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Grattis Alice och grattis GKSS. 
Allt roligt har ett slut och efter 
fem år som ordförande lämnar 

jag nu över till Alice von Geijer som i 
samband med årsskiftet tar över rodret 
på skutan, det känns väldigt bra i hjärtat. 
Det var fantastiskt roligt att kunna göra 
detta med ett riktigt möte där vi alla 
kunde träffas 
igen. 

När jag tog över 
som ordförande 
2017 konsta-
terade jag att 
det är med stor 
ödmjukhet man 
tar sig ann att 
vara med och 
driva och ut-
veckla en klubb 
med både så 
mycket historia 
och traditioner 
som GKSS men 
också en klubb 
med så myck-
et framtid och 
möjligheter. 

Glöm inte att det är historien som vi 
bygger mycket av framtiden på. Eller 
som en klok författare skrev i seglar-
bladet för över 100 år sedan. ”Det år 
som gått blev ur västsvensk synpunkt

så fem år av mycket arbete tillsammans 
med min styrelse och kansli och alla ni 
andra som är med och arbetar för och 
med vår klubb för att vi hela tiden ska bli 
lite bättre och har lite roligare. Jag vill 
verkligen rikta mitt stora tack till styrel-
se, kommittéer, sektioner och kansli för 
ett väl genomfört verksamhetsår 2021. 

Om än inte som 
vi tänkt eller 
planerat men 
ändå bra och 
som skattmästa-
ren Peter Dahl-
sten sa även på 
detta höstmöte, 
– ”Vi står star-
ka”. Med detta 
tackar jag för 
mig och önskar 
Alice all lycka 
till i rollen som 
Sällskapets ord-
förande.

Håll i, håll ut, 
håll avstånd och 
håll er säkra så 
vet jag att vi 

snart ses igen på havet, i hamnen och på 
bryggorna. Var rädda om varandra och 
glöm inte att solen skiner och havet är salt.

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Nya medlemmar
GKSS hälsar välkomna:

Selma Bryman, Siri Mykén, John 
Dahlinder, Viggo Berggren, Ida Blom-
gren, Oliwer Lundin Bjelkevik, Felix 
Lundin Bjelkevik, Mikael Knutsson, 

Kristina Thomsson Hulthe, Lovisa Hult-
he, Karin Hulthe, Jenny Dixon, James 
Dixon, Joline Dixon, Jack Dixon, Björn 
Mannerfelt, Axel Rosvall, Sofie Berg-
gren, Peter Lindh, Karin Linton, Svante 
Hjertén, Rebecka Carlsson, Iris Tholén, 

Jeanette Mudifaj, Cedric Gaucherand, 
Rut Rydenstam, Caroline Engström, 
Oliver Engstrom, Jonathan Engstrom, 
Eleanor Engstrom, Johannes Wård-
man, Hilda Savina Abendano, Oscar 
Molse och Astrid Ullman.

ett mycket lyckat seglarår, kanske det 
bästa på decennier. En rekapitulation 
av de många hedrande prestationer 
skall inte göras här emedan historia 
är historia och vi har påbörjat ett nytt 
år.” Så att se framåt är det vi skall 
göra och GKSS går nu in i nästa spän-
nande fas.

Jag vill därför passa på att tacka alla er 
som lägger mycket tid och engagemang i 
GKSS utan er ingen verksamhet och ing-
en klubb. Det har varit fem spännande 
och händelserika år som gått men ock-

Foto: Alf Tornberg

Välkommen in 
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Stigs Center
Importgatan 3

020-81 81 00
volvocars.se/retail 

Förbr. kWh/100 km (prel). WLTP: 20,0–25,0. Räckvidd bl. körn: 400-418 km. Inga koldioxidutsläpp under körning. Miljöklass Euro 6D. Bilen på bilden är extrautrustad. *Business Lease: 36 mån leasing 
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Nu är den här: 
Volvo XC40 Recharge

Nya Volvo XC40 Core Recharge 

Business Lease  

fr 5 595 kr/mån exkl.moms* ( 3 års fri service ingår)

Kom in till oss och upplev en helelektrisk Volvo!

Google Assistent, Google Maps och Google Play i din Volvo.
Din Volvo med inbyggt Google integrerar sömlöst dig, din bil och ditt liv på en helt 
ny nivå. Prata med Google i din Volvo och få vägbeskrivningar, njut av underhållning 
och håll kontakten med vänner, familj och kollegor. Allt utan att ta händerna från 
ratten eller blicken från vägen. Säg bara ”Hej Google” för att komma igång.

Nya Volvo XC40 Recharge 
Laddad med körglädje. 100% eldriven. 

Nya Volvo XC40 Recharge Core från  534 900 kr

Volvo XC40 Recharge Twin Plus från 677 900 kr

Är det dags att växla över till eldrift?
Nu har nya framhjulsdrivna Volvo XC40 Recharge kommit, en helelektrisk 
Volvo med cirka 40 mils räckvidd, 1 500 kg dragvikt och som du kan 
snabbladda till 80 procent på 40 minuter. Nya XC40 Recharge har alla 
förutsättningar att ge dig en enkel och ekonomiskt fördelaktig övergång till 
eldrift. Dessutom är den utrustad med Google Assistant** som styrs av din 
röst och uppdateras trådlöst.

Volvo Car Hisings Backa
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Text: Robert Casselbrant 

•

Klara Wester och Malin Tengström i 49erFX. •

VM-Guld till Stefan Eriksson 

Robert Casselbrant avtackades på höstmötet 
av Göran Ahlström. Foto: Alf Tornberg.

I mitten av november avgjordes ILCA 
Master VM i Barcelona och Stefan 
Eriksson slog till med en riktig topp-

prestation när han seglade hem guldet 
ILCA 6 masterklassen (seglare från 45-
55år). Efter att ha presterat en jämn och 
stark serie över tolv delseglingar stod han 
som segrare sju poäng före Jean-Chris-
tophe Leydet, Frankrike. En grym seg-
lingsprestation av Stefan som på hem-
maplan tränar flitigt tillsammans med 
juniorerna i GKSS Jolleteam med John 
Diedrichs som tränare.

Fler VM medaljer har seglats hem av 
klubbens seglare under hösten, Team 
WINGS med Anna Östling, Annie Wenn-
ergren, Linnea Wennergren, Marie Grus-
mark och Annika Carlunger vann VM 
brons i matchracing i Cherbourg i slutet 

Järudd från KSSS. Med endast ett tiotal 
träningar tillsammans innan VM gjorde 
Emil och Hanna en riktigt stark presta-
tion och kom på tionde plats. Ida Svens-
son och Marcus Dackhammar kom på 
trettonde plats på Nacra VM. De hade 
högre förhoppningar efter att ha preste-
rat bra på EM ca två månader innan VM. 
Båda Nacra besättningarna har hög po-
tential så det ska bli intressant att se hur 
de presterar på tävlingarna nästa säsong.

För klubbens elitlag väntar nu ett viktigt 
träningsblock under vintern där teamen 
har en chans att bygga en bra grund inför 
kommande säsong.  

Våra juniorer i 29er och ILCA seglade 
ända fram till sista helgen i november 
som avslutades med ett pass i ymnigt 
snöfall. Nu blir det fokus på fysträning 
och seglingsteori för våra juniorer.

av oktober och Fia Fjelddahl gjorde ett 
nytt toppresultat när hon seglade hem en 
bronsmedalj på årets Para-VM i 2.4mR 
klassen som seglades i Warnemünde i 
slutet av september. Stort Grattis till våra 
VM medaljörer!

VM för flera av OS klasserna har avgjorts 
nu under senhösten. ILCA Standard VM 
seglades i Barcelona veckan innan Mas-
ter VM. Emil Bengtson kom med till 
guldfinal i ett tufft startfält och slutade på 
en 49e plats.

Nacra och 49er/49erFX hade VM i Oman 
16–21 november. Det nya 49erFX teamet 
med Klara Wester och Malin Tengström 
gjorde en bra mästerskapspremiär till-
sammans när de kom på tolfte plats i 
49erFX. I Nacra gjorde Hanna Johnsson, 
en av våra unga talangfulla seglare, debut 
i Nacraklassen tillsammans med Emil

Att vara ordförande i GKSS är 
både roligt och utmanande. Efter 
fem år som ordförande har jag 

både lärt mig mycket och fått vara delak-
tig i att genomföra många saker. Skall jag 
vara ärlig är jag glad att jag fått möjlig-
heten att jobba både i och med styrelsen 
under så lång tid för det har gjort arbetet 
enklare. Min period 2017–2022, att skriva 
en sammanfattning över åren och klub-
bens utveckling blir en summering av 
väldigt många medlemmars idoga arbete. 
Det är två saker under de åren som jag 
tror kommer att gå till historien lite mer 
än något annat, dels att vi verkat under 
en pandemi med vad det har inneburit 
för oss. Jag tänker på hur vi tvingats ställa 
om verksamhet utifrån de förutsättningar 
som varit med ändrade beteende i form 
av digitala möten, stängda gränser, stäng-
da kontor, tävlingsförbud, tom hamn 
mm. Detta är ju GKSS andra pandemi 
på 162 år men förmodligen den som fått 
störst genomslag på samhället och GKSS. 
Den andra händelsen som är köpet av 
hamnen, att efter 100 år få vara med om 
att åter göra GKSS ägare till sin hamn 
och sin anläggning i Långedrag känns 
helt fantastiskt. Ett projekt som tog några 
år men som faktiskt kunde genomföras 
med hjälp av gemensamma krafter från 
många. Detta skapar en trygghet både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt för 
klubben. Tack alla ni som var delaktiga i 
detta.

Några andra minnesvärda händelser 
var Æolusöns 50-årsfirande, hamntor-
nets och hamnens 100-årsjubileum och 
GKSS 160-årsjubileum som firades med 
en trevlig fest på Seglarkrogen. Vi hade 
25-årsjubileum för GKSS Match Cup 
Sweden vilket var lite extra roligt då jag 
faktiskt jobbade på GKSS med tävlingen 
redan 1993 för att sedan vara med och ge-
nomföra första tävlingen 1994. 1995 fick 
jag dessutom vara med och starta vårt 
MR-center som fortfarande är starkt. Per-
sonligen fick jag många vänner på GKSS 
under den perioden och förstod då hur 
starkt kamratskapet är i en klubb. R1 och

R2 blev dessutom ett begrepp. Att Sverige 
samtidigt blev trea på fotbolls VM och att 
det var den varmaste sommaren i man-
naminne gjorde inte saken sämre.  Sedan 
har vi Göteborg 400 år som sköts framåt i 
tiden och även OS i Tokyo 2020 som blev 
2021. Vi har också fått vara med och fira 
Nyländska Jaktklubbens och finska flag-
gans 100-årsjubileum, NJK flagga blev 
Finlands nationsflagga 1918 och NJK fick 
en ny klubbflagga. Sedan fyllde storasys-
ter KSSS 190 år. 

Vi har gjort mycket med våra anlägg-
ningar och vi har byggt ut hela hamnpla-
nen med trädäck och rustat upp hamnen 
med nytt trädäck på matarbryggan, ny el, 
nya stolpar, upprustning av piren. Stora 
arbeten gjorda både på Æolusön och på 
Korvetten och även om det finns mycket 
mer att göra så har vi ändå tagit steg i rätt 
riktning. Det senaste som är gjort är nytt 
tak på klubbhuset och helt ny panel på 
verkstaden så nu glänser husen med hjälp 
av vår uppgraderade belysning på hamn-
plan. Vi har även styrt upp hamnplan och 
ordnat parkeringsfrågan, fått bommar på 
plats och utökat möjligheten till uppställ-
ning av båtar tack vara att vi fick dispone-
ra tennisbanan.

Vi har haft många roliga och spännan-
de tävlingar själva och i samarbete med 
andra klubbar, Volvo Ocean Race Stop 
Over, utvecklat Match Cup Sweden och 
även kört det helt digitalt under Corona, 

44 Cup, OCR, massor av regattor, Klas-
siska regattan och Långedragsdagen, EM-
12m, Dragon Gold Cup för 11:e gången 
i GKSS historia, kval till Allsvenskan i 
segling. Delaktiga i JSM mm och detta är 
bara ett urval i alla seglingar som GKSS 
genomför årligen med hjälp av både pro-
fessionella och ideella krafter. Med hjälp 
av ideella krafter och bra sponsorer har 
vi även inlett en satsning på allsvenskan i 
segling med egna J70. För att kunna göra 
detta har klubben drygt 60 båtar från 
seglarskolebåtar till våra följebåtar som i 
stort sett är uppdaterade och inte minst 
vår arbetshäst Online som har fått en helt 
ny motor.

Några andra roliga saker som vi gjort är 
att utveckla samarbetet med klubbarna i 
närområdet och inte minst MSS som vi 
arrangerat många stora tävlingar med. 
Vi har också blivit medlemmar i ICOYC 
(International Council of Yacht Clubs) en 
intresseorganisation där övriga Kungliga 
klubbar i Skandinavien och NJK är med-
lemmar. Jag vill också lyfta fram just sam-
arbetet med just KSSS, KDY, KNS och 
NJK som är mer utvecklat och starkare 
än någonsin. Vår gemensamma station i 
USA, NAS, The North American Station 
hade också sitt 75 års jubileum och är en 
knutpunkt i vårt gemensamma samarbete 
både på juniorsidan i form av utbyten och 
tävlingar men också för oss som medlem-
mar där vi träffas och seglar och utbyter 
erfarenheter och utvecklar samarbeten 
och förmåner.  

Det finns så mycket som görs av så 
många människor i klubben men detta är 
ett urval som inte på något sätt återspeg-
lar allt vi gjort under de senaste fem åren, 
men en hel del. Extra roligt var också när 
vi på årsmötet kunde konstatera att vi är 3 
150 medlemmar vilket innebär att vi ökat 
med 450 medlemmar sedan 2017 vilket 
var ett av många mål. Vi har också den 
starkaste ekonomin på väldigt lång tid.

Stort tack för all hjälp och allt stöd under 
de här åren. Nu skall jag vila lite så ses vi 
på bryggorna till våren när det är dags att 
måla igen. Det ser jag fram emot.

Text och Foto: Daniel Birgmark 

Fem spännande ordförandeår
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Text: Alf Tornberg

•Speciell funktionärsfrukost à la Anders. Foto: Anders Andersson.

På GKSS höstmöte fick Anders 
Andersson ta emot Bengt Wallers 
funktionärspris. Det blev en stor 

och glad överraskning för honom. Men 
han fick övertalas att komma till mötet.

– Det började med att jag fick ett brev 
hem där det stod att jag borde komma till 
höstmötet för det skulle bli någon form 
av utmärkelse. Jag har fått olika diplom 
tidigare för att jag hjälpt till med bryg-
gorna och båtarna. Ett par plaketter har 
jag också fått. Men av olika anledningar 
har jag inte haft tillfälle att komma och ta 
emot dem utan fått dem i efterhand.  Och 
så var det även denna gång. Men jag kun-
de höra på rösten på Dick Berghede att 
han lät bekymrad över att jag inte 
kunde komma. Efteråt förstår jag 
att han omedelbart ringde till 
Göran Ahlström för strax efter 
kunde jag höra på min telefon-
svarare: ”Detta är ordföranden 
för medaljkommittén. Anders 
ring mig!”, berättar Anders An-
dersson.

Vid det kommande telefonsamta-
let blev det något av en förhand-
ling. Anders hade ett annat upp-
drag som han var kallad till så 
frågan blev vid vilken tid Anders 
skulle kunna vara ledig från det 
uppdraget. Det slutade med att 
Göran meddelade att en bil skul-

allmänna utrymmena och se till att allt är 
i ordning. Men med min bakgrund som 
kock och med kök kände jag att jag mås-
te pyssla med något. Så när de boende 
kom ner någon morgon så hade jag ko-
kat ägg och stekt bacon och då blev det 
lite grand så att jag skötte om folk. De 
sista 44-seglingarna hölls i samband med 
fotbolls-VM. Då fixade jag så att man 
kunde se matcherna och i samband med 
det associerade jag maten till vilka lag vi 
mötte och serverade detta som överrask-
ning i halvtid. Lokalen dekorerade jag 
med flaggor, som jag hittade på vinden, 
från de länder Sverige mötte, säger An-
ders Andersson.

Det var nog ingen tvekan om att 
de boende på Korvetten mådde 
bra under Anders husvärdsveck-
or. Så funktionärspriset var väl-
motiverat. Anders har varit med 
och skött om Korvetten och varit 
husvärd sedan den sysslan kom 
till för en tre-fyra år sedan.

Anders är också medlem av vad 
de kallar för Stjärnbåtskonsortiet 
i Nol. Där är han båtvärd för en 
båt, 490 Barracuda. 

– Den båten hämtade Dick och 
jag från Norrköpingstrakten. Då 
såg båten skaplig ut ända tills 
man tittade lite närmare på den. 

Vi fick byta ut det ena efter det andra 
och till slut hade vi strippat hela båten, 
eller cabbat den, som vi brukar säga. 
Det tog några år innan man fick båten 
som man ville ha den. I år hade vi båten 
på Marstrand för husvärdarna att segla 
med.

Stjärnbåtar kan man också segla med un-
der sekelskiftesdagarna på Marstrand. Då 
erbjuder man segling till vem som vill. 
Antingen får man segla själv om man kan 
eller så får de med sig någon som hjälper 
dem. Båtarna har vi seglat upp om vädret 
tillåtit det. Annars har Online bogserat 
dem. Sekelskiftesdagarna pågår en lör-
dag och söndag. Men redan på fredagen 
börjar förberedelserna.

– Ja, då kommer vi upp och jag har gjort 
inköpen av all mat. På fredagen går vi och 
lyssnar på sång i kyrkan av elever från 
Kungälvs musikgymnasium innan vi äter. 
På lördagen gör jag frukost och lunch-
buffé och förbereder en trerätters middag 
på kvällen. Då kan vi vara femton-tjugo 
personer och alla har tidstypiska kläder. 
Det blir mycket sång, musik och trevlig 
samvaro. Där kan vi sitta länge. Men vi 
gör också lite nytta under de här tre da-
garna. Vi snickrar och grejar. Framför allt 
inventerar vi köket, slipar bänkskivor och 
ser till att allt är i ordning, säger Anders 
Andersson.

På söndagen kommer kung Oscar II i 
form av en lätt förklädd Anders Arnell 
med sin adjutant och gör succé i öppen 
bil på ön och hälsar på alla som står ut-
med färdvägen. I somras passade ”kung-
en” på att ge goda råd till ett brudpar som 
höll bröllopsmiddag på ön.

Anders har varit medlem i GKSS sedan 
2016. Men han har varit med och jobbat 
för klubben mycket längre än han va-
rit medlem. I samband med att han höll 
på att renovera en båt träffade han Dick 
Berghede på Båtmässan som berättade att 
det skulle vara en båtbyggarkurs.

– Jag är en glad amatör och hade aldrig 
lärt mig snickra egentligen så jag gick 
den kursen. Efter ett tag sa Dick: ”Varför 
är du bara här på onsdagar? Du kan väl 
vara här när vi andra är här.” Det var un-
gefär så det började. Så från den båtbyg-
garkursen kom jag med i det här gäng-
et. Jag tog med mig en mast som hade 
spruckit som jag behövde göra i ordning. 
Den jobbade jag på. Då tyckte de väl att 
”han kan ju passa in här” och så fick jag 
vara med. Jag förstod inte riktigt först att 
Stjärnbåtskonsortiet tillhörde GKSS. Vi 
hade ju mycket att göra med GKSS men 
att det ingick i Sällskapet visste jag inte. 
Men så fort jag fick reda på det så gick 
jag med, säger Anders Andersson.

Anders flyttade från Stockholm till Göte-
borg 1969. Han har haft båt i hela sitt liv. 
Många olika båtar. Han är familjeseglare 
och har inte tävlat. 

Var det då någon skillnad att segla i 
Stockholms skärgård och på Västkusten?

– Stor skillnad! När vi kom ner hit med 
skärgårds 22:an och sedan tittade på sjö-
korten så var det ju bara grynnor överallt. 
Vi gick efter de yttre fyrarna. Det var här-
ifrån och till Pater Noster och Måseskär 
och upp till Strömstad. 

– Jag skulle jobba uppe i Strömstad 
med nyöppningen av en butik. Jag jobba-
de då på ett företag som hette Grillkung-
en. Vi sålde grillarna som man grillade 
kyckling på. Då seglade jag upp dit. Det 
tog tre dagar och då seglade vi utsidan 
hela vägen. Jag tyckte det såg besvärligt 
ut med alla grynnor, säger Anders An-
dersson. 

Anders är körsångare i Flottans Män. 
Och han har gått på Adolf Fredriks mu-
sikskola i unga år. Sång och musik är 
ett stort intresse för Anders vid sidan av 
segling och skidåkning. Han kom till den 
här intervjun direkt från ett framträdande 
med kören. Vilket förklarar hans eleganta  
sjömansmundering.

le komma för att hämta Anders så att han 
skulle hinna till senare delen av höstmötet 
när priset skulle delas ut. Och det hand-
lade ju då om det prestigefyllda Bengt 
Wallers funktionärspris.  Visst hann An-
ders. När Robert Casselbrant slog ordfö-
randeklubban i Bengt Wallers stora funk-
tionärsklocka som förkunnade att priset 
skulle delas ut var Anders på plats.

Varför fick du priset, tror du?
– Jag har varit husvärd på Korvetten 

under 44-seglingarna fyra gånger. Kor-
vetten fungerar som ett vandrarhem och 
funktionärerna som bor där sköter sina 
egna rum. Som husvärd ska man se till de

Husvärd på Korvetten: "Ett ideellt arbete med guldkant"

490 Barracuda. Foto: Dick Berghede. Anders omgiven av Oscar II och adjutanten.

Foto: Alf Tornberg

Anders med tvivelaktigt damsällskap.

Anders hann fram lagom till prisutdelningen.
Foto: Alf Tornberg.



Alice von Geijer valdes till ny ordförande. 

Text och Foto: Alf Tornberg
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•

Äntligen fysiskt Höstmöte

Årets höstmöte hölls den 11 no-
vember i Sjöräddningens hörsal 
i Långedrag. Mötet var välbe-

sökt och 92 personer noterades i röstläng-
den. Dessutom kunde höstmötet följas 
genom en direktsändning via en länk på 
Facebook och där deltog cirka 20 per-
soner. De upptogs inte i röstlängden och 
hade ingen möjlighet att göra inlägg men 
de kunde följa vad som hände på mötet. 
Höstmötet brukar ju inledas med paren-
tation för bortgångna medlemmar sedan 
Årsmötet. Men i år uteblev parentationen 
eftersom inga medlemmar avlidit.

Efter inledande mötesformalia fastställ-
des årsavgiften till att vara oförändrad 
under 2022. Information gavs om att 
båtplatsavgiften för 2022 höjdes med 
2 procent. Därefter förrättades alla val. 
Sällskapets och tillika styrelsens ordfö-
rande Robert Casselbrant hade avböjt 
omval och valkommittén föreslog Alice 
von Geijer som ny ordförande. Hon val-
des enhälligt av mötet.

Nya styrelsen
Den nya styrelsen ser nu ut som följer: 
Mats Olsson, ny skattmästare, Anna Ska-
renhed, vice ordförande, Christer Finns-
gård, vice ordförande, Anders Hulegårdh 
sekreterare, Sanna Mattsson, ordförande 
i Kappseglingskommittén, Torbjörn Es-
kilstorp, ordförande i Juniorkommittén, 
Joel Berglund, ordförande i Regelkom-
mittén, Urban Hedström, ordförande i 
Träningskommittén, Philip Ahlqvist, ny 
ordförande i Marknads- och Informa-
tionskommittén, Kimon Sfiris, ordfö-
rande i Anläggningskommittén och PeO 
Svensson, Ordförande i Hamnkommit-
tén. 

Sällskapets verksamhet
Klubbdirektör Thomas Rahm redogjor-
de för Sällskapets verksamhet under det 
gångna året. Han konstaterade att med-
lemsantalet hade gått upp och GKSS har 
nu 3 151 medlemmar, 321 ständiga med-
lemmar och 18 hedersmedlemmar.

GKSS segling i frihamnen omfattade 
Skolseglingar på veckodagar, Drop-
in-segling helger och Seglar- och vat-
tenläger. Övriga seglingaktiviteter i 
Vattenvana i Långedrag och frihamnen 
var Sommarläger, Höstlovssegling, Pro-
va-på-segling i Bergsjön, Fortsättnings-
segling samt Simskola och språkcafé.

Följande coronaanpassade tävlingar 
hölls: Klubbmästerskap, Torsdagssegling-
ar, GKSS Match Cup, Dragon Gold Cup, 
Allsvenskan, 44 Cup, GKSS Skiffregatta/
Laser GP, Jubileumssegling och Autumn 
Cup. 

Coronaanpassad seglarskola för barn 
och ungdomar: 5 Piratläger veckoläger, 2 
Piratskola vår och höst, 3 Jolleseglingslä-
ger veckoläger, 1 Jolleskoj HT, 7 Läger på 
Æolusön, 1 Konfirmationsläger två veck-
or kölbåt för ungdomar, 6 Lägerskolor på 
Æolusön och 30 elever i Accessability 
Center.

Seglarskola för vuxna: 4 Veckokurser 
på Marstrand, 4 Weekendkurser på Mar-
strand, 20 Helgkurser från GKSS och 2 
Jolleseglingar vår och höst.

Sällskapets fyra anläggningar är Klubb-
huset i Långedrag, där kansliet finns, 
Hamnen i Långedrag, Korvetten på Mar-
strand och Æolusön där lägerverksamhet 
för barn och ungdomar bedrivs.

Personal 
Under året var ansvarsfördelningen bland 
personalen följande: Klubbdirektör Tho-
mas Rahm, Ekonomichef Anna Haglund 
Persson, Hamn, anläggningar och båtar 
Erik Sandström, Hamn och medlemmar 

Mari Kristiansen, Elit och junior Daniel 
Birgmark, Kappseglings koordinator Ka-
rin Koritz, Projektledare MCS, Marknad 
Mattias Rahm, Ekonom, Seglarskola Irén 
Sköldberg samt Seglarskola och Vatten-
vana Axel Krantz Vesterberg.

Priser och utmärkelser
Här följer några av de priser och utmär-
kelser som delades ut till förtjänstfulla 
personer:

Joel Brobergs minnespris för bästa Drake 
2021 tilldelades SWE 401 NONO Martin 
Pålsson. Göran Alm, Gustav Gärdebäck. 
Thomas Wallenfeldt och Peter Lindh.
Ständiga medlemmar blev: Karin Ek-
holm, Margareta Palmquist-Carlsson, 
Hans Mark, Per Säre och Charlotte 
Greppe. GKSS seglingsmedalj i silver 
fick: Oscar Andersson, Martina Carls-
son, Gustav Gärdebäck, Olle Langeni-
us, Calle Lindbom, Peter Lindh, Alice 
Moss, Caroline Petersson, Bengt Ramne 
och Martin Larsson. Seglingsmedaljen 
i guld gick till: Julia Henriksson, Hugo 
Westberg, Marius Westerlind och Jakob 
Wilson.

Mottagare av GKSS Kristallen blev: 
Max Salminen, Olivia Bergström, Lovisa 
Karlsson och Christina Örtendahl. 

Utmärkelser för Bästa flicka Fanny de 
Susini, Bästa pojke Theo Westerlind och 
Bästa gast Emil Wolfgang.

Bengt Wallers funktionärsstipendium  
fick: Anders Andersson. Se reportage om 
Anders på sidan 6.
GKSS förtjänstmedalj i silver tilldelades 
John Holmgren och förtjänstmedaljen i 
guld tilldelades Peter Dahlsten.

GKSS Hedersutmärkelse fick: PeO 
Svensson och Göran Ahlström.

Robert Casselbrant avtackades för sina 
fem år som Sällskapets ordförande med 
applåder, blommor och en vacker karaff 
med tillhörande glas. Läs Roberts sum-
mering av sina år som ordförande på si-
dan 5.

Fullständig lista på valda funktionärer 
och prisade medlemmar kommer att fin-
nas i Årsboken 2021. Förtjänstmedalj i guld till Peter Dahlsten. 

Förtjänstmedalj i silver till John Holmgren. 

Bästa pojke Theo Westerlind . 

Välbesökt Höstmöte. 92 på plats och ett 20-tal via länk på Facebook.

Mottagare av GKSS Förtjänstplakett.

Seglingsmedalj i silver: Peter Lindh, Gustav Gärdebäck, Martin Larsson och Bengt Ramne.

Ständiga medlemmar Karin Ekholm, Per Säre, Margareta Palmquist- 
Carlsson och Hans Mark.

Seglingsbrons: Gustav Gärdebäck (i Tomas Wallenfeldts ställe), Viggo Wester-
lind, Sam Fredriksson, Leo Fagerberg, Theo Westerlind och Matilda Werton.
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•

Utan funktionärer - ingen tävling. Ett stort tack för väl utfört arbete 2021. Foto: Alf Tornberg.

Sanna Mattsson har varit ordförande 
i Kappseglingskommittén ett år nu. 
Hur har det året varit?

– Det har varit kul och utmanande skul-
le jag säga. Dels för att gå in i den rol-
len, som ju är en ganska stor roll. Dels 
att förstå vad det skulle innebära och vad 
det skulle förväntas av mig. Bara det har 
varit ganska utmanande. Även att det va-
rit tävlingsförbud fram till första juni i 
år har utmanat rejält, säger Sanna Matts-
son.

Det finns många intressenter och alla vill 
ju att det ska bli bra. Kappseglingskom-

input från såväl Junior- som Tränings-
kommittén, säger Sanna Mattsson.

Hinner du med din egen segling. Du är ju 
mycket engagerad i matchracing?

– Det har gått ganska bra tycker jag. Nu 
har det ju också varit en lugnare säsong 
för egen del. Jag är ganska hård med min 
tid; ”nu håller jag på med Kappseglings-
kommittén och nu är jag här för att segla”. 
Man får ha respekt för att båda tar ganska 
mycket tid och avsätta tid för båda. Jag 
försöker att inte blanda ihop aktiviteterna 
och hålla det ganska skilt från varandra, 
säger Sanna och fortsätter:

– Den största utmaningen med jobbet 
i Kappseglingskommittén har varit vad 
man ska fokusera på. Man vill göra så 
mycket men man måste också begränsa 
sig till det som är viktigt nu och vad är 
viktigt framåt, Men spalta upp det och 
göra det ganska konkret. Det finns så ex-
tremt mycket att göra så det gäller att hit-
ta en bra balans. Det skulle jag säga har 
varit den största utmaningen.

– Och det roligaste, även om det var lite 
tungrott i början när vi inte fick tävla, har 
varit när vi kunde komma i gång igen och 
man såg hur glada alla var för att få segla 
igen och man fick kvitto på det jobb man 
lagt ner för att kunna genomföra tävlingar.
Innan kändes det som man bara jobbade 
på utan att få ut något eftersom man var 
tvungen att ställa in så mycket på grund 
av det tävlingsförbud som var, Säger 
Sanna Mattsson. 

Det är förstås mycket att tänka på när 
man planerar nästa års kappseglingspro-
gram. Är det något speciellt man måste 
ta hänsyn till? 

– Först har vi de årliga regattorna som 
OCR-regattan och vissa matchracingtäv-
lingar. De går rakt in i programmet. Näs-
ta år kommer vi att ha SM i Drake. Det 
är en tävling som vi inte brukar ha. Men 
det blir väldigt roligt eftersom det finns 
ganska många Drakar på GKSS. Vi kom-
mer också att arrangera Sprint-SM. Det 
är också ett exempel på en tävling som vi 

inte heller brukar ha. Till nästa år ska vi 
även ha en tävling som tidigare kallades 
Vårdraken. I den tävlingen ska vi ha flera 
klasser. Det är också viktigt att ta hänsyn 
till vad våra medlemmar vill ha och vilka 
tävlingar man gillar. Vi vill ju också ha 
kapacitet att kunna genomför de tävlingar 
vi planerar med god kvalitet.

Det kommer att bli tre nästan fullspäckade 
veckor på Marstrand nästa år. Först RC44 
sedan Childhood Match Cup och därefter 
short track-VM i 49er och 49erFX. Det 
handlar om veckorna 26, 27 och 28.

– En fördel med att ha evenemangen så 
tätt inpå varandra är ju att man kan synka 
väldigt mycket, något jag hoppas att vi kan 
fortsätta med. En förutsättning för att kun-
na hålla tävlingar är ju våra funktionärer. 
Det var nyligen en allmän after-work-träff 
för funktionärer på Seglarkrogen. Vi tänk-
te att vi bjuder in så ser vi hur många som 
kommer – och så kom det 80! Det kändes 
som att alla är väldigt sugna på att umgås. 
I början på nästa säsong kommer vi att ha 
ett möte med funktionärerna där vi berät-
tar om vilka seglingar vi kommer att ha 
och vilka funktionärer som behövs på de 
olika tävlingarna, säger Sanna Mattsson.

Text: Alf Tornberg

Match Cup Marstrand 2021. Foto: Alf Tornberg. Allsvenskan seglades i Långedrag 2020. Foto: Daniel Stenholm.

mittén har också ansvar för funktionärs-
verksamheten.

– Alla verksamheter inom Kappseg-
lingskommittén är väldigt omfattande 
och tidskrävande. Så det gäller att hitta 
en bra balans i hela gruppen. Det händer 
så mycket och man behöver ha en bra 
struktur för allt som sker här och nu. Men 
man ska också ha koll på vad som händer 
framåt och göra rätt strategiska val.

Kappseglingskommittén har möte en 
gång i månaden. Alla funktioner är då 
representerade. Det handlar bland annat 
om tävlingsledare och seglingsledare, 
kappseglingskoordinator som är an-
ställd av GKSS samt andra specialfunk-
tioner. Det finns också representanter 
från Juniorkommittén, Träningskom-
mittén med flera som är adjungerad till 
Kappseglingskommittén, men som inte 
brukar vara med på de månatliga möte-
na.

– Däremot har vi jobbat ganska mycket 
tillsammans med dem under året och ut-
vecklat ett bra samarbete. De tävlingar de 
kommittéerna är involverade i hjälper de 
förstås till med. När vi planerar tävlingar 
framåt om något år eller så, får vi mycket

Kappseglingsprogram 
2022

Kappseglingskommitténs ordförande Sanna Mattsson:

- Det har varit ett utmanande första år

Sanna Mattsson.. Foto: Jolle Blässar.

23-24 april Ice Breaker 

7-8 maj OCR 

14-15 maj Vårregattan

4-5 juni Spring Cup

17-19 juni Allsvenskan

27 juni - 3 juli RC44 Cup

4-10 juli Childhood Match Cup

11-17 juli Short track VM

5-7 augusti Drake SM

10-11 september Autumn cup 

17-18 september Skiffregattan

24-25 september Sprint SM
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Den röda duken i seglet angav på långt håll att här kom det en lotsbåt. 
Foto: Föreningen Mollösund.

•
Här har flickorna flyttat sig och sitt arbete ut på bryggan för att fotograferas. På fotografens order har de också tagit av sig sina huvud-
dukar. Bilden är tagen år 1900. Foto: Hedda  Ekman.

När jag var en liten flicka kilade jag 
ofta ner till min pappas salteri och 
hälsade på flickorna som skötte 

fiskberedningen, den blivande lutfisken 
bland annat. Där hände så spännande och 
lustiga saker både ute och inne, men särskilt 
ute på bryggorna som förr i världen tjänade 
som marknadstorg. Där låg båtar med all 
slags fisk som lossade och lastade. Bön-
der kom roende och seglande med potatis, 
grönsaker, bär och frukt. Då florerade också 
byteshandeln. Man frågade bönderna:

– Tar I fesk?
Blev svaret jakande bytte fisk och t.ex. 

bär eller frukt ägare.

en s.k. duk var klart 
röd. Det var vackert 
och det var dekorativt 
och gjorde sig bra mot 
alla skiftande färger 
på himmel, hav och 
land.
  
När nu signalen gått 
att lotsbåten närma-
de sig, blev de fart på 
de unga flickorna; de 
gamla och visa höll 
sig mer passiva. Ut 
på bryggan sprang de, 
arbetet fick vila ett 
tag. Som glada trum-
virvlar slog trätofflor-
na mot bryggan. Inga 
sulor eller klackar av 
gummi tog bort ljudet. 
De hade så bråttom 
flickorna, tofflorna 
klapprade och smatt-
rade, ett vackert ack-
ompanjemang till den 
vackra sommardagen 
och ungdomens gläd-
je. T.o.m. pollarna på 
brygghuvudet, som 
var av al, sköt gröna 
skott ovanför vatten-
linjen, nedanför var 
den vanliga rekvisitan med tång, ”skel”, 
(blåmusslor) kubbongar, (små snäckor) 
havsanemoner m.m.
  Ja flickorna sprang som sagt ut på bryg-
gan och vinkade åt pojkarna i lotsbåten. 
De fick ju ”tvånget” lägga till en stund 
fasten de var ute å tjänstens vägnar och 
skulle ”nolover”. Där blev ett skrattan-
de och nojsande. Det var särskilt en utav 
flickorna som var ”mästerli te å slänge 
käft å spektakle sej”. När hon och jag en 
gång pratade om gamla tider, och om just 
denna episoden sa hon:

– Du förstår vi hade ”släng” med lots-
pojkarne.

En jakt med så ömtåligt gods som pors-
lin låg ofta vid min pappas brygga. Pos-
telins-Olaves var kapten på skutan. Han 
var snäll och ”go i de muntlia” så kom-
mersen gick fint. Hade vi barn gått något 
ärne (ärende) för Olaves fick vi kanske 
en udda blômmete kôpp eller något annat 
postelinssaktigt, lite skavankt, men ack 
vad vi blev glada!

”Sander i Röra”, stor och ståtlig karl, 
kom från Tjörn med kött, mest grishalv-
or; det var stora hushåll och man köpte 
mycket på en gång. Vedskutorna var ock-
så pittoreska inslag.

Det jag nu ska berätta om hände en ljuv-
ligt vacker sommardag. Jag stod vid sör-
väggen i salteriet. Där var flickorna som 
fläkte långorna placerade med sina stora 
fläkeknivar, som de hanterade med så stor 
skicklighet. Man kunde genom fönstren 
och öppna dubbeldörrar se hela sundet 
långt ”söröver”. Alla sorters båtar pas-
serade utom motorbåtar, som ännu inte 
gjort sin bullersamma entré. Så ropar en 
av flickorna:

– Töser, här kommer en lotsbåd sörifrå!
Lotsbåtarna kände man ju så lätt igen 

på den röda randen i det vita storseglet,

Det blev fullt med 
åskådare på alla bryg-
gor. Och var kom alla 
glin i småbåtar ifrån?

En olycka kommer ju 
sällan ensam, heter det 
ju. Den stora lotsång-
båten med lotskapten 
ombord kom i samma 
veva norrifrån, och 
passerade lotsbåten på 
bôarne. Flickorna blev 
betänksamma, skrattet 
kom av sig. De blev ju 
rädda för att pojkarna 
skulle råka illa ut, när 
höga vederbörande 
sett eländet.

Men dessa lät tydli-
gen ”nåd gå före rätt”, 
det fick veta så små-
ningom. De kunde ju 
förstå sammanhanget, 
de hade ju också sett 
flickorna på bryggan. 
Det gick fort att få 
båten av grundet, ett 
par av lotsarna drog 
av byxor, strumpor 
och skor och i lång-
kalsonger hoppade de 
i sjön, satte ryggarna 
mot båten, krängde 

den av grundet och seglade vidare, åtfölj-
da av medlidsamma humoristiska kom-
mentarer.
  
När nu flickorna gick tillbaka till job-
bet och drog benen efter sig, sjöng inte 
tofflorna så vackert. Allt gick mer i moll. 
Melodierna finns i mitt inneröra, ” je 
hör´t när jag vell”. Så kom flickorna in 
i salteriet igen, något molokna, och de 
gamla och visa som följt hela händelse-
förloppet sa:
  – Ere habbjekatter, wa den one skulle i 
ud på brögga å göra!
  Ja, säj de!

Släng betydde inte förlovning, men att 
man var intresserad av varandra, hade 
kanske dansat tillsammans, och tyckte 
det var roligt att träffas. Men ”lotsera” 
måste ju segla vidare. De vackra seglen 
fylldes med vind, båten satte fart, och 
flickorna fortsatte till nästa brygga, för 
att vika av sina kavaljerer.

Hejsan! Toffelmelodin sjöng vidare. Poj-
karna i lotsbåten fortsatte också avskeds-
tagandet, vände sig om och tittade på 
flickorna, och såg inte hur de seglade.

Hoppsan! De satt på bôarne i sundet och 
hade seglat öster om kvastpricken!
  

                   En lotsbåd kommer sörifrå
Text: Anna Seldén Så här kunde det gå till i mitten av förra seklet. Det här kåseriet av 

Anna Seldén var infört i Seglarbladet nummer 12 i december 1956.

 Favorit i repris 

ur GKSS historiska arkiv



14   Seglarbladet 6/2021 Seglarbladet 6/2021   15

SEB
Search Magazine 
Sebago 
Seldén Mast
SF Pontona 
Skipperi
Stenungsbaden Yacht Club 
Sundborn Consulting 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö
Tinter
VGH 
Volvo Penta
Wangeskog
Zhik

Göteborgs Kungl. Segel Sällskap grundades 1860 och är i dag en av Sveriges största 
idrottsföreningar och ledande inom segling. Basen för vår verksamhet är vårt klubb-
hus i Långedrag, inte långt från Göteborgs centrum. Med GKSS är du i gott sällskap. 
Varje år väljer mer än 1200 barn, ungdomar och vuxna att utbilda sig under vår 
ledning. Att välja GKSS är ett steg mot en aktiv och meningsfylld fritidssysselsättning, 
livslångt kamratskap och framgångsrikt tävlingsseglande.

Huvudsponsor
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Trendmark

Nationell sponsor 
Arvsfonden
Baltic 
Båtmässan Göteborg 
Castellum
Celab Communications 
Cubsec Bevakning
Delphi 
Dockyard Hotel 
Göteborgs-Posten 
Göteborgstryckeriet 
International 
Marlinespike
MVB
North Sails
Ocean Works
Poly-Produkter

Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler.

Vikingaträffen i Danmark 2016.

Nu siktar vi mot Paris! Om tre år är det dags igen.

Vår målsättning är att ge GKSS seglarna möjlighet
 att nå sina mål att representera Sverige på OS.

 I Parisklubben stöttar vi våra seglare med  
finasiering och coachning för att skapa mästare.

Detta med kontinuitet och tydlighet.

I Paris är det nya båtklasser på det Olympiska programmet 
och arbetet är i full gång. Pga av pandemin så är det ju bara

tre år kvar innan OS-elden skall tändas igen.

Är du intresserad av att vara en del av GKSS och 
Sveriges satsning mot OS? Vi träffas, gör affärer och 
stöttar framstående unga seglare mot sina drömmar.

AB Volvo Penta – Ackert - Adigo Drive AB -  Armatec AB -  B Palmquist AB - Bra Bil i Göteborg
Claes Karlsson Holding AB - Edisen - Ernström & C:o AB - Fiskekrogen - Grand Hotel Marstrand
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Vikingaträffarna startade på 
80-talet då de nordiska kung-
liga klubbarna och Nyländska 

Jaktklubben, grundad av ryska tsaren och 
alltså kejserlig, kom överens om att klub-
barna i tur och ordning skulle arrangera 
en Vikingaträff. Detta för att bygga so-
ciala band mellan klubbarna och deras 
medlemmar.

Vi träffas vart tredje år. GKSS var värdar 
2014, KDY tog emot oss i Aarhus 2016 
och KSSS i Stockholm 2019.
Nu i juli 2022 är det Norges tur och KNS 
har sitt arrangemang i Halden och Hankø.
Fungerar det då, att det skapas vänskaps-
band?

De nio GKSS-båtar som var med i Aar-
hus har fortfarande nära kontakt och seg-
lar ihop, liksom med danska vänner.
Så svaret på frågan ovan blir ja, man får 
nya kontakter och vänner runtom i Nor-
den, efter några härliga dagar med många 
fina upplevelser tillsammans.
Det är väl värt att delta!

Här bredvid ser ni KNS inbjudan som 
kommer att skickas ut i medlemsmail, 
finnas på GKSS hemsida och på Face-
book samtidigt med publiceringen av 
Seglarbladet.

Hör av er till Klubb- och Aktivitetskom-
mittén, klubbkommitten@gkss.se, när 
ni anmält er, så att vi vet vilka och hur 
många vi blir. 

Text: Gisela Andrén, Foto: Anders Andrén

VIKINGTREFFET 2022 
 

 

            

  

 
 
 
Invitasjon til Vikingtreffet i Norge 13. juli – 17. juli 2022   
Inviterte: Nyländska Jaktklubben, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Kungliga Svenska Segel Sälskapet og Kongelig Dansk Yachtklub 
  
  
 
Vikingtreffet er et treff hvert 3dje år mellom de kongelige seilforeninger i Sverige, Finland, Danmark og Norge.  
Kongelig Norsk Seilforening er arrangør for Vikingtreffet 2022 i Norge.  Det planlegges å legge Vikingtreffet til to lokasjoner i Norge, Halden og Hankø. 
  
 
Program vikingtreffet 2022: 
 
12. juli 2022     
Ankomst av alle båter til Halden indre Havn.  Strøm- og vannuttak på bryggene. Dusj og toaletter. Vaskerom med vaskemaskin, tørketrommel og strykebrett.  Velkomst med et glass på en nærliggende restaurant i havna der det også er mulighet for en matbit for de som ønsker det.   

   
  

  

Kommande Vikingaträff

2014 var GKSS värd för Vikingaträffen.

Klubb- och Aktivitetskommitténs kalender för 2022
Januari
   20 Introduktion för nya medlemmar
   28 Mönstring för styrelse och kommittéer
Februari
   23 Klubbkväll
Mars
   22 Klubbkväll
April
   25 Klubbkväll
Maj
   14 Klubbsegling i Långedrag samtidigt med   
        Vårregattan

Juni
   6 juni med Klassiska Regattan
Juli
   14-17 Vikingaträff i Halden och Hankø
September
   3 - 4 Septembersegling till Marstrand
Oktober
   8 Höstfest
November
   Klubbkväll hos Viking Yachting
December
   Julbord

Programmet för klubbkvällarna kommer ut i god tid i före varje klubbkväll.
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