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mentarer från besökande båtarna i vår 
hamn. Det har varit ett mycket högt tryck 
från gästande båtar och det är enormt ro-
ligt att se så många olika nationaliteter på 
de som besökt oss.   

Med alla de aktiviteter som GKSS gör 
och har gjort, bygger vi en stabil grund 
att stå på och jag är enormt tacksam och 
ödmjuk för allas otroligt stora engage-
mang, oavsett om i vilken form man 
jobbar för klubben. Dock lika viktigt 
som arbetet är här och nu, så är det vik-
tigt att vi blickar framåt och säkerställer 
att vi har en lika fin och stark verksam-
heten även i framtiden. Detta är en fråga 
som vi nu kommer att jobba mer inten-
sivt med, för vi alla vill ju att GKSS 
skall vara den ledande klubben även i 
framtiden.   

Har ni tankar och funderingar på verk-
samheten så får ni gärna skriva några ra-
der till mig på ordforande@gkss.se För 
det är tillsammans som vi bygger klub-
ben starkare. 

Alice von Geijer 
Sällskapets ordförande

•

SM i Drake och 
Sekelskiftesdagarna
Text och Foto: Alf Tornberg 

Kung Oscar II tar hand om de Svenska Mästarna. Foto: Lisbeth Pålsson. Kunglig prisutdelning.  Foto: Karin Koritz.

SM i Drake seglades i Marstrand 
den 5–7 augusti. På fredagen kör-
des fyra race i starka vindar med 

upp till 12 m/s. Lördagens seglingar fick 
ställas in eftersom vinden hade ökat kraf-
tigt och var nu uppe i 16 m/s. Under sön-
dagen var vindförhållandena bättre och 
man kunde segla två race. Till SM:et var 
24 båtar anmälda, 22 kom till start och 20 
fullföljde tävlingen.

Team Nono, SWE 401, Martin Pålsson, 
Thomas Wallenfeldt och Peter Lind blev 
svenska mästare – för nionde gången! 
På andra plats kom Hans Eckerström, 
Douglas Jacobsson och Björn Smit på 
SWE 354 ”Maverick” tog en impone-
rande silvermedalj medan Lasse Molse, 
Marcus Bergqvist och Måns Lundberg

ombord på SWE 213 ”Da 
Capo” bärgade en fin brons-
medalj. 

Den totala andraplatsen vanns 
av SWE 345 ”Miss Behavior” 
med Jan Secher, Richard Syd-
enham (GB) och Simon Fry (GB). 

Sekelskiftesdagarna satte sin prägel på 
det här veckoslutet i Marstrand. Bland 
de talrika besökarna på ön de här dagarna 
kunde man se många människor i tids-
typiska kläder från sekelskiftet vandra 
omkring med lika tidstypisk rekvisita. 
Sekelskiftesdagarna drivs sedan 2015 av 
en ideell förening ”Sekelskiftesdagarna i 
Marstrand ideella förening”. De arrange-
rar olika evenemang under de tre dagarna,

alltifrån barnteater till klädparader, gui-
dade turer och mycket annat.

GKSS historiska avdelning arrange-
rade seglingar med de vackra och om-
sorgsfullt renoverade Stjärnbåtarna.

Göran Ahlström, som var tävlingsle-
dare för Drak-SM, hade också arrang-
erat en kunglig prisutdelning utanför 
Korvetten. När kungen passerade till-
frågades han av Göran om han vänligen 
ville förrätta prisutdelningen. Något 
som kungen omedelbart accepterade. 

Vilken otroligt fin sommar vi har 
haft på GKSS. Det har verkligen 
varit fullt upp i hela verksamheten, 

med allt ifrån fulltecknade seglarläger, en 
mycket välbesökt hamn och flera fantastis-
ka kappseglingstävlingar som genomförts 
av alla våra funktionärer och medlemmar. 

Sommaren inleddes med vår egen 
Childhood Match Cup på Marstrand. 
Det blev fartfyllda seglingar i stundom 
ganska hårda vindar, underbart att kunna 
genomföra tävlingen i lite större format 
igen. Utöver Childhood Match Cup så 
genomfördes flera fantastiska kappseg-
lingar som vi skall vara riktigt stolta över.

Under sommaren fick jag förmånen att 
vara med på en av avslutningarna utav 
ett av våra seglarläger ute på Æolusön. Vi 
som klubb skall vara otroligt stolta över 
våra seglarläger, ute på Æolusön, i Lång-
edrag och Marstrand. Jag fick emotta så 
mycket beröm från föräldrar, barn, far- 
och morföräldrar, ledare med flera. Det 
verkligen östes beröm över GKSS och 
våra underbara seglarskolor. Barnen äls-
kar det, det är kö för att bli ledare och för-
äldrarna är lyriska. Det känns verkligen

som vi som klubb ger ungdomarna fan-
tastiska upplevelser och kunskaper för ett 
liv med havet, segling och båtlivet som 
en naturlig del. 

Utöver de otroligt fina kommentarerna 
jag fått för våra seglarläger och kappseg-
lingar så har vi även fått fantastiska kom-
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Lovisa Karlsson, GKSS och Anton Dahlberg, KSSS. •

Nacrateamen Ida Svensson/Marcus Dackhammar och Emil Järudd/Hanna Johnsson.

Text och Foto: Daniel Birgmark 

Träning i Marseille och Haag

Text och Foto: Alf Tornberg 

I slutet av juli och början av augusti, 
ganska exakt två år innan OS 2024, 
genomförde landslaget ett tränings-

läger på OS vattnen utanför Marseille. 
Seglarna hade redan tidigare under året 
hunnit träna i Marseille men det här blev 
ett bra test av området under samma tid 
på året som OS avgörs.

Bukten där OS-regattan kommer seglas 
ligger just sydväst om Marseille och om-
ges i norr av öarna Ile Du Frioul och Ile 
Pomegues och i söder av bergen i Parc 
National des Calanques.

Marseille bjuder på fina seglingsförhål-
landen, ofta är det sjöbris från sydväst på 
cirka 5-8m/s. Den berömda mistralvinden 
kommer ibland in från nord och då blåser 
det hårt, vanligtvis under 1–2 dagar.
Beroende på vilket av de fyra banområ-
dena man tävlar på i Marseillebukten så •

Nacraseglarna åkte därför direkt från 
Marseille upp till Haag för att träna och 
delta på för-VM. Under sensommaren 
och hösten kommer övriga OS-klasser 
också träna och tävla i Haag i olika om-
gångar.

JVM i 49er och 49erFX avgjordes 3–7 
augusti i Comosjön, Italien. GKSS var 
representerade i inte mindre än åtta team 
fördelat över de två klasserna. Bästa 
resultat gjorde Alice Moss och Ebba 
Berntsson som kom på en fin 11:e plats 
i 49erFX. 

Vi har en stor och talangfull grupp 49er/
FX seglare som ger varandra bra spar-
ring och inspiration på hemmaträning-
en Långedrag. Det ser lovande ut inför 
framtiden i skiffklasserna!

påverkar den omgivande topografin vin-
den på olika sätt. Bergen in över land, 
öarna i norr och uddarna i söder skapar 
vindböjar som är viktigt att lära sig. Att 
få en förståelse för hur vindarna påverkas 
av topografin tillsammans med en nog-
grann analys av hur sjöbrisen beter sig på 
området blir en viktig del i förberedelser-
na inför OS.

GKSS elitseglare kommer fortsätta med 
träningsläger i Marseille under hösten 
och sedan i omgångar ända fram till OS.

Ett annat seglingsställe som blir betydel-
sefullt att studera lite noggrannare är vatt-
nen utanför Haag i Holland. Där kommer 
OS klassernas VM avgöras nästa år den 
10–20 augusti. Det mästerskapet är det 
första kvalet för att säkra en nationsplats 
till OS. 

Rebecca Netzler, GKSS och Vilma Bobeck, KSSS. 

Matilda Werton är ansvarig för 
GKSS hamnvärdar. Förutom 
Matilda består gruppen av 

Alde Dahlström och Håkan Enquist, som 
jobbar som ordinarie. Sedan är det också 
Mats Mårtensson och Jan Broberg som är 
seniora hamnvärdar. Över alltihop vakar 
Mari Kristiansen på GKSS kansli som är 
ansvarig för hamn- och medlemsfrågor.

Hamnvärdarna arbetar ett förmiddags-
pass då hamnkontoret är öppet mellan 
klockan 08 och 12. Sedan är det öppet 
mellan 16 och 20 på kvällen. På förmid-
dagen jobbar en hamnvärd och två på 
kvällen. Nu under högsäsong är det två 
även under förmiddagen.

– Det är mest att göra på dagen. Ofta 
dyker nyanlända gäs-
ter upp då. Det är bara 
enstaka som kommer 
på kvällen. Man får 
lägga upp sin dag så 
att man gör allt admi-
nistrativt arbete, svarar 
på mejl och sådant, ti-
digt på morgonen. Det 
är klart att det kan hän-
da sker efter klockan 
20 på kvällen också. 
Tidigare i år har vi haft 
badande ungdomar på 
bryggan efter åtta på 
kvällen. Men då har Mats och Håkan 
varit till stor hjälp. De bor ju i sina 
båtar och har en bra inblick i vad som 
händer. De har möjlighet att ingripa 
om något speciellt händer, säger Ma-
tilda Werton. 

– Det härligaste med det här jobbet är 
att få gå på bryggorna och prata medfolk 
de dagar det är sol, varmt och härligt. 

– Vi vill ju självklart att det ska vara en 
öppen och trevlig hamn att vistas i och 
som sagt, det har blivit mycket bättre i 
år.

– För två veckor sedan var det en rejäl 
storm och då var det många som ville 
komma in och ligga i hamnen. Då gäll-
de det för oss hamnvärdar att vara krea-
tiva och bland annat ringa runt till dem 
som markerat rött vid sin båtplats och 
fråga om de kunde tänka sig att låna ut 
platsen en natt till. Ofta när det blåser 
så mycket brukar inte båtplatsägarna 
komma hem. Ändå kunde vi inte er-
bjuda alla som ville ha en båtplats. Vi 
försökte lösa det så tidigt som möjligt 
så redan när de ringde kunde vi säga att 
det inte fanns plats så att ingen behövde 
ta sig hit i onödan. De som blev mest 
besvikna var de som redan hade tagit 
sig till hamnen men inte kunde hitta en 
båtplats, säger Matilda Werton.

Varför sökte sig så 
många till vår hamn i 
Långedrag under stor-
men?

– Jag tror att många 
uppskattar att få ligga 
på fastlandet och inte 
ute på öarna. Särskilt 
när det blåser.  Och 
sedan tror jag att man 
tycker att det är lug-
nare och trevligare här 
i Långedrag om man 
jämför med att t.ex. lig-
ga inne i stan.

Det ligger väldigt många båtar i hamnen 
just nu. Hur många av dem är gäster och 
hur många är båtplatsinnehavare?

– Jag skulle uppskatta att det är hälf-
ten av varje nu. Man ser ju på flaggorna 
att det är många besökare från olika na-
tioner. Det är riktigt roligt, säger Matilda 
Werton.

"GKSS hamn ska 
vara öppen och 

trevlig att vistas i"

Annika Carstedt och Robert Karlsson får svar på sina frågor av Matilda Werton.

Alde Dahlström och Matilda Werton på expedi-
tionen i Hamntornet.

Matilda Werton är ansvarig för årets hamnvärdar. 

digitalt hamnsystem. Det  är en mycket 
spännande uppgradering. Förut har vi job-
bat i ett Excell-blad.  Nu har vi med oss en 
iPad på bryggorna. Då kan man direkt se 
om och när en båtplats är ledig. Det under-
lättar väldigt mycket för oss.

I år har det också varit färre bekymmer 
med folk som badar i hamnen och belam-
rar matarbryggan.

Då är folk nöjda och glada och det är inga 
problem. Men problem uppstår naturligt-
vis också ibland. Det kan ligga båtar på 
platser där de inte ska ligga. Det har dock 
varit få sådana incidenter i år, i och med att 
vi endast är tre ordinarie hamnvärdar och 
därför har vi väldigt bra löpande kontakt 
sinsemellan. I år har vi också fått ett nytt



         Som Peter Gilmour 
en gång uttryckte det: 
Det viktigaste är bara att 
ta sig vidare från steg 1. 
”
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Text och Foto: Alf Tornberg

•

Tävlingsledaren Mattias Rahm var 
nöjd när han summerade tävling-
en:

- Jag är väldigt glad över att tävlingen flöt 
på så bra, mycket tack vare bra medar-
betare. Hela organisationen bestod av 45 
personer. Även om det är 45 personer är 
det en ganska tajt organisation. Alla funk-
tionärer gjorde ett strålande jobb för att 
årets evenemang skulle bli lyckat. Un-
gefär 30 stycken hade uppdrag på havet 
och cirka 15 hade uppdrag på land. Vårt 
huvuduppdrag var det sportsliga, men vi 
hjälpte även till med att serva publik och 
sponsorer.

– Under tävlingen sattes besättningar-
na verkligen på prov. 
Det var ju ingen pro-
menad i parken den 
veckan precis. Det var 
tuffa förhållanden, det 
blåste ganska myck-
et hela tiden. Många 
gånger var det upp emot 13–14 m/sek, 
så det var tufft. Under tjejtävlingen såg 
man hur Sandra Sandqvist som vann, 
lyckades från dag till dag utveckla sitt 
lagarbete och sina kunskaper i laget så de 
blev bättre och bättre. Det upplever jag 
inte att alla teamen blev. Det som har va-
rit nyckeln med Match Cup under alla år 
är som Peter Gilmour en gång uttryckte 
det: Det viktigaste är bara att ta sig vida-
re från steg 1. Det gäller att bli mer och 
mer samtrimmade i båten och komma in 
i den båten som de inte tränar och seg-
lar i i normala fall. Jag tänker på Sandra 
Sandqvist som kommer hit och seglar i 
västkustförhållanden med stora vågor. 
Det gör inte hon vanligtvis. Men de blev 
bättre och bättre. Det är det som är själva 
nyckeln till framgång under den veckan. 
Normalt seglar fyra i hennes team J70

Childhood Match Cup i Marstrand var i gång den 6-9 juli med publik efter 
pandemin. Det bjöds på bra vind och spännande seglingar.

och för Matchcupen satte de in en fem-
te seglare – en finsk tjej som de inte har 
seglat med tidigare. Men de blev bättre 
och bättre och i finalen var de överlägsna, 
säger Mattias Rahm.

Killarnas final var jämnare. Visserligen 
vann Bernaz två raka finalrace, men inte 
överlägset. En bra sträcka efter vänd-
ningen vid sista kryssmärket vid ett av 
finalracen kunde man ännu inte avgöra 
utgången. Först några hundra meter från 
mål tog Bernaz ledningen. Inom några 
meter gick sedan Bernaz, Gilmour och 
Dahlberg över mållinjen.

– Bernaz team var det lag som var 
bäst när det blåste mycket och det gjor-

de det under finalen. 
Då var de lite bättre. 
Hade det blåst mindre 
tror jag att Dahlberg 
hade varit en stark 
kandidat till vinsten, 
säger Mattias Rahm.

På land kunde åskådarna få bra förstå-
else för seglingarna genom att lyssna på 
Ingemar Allén som kunnig speaker. Det 
verkade också som publiken börjar hitta 
tillbaka efter pandemiåren.

– Vi vill komma tillbaka till ett riktigt 
stort event. Det är vår målsättning. Vi vill 
hitta nya sponsorer som är med och vill 
engagera sig i Marstrand. Vi visade med 
årets tävling att det finns ett stort intresse 
att vara där. Många vill komma till Mar-
strand den här veckan. Det är ett utmärkt 
tillfälle för sponsorer att synas och träffa 
kunder, säger Mattias Rahm.

Ansvaret för Childhood Match Cup i 
Marstrand var uppdelat så att GKSS ge-
nom Mattias Rahm var ansvarig för själ-
va tävlingen och det sportsliga medan

evenemangsansvaret låg hos Create 
Agency genom Marcus Dunér. 

Annika Ekman var seglingsledare. Hon 
var mycket nöjd med årets seglingar.

– Det var verkligen roligt att komma i 
gång igen. Fint att vi hade både en dam- 
och herrklass. Också hade vi en fantas-
tisk funktionärskår. Alla jobbade väldigt 
bra tillsammans och vi hade ett bra flyt 
på seglingarna. Trots stark vind och tid-
vis svåra vindriktningar kunde segling-
arna genomföras på ett bra sätt. Kryss- 
och bojläggningarna fungerade väldigt 
väl. Tävlingen var bra planerad. Mattias 
Rahm hade gjort ett bra upplägg. Min 
förhoppning för framtiden är att vi ska 
fortsätta att driva de här fina internatio-
nella tävlingarna, säger Annika Ekman.

Intressant att notera är att tiderna för da-
mernas och herrarnas seglingar var lika. 
Prissummorna i de båda klasserna var 
också exakt lika.

– Vi publicerade resultaten löpande på 
tävlingens facebooksida och Instagram, 
men nådde inte riktigt ut med övrig be-
vakning i media av tävlingen i den grad 
vi önskat. Målsättningen är att förstärka 
vårt arbete mot media inför 2023 och få 
fler mediakanaler att bevaka Match Cup, 
säger Mattias Rahm.

Några i publiken funderade över varför 
tävlingen kallades Match Cup när det var 
en sprintsegling?

– Jo, vi seglar Match Cup men vi seg-
lar inte matchracing. Varumärket Match 
Cup är så starkt så att även om vi skulle 
kalla det för något helt annat så säger alla 
att det är en Match Cup-vecka som det 
har hetat i 27 år. Varumärket är Match 
Cup och det är ett matchformat med 
utslagning och mycket mer likt en van-
lig matchracingvecka än en tävling där 
man kör tio race och räknar poäng. I vår 
Match Cup är det utslagning hela tiden. 
Det åker ut två redan första tävlingsda-
gen och i finalen är det först till två seg-
rar som vinner. Så det är ganska likt det 
ordinarie formatet fast med fler båtar på 
startlinjen, säger Mattias Rahm.

Hård vind i årets Match Cup
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Instruktörer på lägret. Övre raden från vänster: Henrik ”Måns” Mark, Henric Wallin, Linnea Solfors, Sofia 
Jerndal, Alice ”Gizmo” Berger-Vieweg, Sebastian Modigh, Olle ”Donje” Örnroth, Sara Hanfelt, Sofia ”Jeb” 
Dyhre och Bruno Rolfson. Nedre raden från vänster: Jonathan ”Woffe” Wolfsberg, Fred ”Fjed” Söderberg, 
Simon ”Pontus” Josephson, Sascha ”Pascha” Deurloo och Oskar Ahlqvist.

Lägerchefen Sofia Jerndal.

Ebba Block, Liv Lidö och Agnes Olsson.           Knopar är en viktig del av sjömanslivet.                                     Genomgång inför dagens kappsegling.                                                                      Fred Söderberg, Jonathan Wolfsberg och Sascha Deurloo.        Axel Rask, Didrik Sildenstedt och Ludwig Abraham.     

Text och Foto: Alf Tornberg 

Kappseglingsläger populärt på Æolusön

•

det lite och ser vad man kan hitta på med 
båtarna. Samtidigt hittar man allvaret i 
det och förbättrar sig så mycket som man 
kan. På detta läger har vi coachlag vilket 
betyder att en instruktör coachar två båt-
lag. När jag är ute på havet i min båt så 
kollar jag på hela fältet, men jag har två 
båtar som jag ska fokusera på extra. Se-
dan har man genomgång och då kan man 
få till den utvecklingskurva som man 
verkligen vill ha. Speciellt i kappsegling 
så att man kan få fram de seglarna som 
ska fortsätta och bli bra, säger Sofia Jern-
dal.

På kappseglingslägret är man i regel 
15–16 instruktörer, 5 i köket och 10 på 
havet. 

– Just det här lägret är så himla po-
pulärt så det är många instruktörer som 
vill vara här på fritiden. Vi är ett gäng på 
18–19 personer nu. Vi har maximalt antal 
elever, 52 stycken. Det funkar bra. Det 
är också kul att en trend de senaste åren 
har varit att lägre har blivit fyllda med 52 
barn och det är vi jätteglada för.

Hur kan en dag se ut på lägret?
– Det är en ny instruktör för varje dag 

som ansvarar och som planerar vad man 
ska göra. Vad man gör är beroende på 
hur tidigt eller hur sent i lägret det är och 
hur mycket barnen lärt sig. Efter frukost, 
somär klockan 09.00, går instruktören 
igenom med barnen hur dagen kommer 

Vad får deltagarna vara med om 
under en vecka på Æolusön?

– Segling förstås. Det är själva 
huvudaktiviteten. Teori ingår. Och myck-
et sjömanskap. Men det finns en annan 
sida av vistelsen på ön och det är att man 
träffar en massa kompisar, man socialise-
ras, får bjuda på sig själv och ta del av 
en massa roliga aktiviteter, säger Sofia 
Jerndal som är huvudinstruktör för lägret.

Deltagarna är mellan 12 och 15 år på 
det här lägret som är ett kappseglingslä-
ger. Majoriteten av eleverna har gått flera 
år på läger på ön. Man börjar med nybör-
jarläger och sedan fortsättningsläger och 
nu är det nästa steg; ett kappseglingsläger.

– Här finns ett jättestort fokus på att 
kappsegla så klart. Det är det man gör 
hela tiden. Inte bara att man har regattor, 
man utmanar sig också själv – spexar till

att se ut. På förmiddagen skulle det kunna 
vara en kappsegling med en 45 minuters 
paus innan lunch 13.30. Efter det är det 
dags att åka ut på havet igen, säger Sofia 
Jerndal.

 Blåser det mycket, låt oss säga 15 m/
sek, vad gör man då?

– Det funkar. Då gör vi en så kallad ex-
treme-segling och då kan inte alla barnen 
få gå ut på havet. Dels vet man vilka man 
vågar skicka ut, dels får man ju pusha 
några också att testa. Då är instruktörerna

med i båten. Men om det skulle blåsa för 
mycket så har vi mycket annat som bar-
nen också behöver lära sig; knopar och 
väjningsregler som gäller för regattor. Vi 
kollar på många videoexempel. Ibland har 
vi filmat barnen som vi visar upp för att de 
ska kunna förbättra. Barnen ska få vara på 
olika nivåer. Vissa vill verkligen avancera 
och det ska de absolut få göra. Vi har ock-
så en 29er-båt som barnen tycker det är 
kul att segla i. Det är viktigt att tillgodose 
alla barnens önskemål.

– Efter middagen 18.30 är det dags för 
kvällsaktiviteter. En favorit hos barnen är 
att man delar upp ön i två olika delar och 
barnen i två olika lag. Så gömmer man 
en flagga på varje sida. Då ska man ta 
sig över till det andra territoriet och hit-
ta flaggan. En annan populär aktivitet är 
kvällssegling där man får den där perfek-
ta solnedgången. Det är mycket uppskat-
tat. Det behöver inte blåsa jättemycket. 
Det är bara att umgås och slappna av. Nu 
har vi ett gäng som känner varandra väl-
digt väl och är mycket avslappnade med 
varandra då har man också utrymme för 
att hitta på lite mer, uppträdanden och 
sådant som också skapar gemenskap. En 
riktigt populär aktivitet är Nybyggarna. 
Där är man en självständig spelare som 
får springa runt på ön som är som ett litet 
samhälle där man kan tjäna pengar, där 
man kan spela bort sina pengar och där 
man kan gå med i Æolusömaffian. Allt 
detta mynnar sedan ut i en auktion. Det 
är superkul och nästan det enda barnen 
vill göra. Auktionen är fantastiskt rolig 
att kolla på, säger Sofia Jerndal.

Klarar alla barn av att vara hemifrån en 
vecka här utan problem?

– Det beror väldigt mycket på åldern så 
klart. Det här gänget har varit här så pass 
mycket innan så det är inte något pro-
blem. En viktig del är att man inte får ha 
med sig någon mobil ut till ön. Det är ju

för att man ska vara här i stunden, här och 
nu och inte tänka på vad som pågår någon 
annan stans. De ska ju också få chans att 
upptäcka att det finns ett liv utan sociala 
medier. Är det barn som längtar hem så är 
det viktigt att man pratar igenom vad det 
är som känns jobbigt och vad man kan 
göra för att fokus ska vara att vara här i 
stunden. Det handlar mycket om att akti-
vera dem så att de är med i gemenskapen. 
Jag har sett många gånger att det kan vara 
någon som är ledsen några dagar, speci-
ellt på kvällarna. Men de har stannat kvar 
och i slutet av lägret har de växt som per-
son för att de har visat för sig själva att de 
klarat av att vara hemifrån. Det är viktigt 
att vi är med barnen så mycket vi kan och 
hänga med dem så att man får in en go 
stämning.

I år är Sofia speciellt glad över två stora 
nyheter på ön:

– Den ena är att vi fått två nya högtalare 
som man kan koppla samman så vi kan 
ha disco. De går också att koppla in med 
Bluetooth så vi kan ta med oss dem över 
hela ön och köra disco var vi vill. Det är 
jättekul. Den andra är att snipan Ælon, 
som har funnits på ön i väldigt många år 
och som har varit under reparation en hel 
del, nu har kommit tillbaka. Den kan vi 
inte bara ha som startbåt, utan även an-
vända den till en mysig skärgårdstur med 
barnen, säger en nöjd Sofia Jerndal.
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•
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Text: Elsa Oscarsson och Alicia Birgmark García 

Från vänster: Elsa Oscarsson, Maggie Whelan, May Whelan, Alicia 
Birgmark Garcia och Niamh Whelan. Foto: Joseph Whelan.

Den här sommaren fick vi den 
stora möjligheten att under tre 
veckor åka till USA genom 

GKSS med NAS Junior Exchange Pro-
gram. Programmet riktar sig till nordis-
ka och amerikanska ungdomar och ger 
dem möjligheten att segla och dela sina 
kunskaper med varandra. 

Angelica Almlid Barrows är engagerad 
för NAS i USA och hittade den ameri-
kanska familjen Whelan i Bristol, Rho-
de Island som tog emot oss. På klubben 
EBSF (East Bay Sailing Foundation), 
fick vi möjligheten att jobba som assis-
terande coacher till segelbåtsklasserna 
J22, Mercury, Blue dragon och Opti-
mist. Vi fick även själva segla Skeeta, 
Laser och 420. Att segla 
Skeeta är ett nytt program 
på EBSF, där de lär ung-
domarna att foila. Vi fick 
möjligheten att gå kurs 
under en dag och lära oss 
segla Skeeta. Vi klarade 
båda att komma upp på foil 
i slutet av dagen, vilket var 
supercoolt. Alla instruk-
törer som vi jobbade med 
var väldigt välkomnande 
och inkluderande, det var 
lätt att känna sig trygg på 
klubben och vi fick ta an-
svar i seglarskolan. Det var 
lite utmanande att lära sig 
alla seglingstermer på eng-
elska. 

När vi inte seglade fick vi 
dela livet i en amerikansk 
småstad med vår värdfa-
milj och de nya kompisar-
na vi fick genom seglings-
klubben. Vi fick uppleva 
amerikansk tradition när vi 
firade 4th of July (den ame-

med oss på kappseglingen Commodore´s 
Cup och båtturer med familjens styrpul-
pet. Mamma Cathleen arrangerade alla 

aktiviteter med seglingsklub-
ben, så vi hade dagar fulla av 
segling. Vi bodde härligt nära 
vattnet och hade gångavstånd 
till segelklubben. Familjen 
har tre döttrar varav en 18 
åring och tvillingar som är 
16 år som vi. De var väldigt 
trevliga och vi klickade direkt 
med varandra. Tvillingarna i 
familjen seglade och instrue-
rade regelbundet under som-
maren, så vi både coachade 
och seglade tillsammans med 
dem. Vi lärde oss mycket av 
varandra både inom segling-
en, men även hur våra olika 
kulturer ser ut. 

Vi är så otroligt tacksamma 
för möjligheten vi fick genom 
GKSS och NAS Junior Ex-
change Program. Vi har fått 
vänner för livet och rekom-
menderar verkligen att både ta 
emot en amerikanare eller åka 
till USA för att ta del av deras 
kultur och att segla. 

rikanska nationalda-
gen) Det var en fan-
tastisk upplevelse 
som vi kommer att 
minnas. Dagen börja-
de med att vi tittade på 
Bristol Paraden som 
är en av de äldsta i 
landet och sedan gick 
vi på poolparty med 
barbecue som många 
amerikaner gör för att 
samlas och fira Natio-
naldagen. 

Vår värdfamilj gjor-
de mycket för att vår upplevelse blev så 
fantastisk, pappa Joe var Commodore 
(ordförande) i Bristol Yacht Club och tog

Livet som utbytesseglare

Dagarna ägnades åt segling. Här seglar Alicia. Foto: Trish Sellon.

Att ha tillbringat några veckor med segling och nya kom-
pisar i USA genom utbyteprogrammet NAS Junior Exchange 
Program är något som Elsa och Alicia är riktigt nöjda med.

Joakim Romell är svensk mäs-
tare i e-segling 2022 och tävlar 
för GKSS. Joakim börjande med 

e-segling under pandemin, i april 2020. 
Första året kom han på 3:e plats efter att 
ha lett hela tävlingen fram till sista racet.

– Tävlingen utgår från appen Virtual 
Regatta Inshore. Man följer samma prin-
ciper som segling i verkligheten. Regler-
na fungerar inte på exakt samma sätt men 
man lär sig. Det är ganska simpelt och i 
princip styr man bara. Segeltrim, vikt-
placering med mera, som man gör på en 
riktigt båt finns inte i spelet. Taktik blir 
därför viktigast. Spelet skapar vindbyar 
och vrid så man måste styra sin båt enligt 
det, och andra båtar förstås. Ett race kan 
ta 5 till 15 minuter beroende på längd, sä-
ger Joakim Romell. 

Det som regleras av domare vid tävling-
ar i vekliga livet, är i e-segling inbyggt i 
spelet.

– Om två båtar kolliderar så avgör spe-
let vem som felat. Det gäller också om 
man går på kryssmärken eller gör andra 
regelbrott.

I år var första året tävlingen var ett of-
ficiellt SM. Tidigare hette det svenskt 
e-mästerskap. Grundomgången bestod av 
6 deltävlingar med 4 race i varje. De som 
blev top 20 efter grundomgången kvala-
des till final där alla poäng nollades igen. 

– Finalen var 2 juli. Det var extremt ro-
ligt att vara på scen och spela. Det var 
trevligt att träffa andra spelare också. 
Lite utmanande var det att spela i en 
annorlunda miljö; stående och med sol-
gläns på skärm men det gick bra. Jag vis-
ste innan att det inte skulle vara optimal 
miljö men jag tyckte, oavsett resultat, var 
det roligare att vara där än hemma, säger 
Joakim Romell.

– Det finns även lagsegling. Själv är jag 
medlem i ett lag som heter IPT (Interna-
tional Players Team) och ett som jag ska-
pade flera år sedan ROD (Romell Olsson 
Dirksson). Det gick ganska bra för indi-
viduella ROD seglare i år då alla tre pla-
cerade i top 5 i grundomgången vid SM.

– Första året 2021 kom jag på 3:e plats 
efter att jag lett hela tävlingen. Så andra 
året ville jag ha revansch. Jag vann andra 
året men jag fick inte plats till Seglingens 
Mästare (tidigare Mästarnas Mästare) och i 
år var det säkert plats dit så jag försökte en 
gång till. Annars vill jag gärna se andra på 
pallen och hjälpa till att driva utveckling-
en av e-segling i Sverige. Nu blir det Seg-
lingens Mästare som pågår 8–9 oktober på 
Marstrand. Då ska jag sätta ihop ett lag där 
alla är e-seglare. Vi ska visa att vi är inte 
bara bra på spel utan i verkligheten också. 
Vi har några sponsorer nu och diskuterar 
med ytterligare en, säger Joakim Romell.

– Efter 2021 slutade jag spela en stund. 
Mest på grund av toxicity bland toppspe-
larna. Det finns en kanal där alla spelare 

kan tala med varandra och kommen-
tera vad som händer inom e-segling. 
Kommunikationen där kan vara gan-
ska jobbig. Många tar det seriöst och 
blir extremt arga när minsta fel händer. 
E-segling är förstås tävling, men det ska 
också vara kul.

– 2021 var jag rankad 19:e i världen. Men 
i april 2022 frågade GKSS om jag skul-
le kunna sätta ihop ett lag och segla för 
klubben i ICOYC Teamrace Challenge. 
Då började jag spela igen. Nu är det typ 
samma plan igen: att minska hur mycket 
jag spelar. Men jag har fått rollen som lag-
kapten till svenska e-seglingens landslag 
och måste köra färdigt Nations Cup som 
börjar i september och där många länder 
kommer att mötas, säger Joakim Romell.

E-segling spelar en viktig roll i Svenska 
Seglarförbundets målsättning att göra 
segling tillgängligt för alla och att attra-
hera nya utövare till sporten.

SM-finalen i e-segling 2022. Foto: Claes Franzén.

Joakim Romell. Foto: Selfie.

Joakim Romell

Svensk Mästare 
i e-segling

Text: Alf Tornberg
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Tornet 1930 talet i stark söndervittring. Foto: Seglarbladet.

Restaurering av Känsö torn

Menige Selsvik i ungdomsorganisationen 
inom KA 4 1962. Foto: Ola Selsviks arkiv.                                                                                             

I förfallets tecken. Foto:Seglarbladet.      

Uppställning framför Kanslihuset med 
avtackning 1934. Foto: GKSS arkiv.                                      

Och mycket riktigt, i 1910-1920 
årsboken fann jag denna skrift: 
En av J.V. Svalander väckt frå-

ga 1911 om restaurerandet, genom säll-
skapets försorg, av Känsö torn föranled-
de sällskapet att tillsätta en kommitté för 
utredande av kostnaderna och sättet för 
åstadkommande av medel härtill.

Senare i samma årsbok finner jag: 
Den för restaurerande av Känsö torn år 
1911 tillsatta kommittén hade till 1915 
insamlat 5 658 kronor och verkställt re-
paration för en kostnad av 5 318 kronor.

Överskottet 310 kronor, överlämnades 
till chefen för Känsö karantänsanstalt att 
användas till underhåll av tornet under 
årlig kontroll av sällskapet.

I 1932 års Seglarblad finner jag några fo-
ton som beskriver hur GKSS 1917 bytt 
ut flera stenar i tornets västsida, då inser 
man att detta underhåll kommer att be-
höva genomföras i åtskilliga år framöver.

Historiskt har Känsö genom århundran-
de ständigt utvecklats från att ha varit 
sillsalteri på slutet av 1700-talet  till att 
i början av 1800-talet bli karantänstation.  
Känsö torn byggdes 1817-1818 som 
tjänstgjorde som landmärke för inkom-
mande skepp till karantänstationen.  

Kronan arrenderade Känsö i andra 
hand år 1804 för att bedriva karantän-
station på ön.         

När jag i juni seglade förbi Känsö, och såg hur man nu höll på att reno-
vera Känsö torn kom jag att tänka på något som jag skannade i årsböck-
erna om detta torn.

Den världsunika byggnaden Parloiren 
uppfördes 1818 längst ut på bryggan som 
användes för första kontakt med besätt-
ningar på ankommande fartyg, då smitt-
risk ansågs föreligga.

Ordet Parloir betecknade ett rum, som 
var avsett för samtal, mellan de smitt-

misstänkta och de svenska militära smitt-
skyddstjänstemännen, skulle kunna ske 
på så säkert sätt som möjligt.

Samtal fördes, utan att direkt kontakt 
riskerades, över en ridå av svavelhaltig 
rök och där dokument överlämnades ge-
nom en lucka efter att de behandlats med 
ättika och rök innan de fördes till ansva-
rig myndighet i Göteborg. (Utdrag ur 
Wikipedia)

Många kända personer har på ett eller an-
nat sätt figurerat på Känsö.
Skalden Viktor Rydberg (1852-53) där 
han lär ha skrivit romanen Singoalla.                            
Viktor Rydberg var anställd som infor-
mator hos konsul  Anders Svalander.  

Det finns också en minnessten på ön för 
Olof Eriksson och sönerna Nils Eriksson 
känd järnvägsbyggare, John Eriksson 
propellerns uppfinnare.

Marinförvaltningen övertog Känsö med 
anläggning 1935 för utbildning och för-
läggning.

En frivillig ungdomsavdelning bildades 
1948 inom KA 4 som hade sommarläger 
på ön. Jag Ola Selsvik och Peter Warf-
vinge också aktiv GKSS medlem, var 
deltagare i början av 1960-talet i UKA 4 
som det kallades. 

Nu undrar man kanske varför GKSS 
engagerade sig i restaureringen av detta 
torn?  

Men faktum är att detta torn var i gång-
na tider ett sjömärke för GKSS segla-
re vid angöring av land från Skagerak.                                                                                                                   
Tornet var säkerligen av stor vikt för 
sällskapet. Det var det också för karan-
tänstationen, vilket man förstår av foto 
där GKSS står prydligt uppställda för att 
mottaga tacksamhets yttringar från ka-
rantänpersonal.

Text: Ola Selsvik

Tornet renoveras 2022. Foto: Ola Selsvik.                                                                                                  
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Portlux
SEB
Search Magazine 
Sebago 
Seldén Mast
SF Pontona 
Skipperi
Sundborn Consulting 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö
Tinter
Trendmark 
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.

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

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

•

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.

Ackert - Adigo Drive AB - B Palmquist AB 
 Edisen - Ernström & C:o AB - Fiskekrogen - Grand Hotel Marstrand 
 F O Peterson & Söner Byggnads - FOILEX Engineering AB - Fortex 

Göteborgstryckeriet - Handelsbanken - JICE Svenska - Kaj Thorén - Knape Marin AB
Labkontroll - Macforum AB - Marstrands Havshotell - More Ventures/PR

Search Magazine  - Stena Bulk - Stena Line - Stena Metall AB 
Svenska Sjö - Swemaint AB - Team Hälsa - Team & Ledarutveckling 

Trendmark AB - Wangeskog Hyrcenter AB - Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 
- Willfast Förvaltning - VinnGroup AB
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Omslagsbild: Childhood Match Cup 2022.  Foto Alf Tornberg.

Text och Foto: Bo Melin, Hanse 370, SPA med besättning

Nya medlemmar
GKSS hälsar välkomna: 

Fredrik Aurell, Harald Ekstrand, 
Kristofer Andrén, Johan Olsson Bo-
ström, Laura Wetter, Mikael Berglund, 
Ludvig Bengtsson Örtendahl, Victor 
Gullbrandson, Verna Frejrud, Alex 
Rosén, Dagmar Jorstadius Velander, 
Ebba Lundin Råberg, Olivia Ver-
ner, Patrik Boustedt, Valter Wigelius, 
Erik Bergegård, Ernst Rosén, Markus 
Svensson och Olof Rylander.

Vill du ha 
Seglarbladet 

hem i brevlådan?

Då sänder du ett mejl till:
medlem@gkss.se

och uppger 
ditt namn och adressMed goa minnen från 

tidigare träffar i Göte-
borg och i Århus såg 

hela min familj fram mot att träffa 
våra nordiska seglarvänner igen. I 
år var det KNS som var värdklubb 
och vi seglade i vattnen runt Hal-
den och Hankø den 12 till 17 juli. 
Deltagandet var rekordstort med 
94 ”Vikingar” och 40 ”Vikingas-
kepp”. Från Sverige deltog 7 båtar 
(6 från GKSS och 1 från KSSS). Vi 
saknade våra eskaderledare Gisela 
och Anders Andrén, som på grund 
av motorhaveri tyvärr inte kunde 
deltaga. 

Haldens hamn ligger väl gömd i Ring-
dalsfjorden. Efter att seglat under gamla 
och nya Svinesundsbron och ytterliga-
re några distans gick vi genom ett smalt 
gatt in till Haldens inre hamn. Det blev 
en imponerande syns för Haldenborna när 
40 båtar från Nordens olika länder fyll-
de hamnen och flaggade över topp. KNS 
bjöd på ett uppskattat program bestående 
av bland annat festmiddagar, sightseeing 
på Fredriksten fästing och deltagande på 
TV – inspelning av ”Allsang på Grensen”.  

Vi seglade på en bana i hamnen med 
mycket varierande vindförhållande som 
lockade fram värsta fighten mellan län-
derna. Bo Knape med sin gast Robert 
Casselbrant vann sitt heat. Danskarna 

protesterade och menade att de 
seglat på ett rundningsmärke. 
Norrmännen höll på danskarna 
och krävde en protestförhandling, 
vilket seglingsnämnden inte var 
sugen på. 

Robert med nyvunna regelkunska-
per, som förare av dommarbåt på 
Match Cupen på Marstrand, gick 
in i förhandlingen och drog alla 
regler han hört, och några till… 
vilket resulterade i att danskarna 
och norrmännen gav upp förhand-
lingen. Till saken hör att danskar-
na vann finalen och vänskap och 
fred råder mellan Nordens länder 

och regattamiddagen blev till allas stora 
glädje. 

Ett stort tack till KNS för en mycket lyck-
ad Vikingaträff. Nu ser vi fram mot nästa 
som arrangeras 2025 i Finland. Känner 
jag våra finska vänner rätt så kommer det 
bli en mycket välordnad träff med många 
festligheter. Personligen ser jag fram mot 
tillfartseglingen till Helsingfors genom 
den åländska skärgården. Hoppas du 
hänger på!

Vikingaträffen anordnas sedan början av 1980-talet som ett gemensamt 
projekt mellan de kungliga klubbarna – KSSS och GKSS i Sverige, Kong-
elig Dansk Yachtklub (KDY), Kongelig Norsk Seilförening (KNS) samt 
Nyländska Jaktklubben (NJK) i Finland.

En ”nydelig” Vikingaträff!        Jubileumsfest 
fredagen den 16 september med 
Anders Eriksson i Galenskaparna. 

Vi firar att GKSS blev kunglig klubb för 
125 år sedan den 16 september 1897 på 
Seglarkrogen kl. 18:00.

Klubben subventionerar evenemanget 
bestående av bubbel vid ankomst, buffé 
med kaffe och kaka samt uppträdande av 
Anders Eriksson i Galenskaparna.

Vi betalar 300:-/person.
Anmälan till klubbkommitten@gkss.se 

med inbetalning via swish 1233372992 
senast 12 september.
OBS! Maxantal 100 personer.
             Hjärtligt välkomna!

Efter Halden seglade vi mot Hankø ge-
nom Hvaler och Fredrikstads skärgård. 
Från Slevikkilen gick vi i eskader in 
till Hankø Yacht Club som ligger på ön 
Hankø i Oslofjorden. Hankø är en väl-
känd internationell seglingsmetropol där 
många världsmästerskap arrangerats ge-
nom åren. Här bjöd KNS återigen på fint 
värdskap bestående av festmiddagar med 
underhållning och självklart nordisk re-
gatta. Varje land fick en egen Killingbåt 
(Soling i miniatyrformat). 

Alla båtar är välkomna!
De som vill kappsegla gör det, övriga 
går upp till Marstrand som de vill.

Samling i Långedrag kl. 10:00. Start 
för kappseglande båtar enligt omvänd 
SRS från kl. 11:00.

Platser är reserverade i Marstrands 
hamn. 

Väl där blir det varm korv på bryg-
gan och sedan Aftersail med 12ornas 
besättningar och öl. 

Inbjudan till Septemberseglingen lördagen den 3 september

Vikingar från vänster: Erik Särner, Göran Ahlström, Anna Cas-
selbrant, Annemarie Särner, Bo Knape, Gunilla Ahlström, Leif 
Skarenhed och Robert Casselbrant. 

Till middagen välj mellan:
Mindre
Vårrullar 145:- veg
Tonfisktartar 169:-
Koreanska kycklingvingar 159:-
Mer
Black Angus Sallad 259:-
Prawn Star Sallad 249:-
Meddela era val. 
Sista anmälningsdag måndag 29/8. 

         Hjärtligt välkomna!

Prisutdelningen blir klockan 18:00 och 
därefter middag på Mama’s klockan 
19:00. 

Anmälningsavgift 150:-/båt betalas via 
swish till GKSS 1233372992. 

Hamnavgifter och middag betalas på 
plats. 

Anmälan görs till
klubbkommitten@gkss.se
med namn, båtnamn, båttyp, SRS-tal (för 
kappseglare) samt antal personer ombord. 
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