
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 3/201856

VARJE ÅR UTBILDAR seg-
larskolan ”Ombord” 
cirka 250 ungdomar i 

segling under en femdagarskurs. 
– Närmast kom vi från Djurö 

och efter Blidö blir det Aspö vid 

Högmarsö. Som du hör och mär-
ker är det en populär kurs, ungar 
och ungdomar tycks trivas. Och 
dom är jätteduktiga, när kursen 
är slut är eleverna nästan fullfjäd-
rade seglare, berättar seglings- 

instruktören Anna Berg.
– Vi startade seglarskolan för 

tio år sedan, säger skolchefen 
Christian Sönnergaard. I början 
höll vi kurserna på Gåshaga i 
Lidingö men de senaste fem åren 

åker vi även runt om i Stock-
holms skärgård och håller kurser 
på olika öar. Vi har 15 stycken 
katamaraner och cirka 20  
Optimistjollar.

Skolans ledare bogserar  

Flytande seglarskola på Blidö
I somras möttes Båtlivs reportagebåt av glada skratt och rop utanför Stämmarsund på Blidö.  
Det var ungdomar från 8 till 14 år som lärde sig att segla både katamaran och Optimistjolle i  
seglarskolan ”Ombord”. Text: Bengt Anderhagen  Foto: Roland Brinkberg

Glada seglarbarn och deras instruktörer Tom Sunter, Anna Berg, Christian Haaramäki och Hugo Horn-Maurin

Ibland seglar man omkull och då är det bra att veta hur man ska göra. Instruktören har koll på ungdomarna när de har ”kapsejsat”.
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båtarna mellan öarna med hjälp 
av ett par stålbåtar. Det har hit-
tills inte varit några problem att 
få ungdomar till kurserna, det 
tycks vara gott om seglingsintres-
serade ute i skärgården på som-
maren. Så välkommen ombord!

VI FRÅGADE DELTAGAREN Lone vad 
hon tycker om att lära sig segla.

– Det är jättekul och det är inte 
ett dugg farligt, jag kan simma!

Mer info: www.ombord.nu ✪ Full aktivitet i Stämmarsund av seglande katamaraner och Optimistjollar.

Lone tycker det är jättekul!
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