Lokalkorrarna

Spännande när seglare
övade på att välta
En annorlunda syn mötte de som var i Svanvik för några kvällar sedan.
En segeljolle låg uppochner i hamnbassängen och ett barn klängde sig fast
på båten. Men det vara bara Karlshamns segelsällskap som tränade på att
välta.
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Alice Turner som gick på seglarkurs för första gången klarade att vända upp
jollen på första försöket.
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Det kan ha sett dramatiskt ut när Karlshamns segelsällskap tränade på vad medlemmarna ska
göra om jollen välter när de är ute och seglar. Men det var inte alls så dramatiskt.
En av ungdomarna, Oscar Kullberg, stod på bryggan och höll i ett rep som satt fast i den välta
jollen.
– Jag håller i repet så att jollen inte ska åka i väg så långt och så att vi kan dra in den om
någon behöver hjälp. Men jag vill inte prova själv ikväll, jag är lite förkyld och vill hålla mig
frisk till skolavslutningen, säger han.
En av ledarna, Pär Karlsson, berättar att de gör detta under kontrollerade former för att
ungdomarna ska känna sig trygga när de seglar.
– Det brukar vara någon som ofrivilligt välter varje säsong, säger Karlsson.

Han berättar vidare att de tidigare år har övat med jollen i hoppbassängen på Väggabadet,
men nu har klubben torrdräkter så att de kan öva i havet.
– Det är svårare i havet med mer blåst och lite vågor. Årets övning har fått oss att tänka till så
vi kommer troligen att ha övningen i havet i fortsättningen.
Joel Brorsö som har provat att välta flera gånger berättar att det bara är kallt om händerna och
fötterna eftersom de har torrdräkter på.
Det är inte helt enkelt att få på sig en torrdräkt när man inte är van. Den ska sitta åt runt
handleder, vrister och hals för att man ska hålla sig torr.
Melker Wijk fick det extra jobbigt när han skulle ta på sig torrdräkten:
– Men vad sjutton, galgen sitter ju kvar i den, konstaterar han när han dragit den över huvudet
och kroken sticker upp i nacken.
Innan kvällens pass tog slut hann ungdomarna också träna på att kasta livlina och dra upp
varandra ur vattnet.
– Säkerheten är viktig och vi har alltid motorbåtar ute när juniorerna tränar, avslutar Pär
Karlsson.
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