \jara ganska lirg och
behör'cl inte gör'a en yilcl sista sekunclenlallning för att korrn'ra igenorr och ut i fri
vincl p:i babordshalscn.
Onr clcn hiigl-a siclan av banan av n:igon
anle clning är slarkt svr.rrracl. kan S viilja att
f iirekor.nma cle polenticlla riskerna ntcd a1t
Ioi'a r-rpp ellel slarr-r clunka genom att helt
cnkclt slii på B:s lä-bog. Lincler cle samla
r-cglcrna verkacle detta clrag inte siilskilt
bla. eltcrsor.r.r B olta i'ar i 1'är'cl rnecl att iindra
kuls f iir att clucka.jLrst n:ir.S inleclcle sitt slag.
Mcn niil nriln nLl tagil Lrorl clen ontr,ända

bcvisbirrrlan (clen sliigr'änclandc

bå1en

mirstc bcvisa att clcn inlc slasit Iör' nåira) i
Llr' ll\ il |r',*lL'1tlir. krrtt tlUlt|tir tt]lrnijr ct'ttuttte
la \rara ganska sliker lrir- S. sa liinge sorr S
sliu- i valten sorn liggcr uncler B:s kortrpasskurs. Rcgcl 16 b(rl ge S tillriickliet skvclcl
l'r'iin varje viclare kulsiincllins av B när S väl

hal passerat vincli)ga1.

tå-BoGNrhtG
Meloclen alt lä-boga anr,äncls ofta av

er.t

baboldsbiil som rnöter cn stvrborclsbå1.
De1 kan vara e11 kraltlullt vapcn. särskilt pir

en barta nrecl baboldsrr-rnclningar. Måle1
rnecl cn lii-bogning är alt avsluta sin stagr,åinclning sii niira i lii (och ntecl clen csna
l'ören slr'ax 1'r'am1ör clen andra båtens för)
at1 konkLrrrenlen hamnar i ens stiircla vind.

Dct kan i för'stonc kanske vitra s\'åt't att
fijrestiilla sig hul sr,iir effekten av störcl vind
kirn viu'a i lot'urt orr ens trzit. men har ntan
\'all lått upplcva det själv s:1 tvivlar r.nan inle

:=

=

låingrc.

Forst g2illel de t att avgöra on.r en l:i-bosnrng konrrlel alt l'ungcra. Genelellt sett
kan mar.r säga. alt om biida birtalna skulle
lortsä1ta på sina kursel och B:s för skulle
1r'ä11'a S. clä är' en lri-bogning inget altelnatir,. Omviint gäller. a1t onr båtarna genom
att fortsiiLla sina kur-ser och S' för' skulle
trilfla B. cl:i linns clet en chans att lä-bogning
kan l'ungela. Ju stcjn'e leclning B har. desto
biittre iir odclsen för en frantsångsr.ik lä-

.. -'l-rr

bogning.

Nilr man :ir säker- på att en lä-bogning
kzrn l'unqela. måste rn:rn bestiimma om det
är en bra id6 att genorrföra den. Det finns

flera anledningar till att det kan vara det:
Den viinstra sidan av banan är'g)/nnåtd a\/
strategiska skä1. St1'rbor-dsslaset är det
'lirnsa' slaset till rrär'ket. Man vill skada S

Ått lå-boga är ett offensivt drag som vanligen används

av en babordsbåt som

vill komma ut på banans vänstra sida, före en annalkande styrbordsbåt. 1 Bedöm
först om det går att lä-boga - eftersom styrbordsbåtens för skulle träffa babordsbåten om de båda fortsatte på sina kurser, är svaret ja. 2 Båten för babord slår i
sista ögonblicket, varvid hon 3 hamnar tätt i lä och med fören framför styrbordsbåten, vilket 4 gör att denna kommer att ligga i störda vindar.
64

geuom att tvinga honofn att göra extra slag.
ellcl ett slag ut nlot os\/nnsannla förhärlianden.
Fiir rnaxir.nal utdelning bör B r'änta rned
sla.eet till sista qekurrtlen. r)ren intc serrrle.
för' då kommer B att störa S på ett legelvidrigt sätt. Åtcrigen är clet borittagande t av
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bevisbörclan 1r'ån r-cglclrta sottt kart iriiret,ia hur cle t hela g:ir. B hat' lor'1l'aritncle elt
kr.altigt incilaurenl ait slä så nära S sonr
rrir jlrgt. och S kan prolcstcra ont han itrtser
a1t B:s attack tvingacle honorr att iinclra

kuls innan B

nåclcle

,.t

clikt triclevincl p:i nt'a

halse n. Friinvaron av klaltsulen onr bcvisLrör'cla blir 1'örnrodligen tvclligast prolcstrLlmlnet. cliir (ont clet ät' tttotstt-icliga r ittnesntirl) julvn s^nnol kt avsltit- S' pr-o1cst.
Fiit' S ger- clc nva rc.le rna en nv r'(jrclsc-

i

behiive r inlc lrine,t'e hirlla sin konrnät'B Itärtu:ir sig. Dcn gatttla
t'cseln ga\' B ctt ntVckct stacligt ntål att sikta
pii. Men clct är'olila11 hut'uvicla S'nll 1r'ihct

lrihct -

S

passkurs

geI honor.r.r ett e [lekliYt Yapcn lör' att

1ol--

mot Iii-bogrtins. S kan upltcnbat-ligen 1'alla av ner mot hallvincl och tliirrttecl
tvinga B att slzi ör'er-ien liigi.c f il och då. niir'
P 'lår'. lova tillbaka Lrpp ilen till clikt biclc1 liir att irppna upp ctt nrcllanrLlnt ntclsvar':r sig

bå1ar.na. N4cu vacl t.iänal S etenlliecn pa
clctta. cltcrsott.t B gc:rom ltt slit licligale kommcr- att hilnrta llingt'c 1t-ant el'ter'
sitt slag till sn'rbor.cl'.)
S' tlaclitioncllit f ijt-svai' nto1 cn I2i-hogni ng

l.,r

at1 göl'a

r.uccl qocl

lart
tllot lolirrl
när' B slår. S vill hanrna tillruicltligt liingt i
lovarl om B 1'ör att kotttntit ttttclatt clenttcs
störcla vinclar. Orn B tttisstrecliintel tttanti
vern ellet gail clt cliiligl slag. kart cletLa
rtt möta konlrontationcn

lui:rtt

scclilrt 1a c11 kra11ie.t'ltlir''

lo\/al'tskli\/ b\/las ntol 1'a11 l'r-arttrit och attviit-tdas lill att köra civer.B. C)m B gcnonri'iil err
bra läbogning och clct f intts go11 onr plats till
höger pir banan (ocli insen spccicll anlcclning att stanna fiir stvlbolcl på bckostnacl
av falt). clii bör' S slå bort innan hau titpprr
far-1.

Det f inns inbl'g,gcla r.iske r i Iä-bosnins.
Om B missbedt)mcr katt ltatt slii f iil niila
och grira sig skvlclig till lcgclbrotl. Onr B f iit'

3

ett cliiligt slag p g a r'åsol cllcl l'claktig birthanlcring. kan han koltttt.tit att ltattttla Ittccl
fören bakortt S. Lika illa lian clct gi'r onr B
'lissbcclömer- l ör'hnl lartclcnli. Dc t t a ii t' r'arl-

i

r-r-rvckct

lätt yincl cllcr- ntyckct

hirr-t

vaclel niit'cle n clistans tttatt li)t'lotat'i cn staqr'änclning åir stöt'rc. I clessa liigen lian cn ili-

bogning bli ett slam clttnk

tlot cn siiilv

in-een vacket' sYul

5LAÅ4 DUNK
seglacle

jag hörde termetl'slan't
jag sor.t.t gäst pii I 2:an

Fr-eedor-r-r. n-red

Dennis Conner sonl rol-s-

För'sta gången

dunk'

rlan. uncler en ör'ningsdag undet'

hans

frarrgångslika Amet'ica's Cup-kampanj
1980. Vi 1åg Iör st1'rbord och när vi nät'made oss sparringbåten. sa storsegeltril-ntraren John Malshall. "Titla nul". Den andrzt

12:an dr-rckacle bakon'r oss. r'an'id Counetslog ovanför'den ocli skaffade sig en stalk

kontlollpositior.r. "Det där var ett 'slam

dunk'!'' log

shall.
Efter tio år-på rratch lacins-banorna har
IVIar

jag också lär't rrig behärska slam dunk.
Enkelt uttrl,ckt inträlfar ett slarr dunk när
S slirr på en duckande Bl rnen det finns
r-nånga variationer i utför'artde och resultat.
Om det görs effektir,l. irtnebär' ett slailr
dunk inte bara att B låses i ett 1äge där han
inte kan slå för att kot.t.trua fr-i. det get'också
S möjligheten att tjäna distans clär'1ör' att
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't
styrbordsbåt som vill störa en babordsbåt som försöker ducka. lnledningsvis
börjar babordsbåten sitt duckande ner bakom styrbordsbåten. 2 51yl6ordsbåten
påbörjar sin sväng när babordsbåten når hans akter (eller lite tidigare); han

fullbordar sitt slag så att hans för ligger framför läbåten, varvid denna fastnar i ett
läge där den inte kan slå tillbaka. 3 Nu kan lovartsbåten tjäna om den har bra
båtfart.
han kan hiilla cn httgle l'ar1

i sitt

osttjrcla

spår.

Men clet linls tyr'åit-r ingen gat-anti lör.at1
et1 slam dunk ska l1'ckas. Mot en kunrliq
konkurrent kan clet helt enlicll resultela i
att bzitama delar på sig. Ätcrigen är clet så
att tvpen av bå1. r'incl- och sjöförhiillanclen
och de relativa fat'terna hos de 1r'å båtarna
påverkal om ett slan dunk kommet'att fungela. Jag försiikel redan för-e t1nt1 21vgöra
on förhållandena är. g1'nnsamrlla för slanr
dunk. och även ott.t cle är det. sir unclviket'r'i
manör,eLn om vi tillfälligt gåt' långsamt p g

a att vi .just slagit

eller mött en störande \'åg.

Nrir.ett slam dunk inte fr,rngerar.så innebär
det att det lilla ör'eltag S halt 1örvancllas till
en stor förlust - ned B sorn r.ned full fart
seglar igenorn hans lä - r'ilket tvit.rgar S att
slå bor-t. r'alvid han både förlorar ledningen och fördelen av att Ita stvr-bordshals vid
nästa mö1e.

Låt oss ta en närlnare litt på effekten av
cle nya lcglerna när' clet gäller slarr dunk.
Uncler de gamla reglet'na hade S en bättle
chans att få ett slarr-r dur-rk att futtgera om
han kunde slir och konrna i en position clär
65

Försvar mot lä-hogning

han befann sig mast tvärs; därigenom hindrade han B från att lova (luffa) så länge
överiappen varade. Under de nya reglerna
går gränsen för när B får lova gentemot en

S som är på väg att genomföra ett slam

dunk vid det ögonblick när S

passerar
genom vindögat. Om B vid detta ögonblick
har överlapp (d v s hans för korsar en iinje

dragen parallellt med S' akterspegei), då
har B 'lovnings-rättigheter' (även om nya
Regel 16 förändrar de typer av lovningar
som är tillåtna). Om det inte föreligger
någon överlapp i detta ögonblick är B
begränsad av Regel 17.1 och får inte segla
högre än sin tillbörliga kurs (som sannolikt
är dikt bidevind) så 1änge överlappen varar,
även medan S håller på att fullborda sitt
slag och svänger ner mot dikt bidevind. Det
enda undantaget är om B slår bort.
Vid första anblicken verkar det svårt för
B att skaffa sig lovningsrättigheter vid ett
slam dunk. Men genom att undersöka scenariot på en datoriserad seglingssimulator
har jag kommit fram tili att det är möjligt
för B att skaffa sig en överiapp vid det kri-

tiska ögonblicket om han kommer in i

Byglfa upp larten och ta ett kliv ål torrart är en styrbordsbåts försvar mot en
OäOorasdals planer på att lä-boga. S kan initialt falla av från dikt bidevind, vilket
tvingar B att slå tidigare, för att sedan höja igen och ta sig mot lovart genom att
pina höjd (genom att överskota seglen) medan B slår (S1). Detta öppnar upp ett
mellanrum i sidled och får S att halka lite bakåt, där hon kan leva med B's störda
vindar, åtminstone tillfältigt (S2). Om S skulle ha fortsatt rakt fram, skulle hon helt
enkelt ha hamnat i B:s störda vind.

Föreligger överlaPP?

@*
E-fueför överlapp

{r.

S

:,.i.zt

@"

\W+
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duckande-fasen med hög fart och sedan
svänger upp till max-höjd elier ännu högre
sedan han korsat S' akterspegel. Och om S
är det minsta sen med sitt slam dunk är det
ännu enklare för B att få en överlapp.
Det här är ett område av de nya reglerna
som vi alla måste lära oss. På de flesta båtar
sitter ingen i den perfekta positionen för att
se om överlappen har inträffat vid det kri-

tiska ögonblicket. Aven

i

ett match

race

med domare på banan, är det tveksamt om
dessa kommer att befinna sig i det rätta
läget för att se överlappen.
Det blir svårt för B att bevisa att hans för
korsade S akterspegel, men väldigt lätt att
bevisa att han därefter lovade. Såvida man
inte kommer fram till och allmänt kommer
överens om att i vissa båtar och/eller förhållanden (d v s stora vinklar mellan slagen) B får en överlapp vid tidpunkten för S'
slag, så förefaller det därför som att de nya
reglerna tar bort de flesta möjligheterna för
B att lova mot den båt som gör ett slam
dunk - antingen under slaget, eller sedan
båtarna seglat vidare en stund. Detta är
goda nyheter för S.
Dessutom kan S, när han är på väg in i
manövetn, numera börja ändra kurs upp

mot vindögat (så länge som han ger B
utrymme för att hålla undan) tidigare än
förr (se den tidiga lovningen ovan), vilket

bör eliminera alla möjligheter för B att få
överlappen och också göra det svårare för
B att ducka.
Hur som helst, närsituationer på kryssen
kommer alltid att inträffa. Om du tar dig
tiden att lära dig behärska dessa manövrar,
både offensivt och defensivt, kommer dina
resultat att uppvisa en klar förbättring. De
nya reglerna kommer att skapa nya situationer man kan utnyttja, liksom variationer
på den taktik som redan gäller. De seglare
iom har ett öppet sinnelag och funderar på
de nya möjligheterna kommer att skaffa sig
en fördel ute på kappseglingsbanan.

Enligt de nya reglerna kan B bara luffa.(lova mot| en Ssom gör ett slam dunk

B-h.'. en-överlåpp i det ögonblick som S passerar vindögat. Om inte, måste B
segla sin tillbörliga kurs under hela det överlapps-läge som följer, varvid han
berövas ett potentiellt medel för attack mot s under och efter dennes slag.
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