Hela havet stormar vid Abbekås
ABBEKÅS

Sol, vind, vatten, skratt
och lek ute till sjöss.
Under två sommarveckor får barn och
ungdomar mellan 8 och
15 år lära sig att segla
med optimistjolle på

Abbekås Båtklubbs
seglarskola.

—Vi har varit ute och seglar varje dag. Jag har lärt
mig alla delar på en opti-

ssbylUnd

mistjolle och hur seglet ska
ligga, säger Karl Wåhlin, 11
år.

Det är dag tre på seglar-

skolan och i dag ska han

segla självi en optimistjolle för första gången.

—Jag hade aldrig testat
att segla förut, men det har
varit jätteroligt, säger han.

Innan deltagarna får segla själva måste de lära sig
alla delar på jollen.

—Det är viktigt för att

vi ska kunna hjälpa dem
med instruktionernär de
seglar själva, säger Gustav
de Vries, en av ledarna på Målet med seglarskolan är att ungdomarnaska känna sug trygga på vattnet och ha roligt.
seglarskolan.
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I sommar jobbar han

I dag leker gruppen en
som ledare och instruktör båtklubben är att man ska man inte seglar åt fel håll och seglet så att man ligger form av bollpjätt med oppå tre olika seglarskolori kunna simma 200 meter.
Det enda deltagarna rätt i förhållandetill vin- timistjolle.Bollen består av
Skåne.
ABK:s seglarskolan hål- måste ha med sig själv är den. Man lär sig allt efter ett öskar som är tejpat med
ler på i två veckor och är en flytväst. All övrig ut- tid, säger Nils Lyrevik, 14 gaffatejpoch som kastas
år och instruktör.
fram och tillbaka övervattindelad i två grupper - en rustning finns att låna.
Ledarna och instruktö- net.
på förmiddagen och en på
Varje grupp består av åtta rerna är med hela tiden
Det gäller att kasta öskaeftermiddagen.
— Oftast är vinden lite barn och ungdommar och och följer gruppen från en ret ner i någon annans båt.
—Målet är att de ska
starkare på eftermiddagar- fyra ledare och instruktö- motorbåt.
opsig
att
segla
Att
lära
na, säger Gustav de Vries.
rer.
känna sig trygga på vattnet
När de har lämnat ham- och ha roligt, säger Gustav
Deltagarna behöver inte timistjolle är inte så svårt.

ha någon erfarenhet från
segling, men ett krav från

—Det gäller att lära sig nen är ljudet från båtmo- de Vries.
att hantera rodret så att torn det enda som stör.

Nils Lindgren

