
Det är inte bara i Amerikas Cup som det är bra att ha hjälm när man seglar! 

 

Efter en lång seglingsdag med fyra delseglingar i tämligen hård vind följd av en mycket 

gemytlig regattamiddag ute vid Husileharen äntrade vi på söndag med lite trötta ben en 

betydligt vindsvagare Gävlefjärd för att avgöra de sista delseglingarna vid 2016 års 

Neptunkryssarpokal. Vinden hade alltså lagt sig men lördagens hårda blåst hade lämnat kvar 

en inte helt stilla fjärd. Vid orytmiska vågor blandat med en och annan svallvåg förberedde vi 

spinnakernedtagningen inför den avslutande korta kryssen. Masten var ännu inte hemtagen 

när jag på fördäck kämpade med att samla in seglet. Vid ännu en retsam våg snubblade jag 

samtidigt som masten gjorde sina egna krumbukter. Resultatet blev att jag lyckades träffa 

spinnakerbomsfästet på masten med min mösslösa hjässa. Naturligtvis gick det hål och både 

segel och utrustning färgades rött. Vi klarade den korta kryssen upp till mål med en hand 

tryckt på såret. Det var naturligtvis inte läge att fortsätta tävlandet utan vi styrde närmaste 

vägen till hamn.  Innan vi nådde bryggan äntrades vi av regattans sjukvårdare vilken erbjöd 

sig sy såret redan ombord. Dock bedömande vi att det inte skulle ta så lång tid att nå lasarettet 

så det fick bli lösningen. All heder åt Gävle SS som hade rustat sig med den kompetensen. 

Såret syddes ihop med sex stygn och jag kunde åka hem i bilen med min skeppare. Seglings 

säsongen var ju i sin blomning och jag var tvungen att hitta en lösning för mitt fortsatta 

seglande den sommaren. Isjakthjälmen blev lite för obekväm att segla i och cykelhjälmen 

saknar skärm mot solen. Efter lite letande hittade jag en ”stötskyddskeps” hos Biltema. Ser ut 

och upplevs som en vanlig keps men har ett hårt innerskal som definitivt hade räddat mig om 

jag haft den på då. Eftersom jag varvar mitt Nepparseglande med 606-dito, vilka också saknar 

ståhöjd i sittbrunnen, hänger kepsen med på alla de regattor jag hinner med.  

 
Kepsen kostar 99:- och här hittar ni den http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbetsklader-och-

Skyddsutrustning/Personligt-skydd/Huvud/Stotskyddskeps-2000037245/ 

/tomasp 
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