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Allt är möjligt - bara du har en dröm!
Allt fler av oss drömmer om att lämna vardagslivet bakom oss och
segla bort mot solnedgången. Just nu ar ett par hundra svenska båtar
och besättningar ute och långseglar på världshaven. En del för en

extralång semester, andra för ett sabbatsår och ett mindre antal för en
segling utan något bestämt slut. Många kombinerar segling med

perioder att jobba ihop en ny reskassa och gör en bit-för-bitsegling.

Boken tar upp de mer praktiska aspekterna hur du förbereder dig och
din besättning men också din båt för en tur till Medelhavet, kanske
genom kanalerna eller ett varv fram och tillbaka till Västindien. Eller
kanske till och med jorden runt. Elva praktiska kapitel om hur du
förbereder din långsegling, täckande allt från att välja rätt båt för
seglingsområdet till vilken nödutrustning du bör ha ombord. Hela
tiden med en blick för att en långsegling ska vara möjlig även med

en mindre budget.

Vad är en långsegling?
En långsegling sitter inte i hur långt bort du seglar, utan i din

upplevelse! Det kan lika gärna vara en tur till Gotska Sandön som



jorden runt. Tycker du att det är en långsegling, så är det en! Har du
tidigare bara seglat i skärgården, är en tur till Skagen eller Gotland
att segla långt. Massor av fantastiska seglingsvatten finns i närheten;

Åbolands skärgård, Baltikum, Sörlandet i Norge eller kanske
Skottland.

Denna bok ska dock i första hand behandla längre seglingar som tar
lite längre tid än en normal femveckorssemester. Det vill säga en
segling där båten måste förberedas och utrustas och en hel del
planering måste göras innan förtöjningarna läggs loss vid

hemmabryggan.

Första stegen
Det viktiga och normalt det svåraste, är att ta det första steget.

Många drömmer, en hel del planerar, men det är till slut ganska få
som tar steget och verkligen kommer iväg. För de allra flesta av oss
skulle en mindre övningstur vara lösningen - använd båten du redan

har eller hyr en någonstans där det är varmt. Prata med andra
besättningar som redan långseglat för att ta reda på som det är något
som kan passa dig. Skapa ett mål, börja spara pengar, samla ihop

pengar, samla ihop lite erfarenhet och dra iväg.

Allt är möjligt bara du har en dröm!
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