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att du måste gå på fart för att bibehålla fri

vind bara för ått det ligger en båt i lovart om
dis. Dessurom innebär ett bra spår att man

ffit**n+*$'$ffi

trada ösolut och reagera direkt nar tillfället yppar sig. Samma sak ute på banan; när
ett biä spai(ett som motsvarar kriterierna
nedan) <iytei upp, så måste man än en gång
,.us.iu med tlvårtygelse och lägga beslag
på äet spåret. Det blir det viktigaste dragel
man göi under hela kaPPseglingen'

Efi

BRA SPAR

Vad, exakt, är då ett bra spår? Om du ligger
i ett bra spår, så betyder det att du kan segla
Då ditt eÅet 'sätt'. Det innebär att det inte
iku finn^*. någon press på dig att pina höjd
bara för att det ligger en båt tätt i lä, eller

Iig"ger på det gynnade slaget på väg m.ot
Och siit men inte minst: man ska
ligga med fören på båten lite framför sin
närmaste granne'

-ät.i.

För att åskådliggöra betydelsen av att

iisea med fören framför. brukar jag användä"en tem-båtlängders-regel. Föreställ dig
en cirkel med fem båtlängders radie runt
din båi (se teckning på nästa sida)' Om ditt
soår är bra, så finns det inga båtar inom den
har cirkeln. vare sig i lovart eller i lä' såvida
inte föliande förhållanden råder: 1) Om det
lisser en båt i lovart. så måste fören på den
väia bakom mitten på din båtl 2) om det
ligger en båt i lä om dig. så måste din för
vara framför dess för'
Om du uppfyller denna fem-båtlängders-

orpenfer

resel så kan du överleva i ett spår i flera
minuter även om du inte har den snabbaste båten i fältet. Och att kunna segla i flera
minuter åt rätt håll och med fri vind kan
innebära en stor skillnad. Större delen av
flottan 'tunnas ut' - utan ett fritt spår tvingas de att slå bort och kommer ur fas med
konkurrenterna och vinden' Och om de
inte slår, så tvingas de segla på ett icke optimalt sätt, antingen genom att de får pina
eller gå på fart medan de kämpar för att
behålla ett svagt spår.
Som sagt, det finns inte plats för alla i rusningstrafiken.

ATT HITTA SITT SPAR
Nu när vi vet vad som kännetecknar ett bra

soår är frågan hur vi ska hitta det' Man
ååste veta-var man ska leta efler spåre!

Miller
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Det kanske låter undeiIigt, men jag menar att det

mesta av den information
man behöver för att hitta fria
spår bestäms av hur man gjort sin
hemläxa redan innan racet startade.

Man måste veta faserna i vindens
skiftningar, och huruvida ena sidan av
banan kommer att gynnas. Kanske ligger banan snett på grund av ett vindskift, eller är kanske en.ökande sjöbris
på gång från höger? Ar man på det
klara med vindskiftena och vilken sida
som är gynnad så vet man vilket slag
man vill befinna sig på vid varje givet
ögonblick av kryssen.

En annan faktor man alltid
måste vara medveten om
är var man befinner sig,

vad jag

brukar kalla för ens 'läge på banan'

till banans mitt. Min
besättning tycker nog att jag är tjatig som
hela tiden frågar dem var någonstans på
banan vi befinner oss. Denna information
måste brytas ner till ganska enkla termer
som tål att kommuniceras snabbt. När man
och som relateras

seglar mot vinden är man antingen: på
banans mitt, till vänster om mitten, till
höger om mitten, x minuter från styrbords
layline, eller x minuter från babords layline
(se bild på nästa sida).
Genom att hela tiden uppdatera sin posi-

tion med det här systemet blir det mycket
enklare att fatta de där snabba besluten när
det dyker upp seglingsbara spår. Låt oss t ex
säga att du ligger för babord, två minuter
från styrbords layline och 10 minuter från

babords layline. Mnden börjar skifta åt
höger, och en klunga med båtar börjar slå
och närma sig dig för styrbord. Ska du välja
ett spår i lä, i mitten, eller i lovart om klungan? Betänk vilket 'läge på banan' du har
risken att fortsätta för babord och gå fram-

-

för eller bakom klungan är helt enkelt för
stor med tanke på hur lite tid som återstår
på babordshalsen innan du når styrbords
layline. Med andra ord bör du slå till ett
spår i lä i lä om klungan. Du vill slå så
nära som möjligt utan att överskrida
fem-båtlängders-regeln.
Tankeprocessen ska vara kristallklar om din besättning har
hållit dig uppdaterad när det
gäller läget på banan. Tänk
om du istället fortsatt och
seglat genom klungan
och upptäcker att du nu

.

befinner dig ute på

styrbords

layline

med 10 minuters segling kvar upp tiil märket. Huu!
Det här exemplet var upplagt så att vi
befann oss nära kanten på banan - en situation där det finns få bra spår och det är
ganska uppenbart vilket val av spår som ger
bra utdelning. Där de flesta av oss har större bekymmer är i mitten av banan, där det
finns mer utrymme och därför också ett
brett urval av spår. Låt oss titta på föregående exempel en gång till. Du väljer ett spår
där du läbogar (d v s lägger dig snett framför och i lä om) en klunga båtar och leder
dem tillbaka in mot banans centrum.
Brukar alltid fungera, eller hur? Naturligvis
inte; ibland tappar man båtar som duckat
bakom klungan och hittat bättre förhållanden nära layline. Så hur kan man vara säker
på vad man ska göra?
' Ja, riktigt säker kan man aldrig vara.
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EVEREST 4x30 - 160 gr, 9 cm. Svart. Väska
Perfekt för "ntirseendet" i ftrleder, teatem etc.

ZOOM 8-17x25 - variabel förstoring 8 - 17 ggn
39O gr, 12 cm. Svart. Väska. Liten, smidig, användbar och mycket prisvärd - beställ!
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Kom ihåg att det rör sig om ett spel med olika odds. Ju närmare
ärkanten av banan, desto mer sannolikt är det att spåret där n
'läbogar och leder klungan in mot mitten' kommer ätt fungera,
Men när ditt 'läge på banan'talar om för dig att du redan be
ner dig nära banans mitt, då är det inte aktuellt att fladdra fram,
tillbaka i mitten. Nu är det dags att satsa hårt på ena sidan av ba:
- att inte vara rädd för att möta små klungor av båtar. Personli;
brukarjag fråga mig själv, "satsarjag på den här sidan av bani
ren desperation, eller är det en logisk följd av min strategi?,,1
tvingar mig att blicka framåt, att se till att jag är i fas med skift
att vad jag ser verkligen är mer tryck i vinden längre fram, och
jag får bekräftat att det här spåret inte leder mig på en väg utan n

STABITA VS. INSTABITA FöRHÅLLANDEN
När man känner att man behärskar spelet om att välja rätta spå
vad är det då som gäller när man väl ligger där? Svaret beror
vindförhållandena. Jag brukar bryta ner detta i två grova sceni
er; stabila eller instabila.
Stabila förhållanden När man väl har hittat ett bra spår i stz
la förhållanden, ska man fokusera på speed snarare än taktik.
sjöbris som sakta bygger upp från höger, och i smult vatten,

moms, fraktfritt
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ACTION 10x40, 8x32
i glasfiber. Superlätta - 530 resp. 430 gr. l7 resp. l3 cm. GuVsvart.
Skiroeinställnins oå båda tuberna.
Vesk'a Flytbonä i 75.- sr ( bra au ha om...).
Perfekt kikare vid alla tillfrillen. Köp nu!
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ATLANTIC 7x50, 8x4O
marinkikare som
verkligen tål sjön! 1.1 15 resp.930 gr, 19 resp.
15 cm. Svart. Väska. lVlycket bra - beställl
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exempel på stabila förhållanden. Man vill i allmänhet jobba sig
åt höger, och man vill skota hem hårt för att ta höjd. Fokus äi
fart och höjd. Känner man igen dessa förhållanden redan före st
så får det ange tonen för kryssen. Lägg dig för babords hals snar
möjligt och gå in för att segla'båten så fort och högt det går.
Instabila förhållanden Exempel på detta är när det är byigt, sl
tande, skvalpigt eller vågigt. Under alla dessa förhållanden så är (
någon komponent som ändrar sig hela tiden och som gör att det t
svårt att hålla en position i ett smalt spår. Det finns också stora fl
luster och vinster att göra beroende på hur man hanterar vindsl
!e1a och puffarna - att bara titta på trimtrådarna är inget sätt
hålla sig framme i täten.
I instabila förhållanden måste man lyfta blicken och titta utr
för båten. Man måste tänka framåt, se vindstråken närma sig c
vara beredd att slå innan besättningen intill gör det. Varje skift
majoriteten av båtar att slå - åtminstone tills alla spår är upptagr
Den som inte hänger med åker snabbt bakåt i fälter. Fcir ält tag
beslag på ett nytt spår vid varje vindskift, och samtidigt tillfrer
ställa fem-båtlängders-regeln, så krävs det att man fokuserar
taktiken, inte på båtfarten.
Jag anser att det är en missuppfattning att de duktiga seglarna
något sätt 'vet' vad vinden kommer att göra härnäst- Andra seg
re försöker tillägna sig detta sjätte sinne, men blir bara frustrerä
av att man intq klarar av den svåra uppgiften. Men vad de skick
ga seglarna i verkligheten gör, är att utvärdera förhållandena i tz
med att de visar sig ute på vattnet och sedan reagera med korre
fokus och med snabba taktiska beslut grundade på de säkraste oc
sen. Detta är inte så svårt som det verkar; det kräver bara,:övnir
och med övning kommer självförtroendet och färdigheten\
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