
Välkommen

LÅNGEDRAGSDAGEN
På vattnet
Klassiska Regattan med gamla fina segelbåtar, start kl 12.00. 
Tävlingarna och båtarna kommenteras av konferencier.  
Därtill tävlas det i ”Mest tidstypiska klädseln”.
Välkommen ombord på skolfartyget Gratitude  
från Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola.
Barn och ungdomar får gratis prova på att segla med GKSS 
segelbåtar klockan 12.00–14.00.
Visning av brandbåt, ambulansbåt, polisbåt och sjöräddning 
vid kaj samt utryckningsfordon på land.

På kajen
Rotary ordnar Poängpromenad för hela familjen. Fina priser 
väntar den som svarar allt rätt. En liten avgift tas ut.
GKSS säljer varm korv samt kaffe med bullar och saft  
klockan 12.00–14.00. Ta med kontanter eller swisha.  

I GKSS Klubbhus
Vid ingången:  Rotarys lotteri med fina vinster från 
lokala företag; som blomstercheckar, prova-på-vouchers, 
båttillbehör och presentkort.
Seglarkrogen  serverar en Nationaldagsinspirerad lunch-
meny. Eller prova ”Take Away”-fika för bryggseglare. 
Kungarummet:  Loppisar Rotary och GKSS samt utställning 
om Rotary. Fynda bland båttillbehör och saker till hemmet.
Överskotten  från promenad, lotteri och loppisar går till : 
•	 Rotary	Långedrag	och	GKSS	lär	barn	från	Gårdsten	
tillsammans	med	barn	från	övriga	Göteborg	att	segla

•	 Rotarys	internationella	skolprojekt	i	Sydafrika
•	 GKSS	ungdomsverksamhet

Efter klockan 15
Prisutdelning Klassiska regattan med pompa och ståt.  
Musikunderhållning med Swinging Sailors.

En härlig familjedag vid havet 
i GKSS-hamnen 12.00 till 16.00

Fira nationaldagen 6 juni 2017

Rotary	Långedrags	projekt	Gårdsten	har	ihop	
med	GKSS	hittills	utbildat	över	300	barn	från	
Gårdsten	i	konsten	att	segla	tillsammans	med	
barn	från	övriga	Göteborg.	Ett	framgångsrikt	
integrationsprojekt	på	sitt	11:e	år!

Klassiska regattan

Tillsammans 
i samma båt

Blåljus på 
sjön
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Besök Gratitude

Hjälp i 
skärgården
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Folkbåt
Nordisk Folkbåt, eller bara 
Folkbåt, är en segelbåt 
som från början var byggd 
i trä med mast av trä, men 
finns nuförtiden även i 
glasfiberarmerad polyester 
med aluminiummast. 
Folkbåten har ett F i seglet.
Längd: 7,64 m 
Segelyta: 24 kvm

Klassiska Regattan

Stjärnbåt
Är en pojkbåtsklass 
ritad av Janne 
Jacobsson 1913 
och finns i över 500 
exemplar. På GKSS 
har det bildats en 
Stjärnbåtsklubb och 
nu tillverkas den på 
nytt igen.
Längd: 5,50 m 
Segelyta: 17 kvm

Drake
Drake är en tremans 
kölbåt, konstruerad på 
1920-talet av norrmannen 
Johan Anker. Den byggs 
i trä, men från 1975 
också i glasfiberarmerad 
plast. Nya båtar tillverkas 
fortfarande, och Draken 
är en av världens största 
entypsklasser. Den har ett 
D som beteckning i seglet.
Längd: 8,90 m 
Segelyta: 27 kvm

Andunge
Konstruerades av Torvald 
Gjerdum 1944 och han 
seglar fortfarande sin båt. 
Andungen byggs oftast 
i mahogny och finns nu 
i nästan 200 exemplar. 
Det byggs fortfarande nya 
Andungar. Den är tänkt 
som en ungdomsbåt men 
har blivit en pensionärsbåt.
Längd: 6,74 m 
Segelyta: 14 kvm

K25
K25 har sitt ursprung i de välseglande 
allmogebåtarna från ögruppen Koster, 
som hade sitt ursprung i snipan. Kostrar 
byggdes redan på 1800-talet. Själva 
begreppet Kosterbåt myntades i slutet av 
1800-talet då båtarna började kappsegla.
Längd:  7,80 m     Segelyta:  25 kvm
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I den Klassiska Regattan på Långedrag deltar segelbåtsklasser 
som ursprungligen byggdes i trä – i år med ett undantag: 
50-årsjubilerande IF-båten i glasfiberplast. 
Vid kappsegling i klasser vinner den båt som går i mål först, 
efter att ha passerat startlinjen och alla rundningsmärken i rätt 
ordning och på rätt sida. Man får enbart använda sig av vindens 
och vattnets kraft mot skrov och segel för att röra sig framåt. 
För att förhindra kollisioner mellan deltagarna finns många 
regler, som även kan användas i taktiskt syfte.
Startförfarandet sker på gammaldags vis med startkanon och 
startballong vid GKSS starttribun ytterst på piren. Där kan 
åskådare se både start och målgång på nära håll. Första start är 
kl 12.05 och sedan startar klasserna var 5:e minut. Det brukar 
bli 4–5 olika starter för de olika klasserna.  
Banan ligger nära Långedrag, så båtarna är inom synhåll hela 
tiden. Alla målgångar sker vid starttribunen, 40–60 minuter 
efter varje startskott för respektive klass. Två delseglingar 
planeras och resultatet i båda seglingarna räknas samman. Den 
andra seglingen startas ungefär klockan halv två, snarast efter 
att alla kommit i mål i den första seglingen.
Klassiska Regattan är en gåva från Långedrags Segelsällskap 
och Segelsällskapet Fram till GKSS 150-årsjubileum 2010.
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