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Grunderna i lagsegling 

Vem Vinner? 
I lagsegling med 4 mot 4 så är totalpoängen för alla båtar 36, det gör att om ens lag har 17 

poäng eller mindre så vinner laget och 19 eller mer förlorar laget. Om det blir 18 lika som är 

mycket vanligt när 2 lag möts så gäller att laget som inte har första båten i mål vinner. 

Vinna med tjuvstart 
En båt som tjuvstartar får 10 extra poäng på sin placering, det betyder inte att det är 

omöjligt att vinna med en tjuvstart men det blir väldigt mycket svårare. Om man ska lyckas 

vinna med en tjuvstart ska man ha 12 poäng eller mindre. 

18 lika 
Det med att laget med första båten i mål förlorar om det blir 18 lika, gör att det ofta straffar 

sig att segla i mål som etta och tvåa om inte en lagkamrat ligger trea. För då blir det 4 

motståndare mot 2 lagkompisar och om laget med 4 seglare vet hur man bromsar 

motståndare så kommer laget med bara 2 seglare kvar komma 7 och 8. Detta gör att de 

förlorar matchen. 

 

Kombinationer 
Om laget har en säker kombination så vill du dra ut avståndet mellan båtarna så mycket som 

möjligt så att det ska bli svårt för motståndarlaget att ändra på kombinationerna. På samma 

sätt om ditt lag ligger under vill laget klumpa ihop alla för att det då är lättare att ändra 

kombinationerna. 

Om x är framför placeringarna (x,4,5,6) betyder det att x = 1,2 eller 3. 

Om x istället är bakom placeringarna (1,2,3,x) är x = 4,5,6,7 eller 8. 

Det är viktigt att laget agerar så tidigt som möjligt för att inte råka ut för tidsbrist i slutet. 

Som hjälp i lagsegling kan du ha dessa kombinationer i båten under matcherna. 

Säkra kombinationer   fortsätt att segla  
Dessa kombinationer kommer att leda till seger vid nästan alla tillfällen. 

 1,2,3,x. Har man de tre första vinner man. 

 2,3,4,x. tre seglare topp fyra vinner alltid. 

 1,2,4,5. Båt 3 kan bara bromsa en av 4 och 5 alltså blir det tre topp 3. Även båt 2 kan 

stoppa båt 3. 

 1,3,4,5. Båt 2 kan bara bromsa en av 3, 4 och 5 alltså blir det tre topp 3. Även båt 1 

kan stoppa båt 2. 

 2,3,5,6. Se bara till så att motståndarnas 7 och 8 förblir sist. 
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 X,4,5,6. Se bara till så att motståndarnas 7 och 8 förblir sist. 

Gör osäkra kombinationer säkra 

 1,2,4,x  1,2,3,x.   2 bromsar 3 och bildar en säker kombination.  

 1,3,5,x  2,3,4,x    1 bromsar 4 och bildar en säker kombination. 

 1,3,5,x 1,3,4,x  1,2,3,x.    Steg 1: 3 bromsar 4. Steg 2: 1 bromsar 2 och bildar en 

säker kombination. 

 X,4,5,7 X,4,5,6   5 bromsar 6 och bildar en säker kombination 

Kombinationer där laget leder men kommer att förlora 

 1,2,5,6 .  3 och 4 kommer bromsa 5 och 6 till de två sista platserna  förlust 

 2,3,6,7.   4 och 5 kommer bromsa 6 och 7 till de två sista platserna  förlust 

 1,3,6,7.   4 och 5 kommer bromsa 5 och 6 till de två sista platserna  förlust 

 1,2,5,x.   3 och 4 kommer bromsa 5 och x till de två sista platserna  förlust 

 1,2,6,x.   3 och 4 kommer bromsa 6 och x till de två sista platserna  förlust 

 

Starten 
Det viktigaste med starten är att alla båtar i laget korsar linjen så perfekt som möjligt. 

Segla inte bort andra för skojs skull  

Ofta så finns det seglare som gillar att segla bort andra seglare in i zon 6 och bara segla bort 

den. Om det är så att laget man möter har en seglare som är mycket bättre och man kan ta 

ut den ur matchen så kan det hjälpa. Men om det är ett jämt och bra lag du möter så hjälper 

inte detta. För den som seglar bort en motståndare i zon 6 kommer ofta sent till starten och 

ligger näst sist själv.  

Undvika att bli bortseglad och komma i lagom tid till starten 
Om man vill undvika att bli 

bortseglad ska man ligga i zon 1 

fram till sista minuten sen kan man 

börja tänka sig att börja segla mot 

linjen. Detta är även viktigt för att 

inte lägga sig på linjen för tidigt då 

man blir ett lätt byte för 

motståndaren när den lägger sig 

nära i lä om sig och sedan låser dig. 
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Sprid ut laget över linjen 
För att undvika att förlora matchen i starten är det viktigt att sprida ut laget över linjen och 

mellan motståndarnas båtar. Detta för att kunna undvika att ett skift eller vindby ger 

motståndarna placeringarna 1,2,3 och matchen är över. För att förenkla det så kan man ge 

seglarna inom laget en siffra mellan 1-4. 1 betyder att man startar längst i lovart av laget och 

utöver detta så ska denna båt ha koll på de andra lagkamraterna om de är över linjen om 

flagga X (enskild omstart) kommer upp så att de som varit över går tillbaka och inte så att de 

som vänder tillbaka.

 

Regler 

 Tänk på att det inte finns någon tillbörlig kurs innan starten så man får luffa 

motståndaren till vindögat även om du kommer bakifrån. 

 Tänk på att domarna bara har 8 båtar att titta på så var försiktiga med framförallt 

vrickning. Även att man inte får vricka ner längre än till bidevind, vrickar man ner till 

halvvind är det olagligt och man riskerar en rödflagg. 

 Det är seglaren som är inblandad i situationen som måste protestera. Om inte 

seglaren protesterar dömer inte domaren med undantag för otillåten framdrivning, 

märkes beröring och kollision inom laget. 

Tjänar du på att bromsa? 
Det är jätteviktigt i lagsegling att veta vad som ska åstakommas när du gör en manöver. Ska 

du t.ex. bromsa en motståndare så måste du veta exakt hur länge du ska göra det. Tänk dig 

att grön har placeringarna 1 och 3 och röd 2 och 4. Om då 1 bestämmer sig för att bromsa 2 

så är det viktigt att 1 slutar när båt 3 är förbi och inte fortsätter för då kommer båt 4 också 

förbi och då är placeringarna för lagen precis som innan bara att båtarna har bytt plats med 

varandra. 

Protester och beslut 
När man tycker att en i motståndarlaget har gjort fel och vill protestera på motståndaren så 

ska man skrika PROTEST högt och visa en RÖD FLAGG på en armlängds avstånd. Efteråt ska 

protestflaggan stoppas undan ur synhåll. 
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Båten som har blivit protesterad har två val, antingen snurra en 360 (ett slag och en gipp) 

eller att vänta på ett beslut av domaren.  

Domaren kan då döma på två sätt, antingen så dömer den grönflagg och då ska båda båtarna 

fortsätta segla. Domaren kan även döma röd flagg och då ska båten som domaren pekar på 

göra en 720. 

Förberedelser 
När du kommer ut för att segla lagsegling så är det jättelätt att man glömmer bort 

grunderna. Så det första man ska göra är att kontrollera sin fart och se om det finns några 

fördelar på olika ställen på banan. Innan man börjar träna på lagseglings manövrar.  

Banan 
Ett race i lagsegling ska ta ca 8 minuter så det gäller verkligen att vara med från start. 

 

Kryss 
På första kryssen så gäller det för varje enskild individ att segla så fort som möjligt till märke 

1 samtidigt som man bevakar en i motståndarnas lag. 

Märke 1 
Det första man ska tänka på att i lagsegling så är det 2-båtszoner och inte 3-båtszoner som 

det vanligen är. 

Vid märke 1 är det styrbordsrundning och inte barbordsrundning. Det gör att när man slår 

för att komma runt märket förlorar man sin märkes plats och måste undvika andra båtar. 

Märke 1 är det första stället där man ska kontrollera om man leder och bara ska segla vidare 

eller om man ligger under och ska börja stoppa och bromsa motståndarna. Om man vill 

bromsa så är det smart att komma in på styrbords layline och när man kommer in i  

2-båtszonen stanna (i zonen) och vänta in en motståndare. Om motståndaren försöker gå 
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över dig fortsätter nu bara att segla och då kan du pressa den över märket då den inte har 

någon plats. Går motståndaren under dig fortsätter du att segla med den och den kan då 

inte slå och du är inte tvungen att slå runt märket för att motståndaren kommer bakifrån. 

Halvvind 
På halvvinden kan man bromsa motståndaren genom att segla långsamt och går 

motståndaren över dig luffar du den till vindöga. Om Motståndaren väljer att gå under dig 

skotar du så hårt du kan (ska nästan nudda aktern i mitten). Detta gör att motståndaren 

kommer att hamna i ett vakuum och inte ta sig någonstans.  

OBS! Tänk på att om du vill bromsa någon att ha centerbordet helt nere så att du inte driver 

Läns 
På länsen så är det viktigt att kontrollera vänsterkanten (i länsens riktning) av två 

anledningar. Den första är att båten längst till vänster är läbåt och styrbord, den andra är för 

att få plats nere vid märke 3. 

På länsen så brukar det vara väldigt mycket lä-lovart situationer och det är viktigt att veta 

vilka regler som gäller. En båt som kommer bakifrån som läbåt har rätt att segla snabbaste 

vägen mot märket och i en optimist så är det samma sak som raka vägen mot märket. Det är 

alltså läbåtens och inte lovartsbåtens kurs mot märket som gäller. Om däremot läbåten 

kommer från sidan, framifrån eller om läbåten har gippat två gånger så får den luffa 

lovartsbåten upp till vindöga eller att lovartsbåten bryter överlappen. 

Märke 3 
Här brukar det hända mycket och det gäller verkligen att vara vaken. Det första som alltid är 

att kontrolleraska om laget ska segla vidare eller bromsa. Om laget bestämmer sig för att 

bromsa så är det effektivaste sättet att lägga sin optimist enligt figuren med alla regler på din 

sida(styrbord, läbåt och märkesplats). När en motståndare kan du segla bort den och du 

behöver inte runda märket. Tänk på att ta ner 

centerbordet så att du inte driver lika mycket. 

OBS 1! Så länge du gippar inom zonen så förlorar 

du inte din märkesplats men om du slå förlorar du 

din märkesplats. 

OBS 2! Om du seglar ut ur zonen på vänster sida 

(enligt figuren) när du seglar bort någon så tappar 

du din märkes plats och måste då lämna plats för 

de som får plats på dig när du går in i zonen igen. 
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Halvvind 
Samma som första halvvinden, det ända som man ska tänka extra på är att inte låta 

motståndaren segla över dig nära märket då den då kan få plats på dig vid märke 4. 

Kryss 
Nu måste man verkligen ha koll på räkningen och hur alla ligger till 

och ha järnkoll på layline. För när man ska bromsa motståndarna så 

ska man göra det med olika tekniker beroende på layline. I början av 

kryssen lägger man sig snett ovanför för att ge motståndaren (se röda 

båten). När man har denna position kan man skota hårt som 

halvvinden för att skapa vakuum för den gröna båten, det fungerar 

detta inte lika effektivt som på kryss som halvvind.  

 

Nära mål 

 

När man börjar närma sig mål och behöver se till att en 

motståndare inte klarar av att gå i mål så måste man 

byta sätt på att segla bort sin motståndare på. Man ska 

försöka få motståndarna att ej segla i zonerna 2(för 

styrbord), 5 (för babord) och absolut inte låta dom 

komma in i zon 4. För att lyckas med detta ska du lägga 

dig snett ovanför och bakom som bilden visar, för att se 

till så att motståndarna inte har möjlighet att kunna slå 

och gå i mål.  

Avancerat: I det läget som bilden visar har läbåten(grön) 

rätt till väg. Detta gör att den måste se till så att 

lovartsbåten(röd) ska ha plats att undvika kollision. Detta 

gör också så att om grön försöker att slå har den rätt till väg fram tills den passerar vindöga 
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för att förlora sina rättigheter då grön blir stagvändande båt. Detta gör att röd inte har rätt 

till väg i början men får det när grön passerar vindöga. Detta gör att den röda båten får 

ändra kurs hur den vill tills det att grön passerar vindöga. Detta gör att när bra seglare gör 

detta så när grön börjar lova för att slå faller den röda båten ner mot den gröna och när den 

gröna passera vindöga så låser den röda båten sin kurs och får då vanligtvis straff på den 

gröna båten då den röda båten krockar eller undviker kollision. 
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Övningar 
När du tränarlagsegling försök att varva övningar på vissa specifika moment med matcher. 

Övning 1 Start och första kryssen 
Börja från början se till så att seglarna gör rätt i startmomentet och seglar fort första kryssen. 

Det är vanligt att laget som gör det komplicerat i starten och seglar bort motståndare har 

förlorat vid kryssmärket. Viktigt är också att påpeka att seglarna ser till så att man inte 

förlorar matchen på första kryssen genom att positionera sig ojämnt över banan. Se alltid att 

ni har lika många medseglare som motståndare på samma område så att ni inte tappar 

matchen på ett skift eller en vindby.  

När seglarna har rundat kryssmärket seglar de ner till starten. Detta gör att de måste vara på 

helspänn direkt för det går inte att rädda upp matchen senare. 

Övning 2 Sista kryssen 
Sista kryssen är vanligtvis där matcherna avgörs, för att få träna extra på sistakryssen så kan 

alla ligga till vänster om märke 4 uppdelade i två lag och sen säger coachen i vilken ordning 

som lagen sak runda märke 4. T.ex. så kan lag Röd få platserna 1,2,7,8 och lag Grön 3,4,5,6. 

Detta tvingar de två första i lag Röd att vända ner och hjälpa sina lagkamrater 7 och 8 så att 

de kommer förbi 2 gröna seglare. 

Denna övning går utmärkt att göra på sex seglare också, då låter man lag Röd ha 2 spökbåtar 

som kommer 1 och 2 i mål och sen ska de gröna försöka se till så att de röda som rundar 7 

och 8 också kommer sist i mål. Detta är inte alltid så enkelt som det låter då ett vindskift 

eller en vindby kan ändra förutsättningarna snabbt. 

Det finns massa olika kombinationer som seglarna kan runda med och detta gör att det blir 

intensiva sista kryssar med mycket aktivitet. 

Övning 3 Rundningar 
Det är fyra rundningar i lagsegling, där rundning 1 och 3 är de där det händer mest. Låt 

seglarna gå ihop 3 och 3 och sen så lägger de upp sig och så ska båt 1 bromsa båt 2 så att båt 

3 hamnar först. Denna övning är enkel och det behövs bara en boj per grupp.  

Detta ska också tränas på kryss, där båt 1 bromsar båt 2 så att båt tre hamnar först och när 

den har gjort det så börjar den bromsa båt 1 som ligger i mitten så att båt 2 som ligger sist 

kommer först o.s.v. 

När man gör dessa övningar så ska båten i mitten inte försöka komma förbi den ledande 

båten utan den ska bara se till så att den sista båten inte kommer förbi en själv. 


