
 

-Finns det hajar här? 

 

Hon är tolv år och går i en av skolorna i Jönköping. Lite nervös men 

väl rustad i regnkläder och flytväst står hon på bryggan nedanför 

restaurangerna i norra Munksjön. Snart ska hon delta i JSS prova på-

segling. 

Efter lugnande besked om att det bara simmar gäddor i Munksjön, 

inga hajar, hoppar hon oförskräckt ombord på en av 606-orna för sin 

första segeltur någonsin.    

 

 Gråmulet, regnskurar och byig sydlig vind. Sensommarvädret hade visserligen 

kunnat vara bättre men stämningen och förväntningarna var likafullt på topp 

när JSS fredagen 25 augusti 2017 lät dryga hundratalet elever från två skolor i 

Jönköping prova på seglarlivet.  

- Det ska bli skithäftigt, säger Amin och Viktor, två av killarna från 

Råslättsskolan, som precis satt på sig flytvästarna och nu väntar på att hoppa 

ombord. 

 Amin har seglat en gång tidigare och Viktor berättar att han har åkt motorbåt 

en gång. Men att segla med en snabb segelbåt mitt i centrala Jönköping tycker 

de båda ska bli något alldeles speciellt. 

Innan de kastar loss får de och övriga besättningen instruktioner av skepparen 

Peter Fasth. 

-Det är viktigt att ni lyssnar på mig och gör som jag säger. Tamparna där 

framme i sittbrunnen heter fockskot. Tajta till när vi går upp i vind och släpp 

dem när jag ger order och håll huvudet lågt så ni inte får bommen i huvudet när 

vi slår! 

 



Under denna fredagsförmiddag i slutet av augusti seglade tre av klubbens 

Monark 606-or i skytteltrafik i norra bassängen i Munksjön med rutinerade 

skeppare vid rodren och med sex elever som besättning i varje. För säkerhets 

skull fanns tre motorbåtar med som följebåtar men inga incidenter inträffade 

och ingen av det dryga hundratalet eleverna valde att hoppa av under 

seglatserna. 

Prova på-seglingarna i Munksjön arrangeras av JSS, Domsands och Gränna 

båtsällskap och är ett av arrangemangen under helgen då Allsvenskan i Segling 

genomförs i Munksjön. 

-Syftet med  prova på-seglingarna är att locka ut fler på sjön, i segelbåtar, 

motorbåtar, kanoter eller andra farkoster, säger Per Gemheden, vice 

ordförande i JSS och en av drygt 30 funktionärer under seglarhelgen i 

Munksjön.  

- Det viktiga är att få fler ungdomar och äldre Jönköpingsbor att inse glädjen 

med sjölivet. 

– Om vi lyckas locka tio av de drygt hundra elever som är här under 

fredagsförmiddagen att komma till någon av klubbarnas jolle- och seglarskolor 

har vi lyckats, tillägger han. 

Och Amin och Viktor verkar vara frälsta när de hoppar iland efter att under en 

knapp halvtimma ha seglat kors och tvärs mellan restaurangbryggan och 

Munksjöbron. 

-Jag vill segla mer, säger Amin när han kränger av sig flytvästen.  

-När jag blir stor ska jag köpa en snabb motorbåt, säger Viktor.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


