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Den 10 november var det Höstmöte på 
Seglarkrogen, där jag återigen fick förtroende 
från er medlemmar att fortsätta som klubbens 
ordförande. Ett uppdrag som jag är mycket 
tacksam och stolt för. Det har nu gått ett år 
sen jag klev på rollen och det har verkligen 
varit ett mycket intensivt och spännande år. 
Verksamheten är fullt i gång igen och detta 
med bravur! Det har arrangerats tävlingar 
i mängder, tagits EM och VM medaljer, 
genomförts otroligt populära seglingsskolor, 
träningsläger etc, etc. Ja, listan kan göras 
otroligt lång. Som ett kvitto på att klubben 
gör ett fantastiskt jobb, fick GKSS ta emot 
Västkustens Seglarförbunds pris som årets 
breddklubb. Otroligt kul och ett stort, stort 
tack till alla som gör detta möjligt.  
 Klubben har idag en mycket god ekonomi, 
en mycket viktig parameter i att kunna 
utveckla och driva klubben och dess verksam-
heter framåt. Under hösten har vi påbörjat 
detta arbete och vi vill att klubben skall ha 

tydliga strategier och mål så att vi är tydliga 
med vart vi vill. Under höstmötet fick vi några 
nya medlemmar i styrelsen och dess kommit-
téer, något som jag ser mycket positivt på  
och kommer att bidra i arbetet framåt. Vi 
kommer att prata mer om detta under det 
kommande året. 
 Som ni har sett har vi i detta nummer en 
uppdaterad layout på Seglarbladet. Missa inte 
att läsa om detta arbete och tankarna bakom 
förändringen, hur de historiska elementen 
tagits tillbaka i layouten för att skapa ett nytt 
utseende. Seglarbladet är Nordens äldsta 
sportmagasin, ytterligare något vi kan vara 
stolta över. 
 Innan det är dags att stänga boken för detta 
år, vill jag ta tillfället i akt och tacka er alla, 
medlemmar, funktionärer, tränare, ledare, 
alla på kansliet, styrelsen och alla kommittéle-
damöter med mera för ett otroligt fint arbete 
under 2022. TACK! Utan er skulle det inte gå.
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Den 21 december är det vintersolståndet och 
efter det är det inte långt kvar innan vi får 
sjösätta alla våra båtar igen, så håll ut snart 
står vi på bryggorna i Långedrag och verk-
samheten som pågår för fullt. Men innan dess 
önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott 
nytt år! 

Alice von Geijer 
 Sällskapets ordförande

” Innan det är dags att 
stänga boken för detta år, 
vill jag ta tillfället i akt 
och tacka er alla”

Tack för fortsatt 
förtroende Vi har en fantastisk publikation i Seglarbla-

det, som är lätt att ta för given. Det kan bli 
så när man har haft en oavbruten utgivning i 
112 år, och kan således stoltsera med epitetet 
“Nordens äldsta sportmagasin”.
  Därför kändes uppgiften extra spännande 
att ta sig an att förnya och uppdatera vårt 
omtyckta magasin. Analysen gjordes tidigt 
under mitt ordförandeskap i MIK att GKSS 
har ett stort outnyttjat potential i sitt i 
grunden starka varumärke. I detta ligger 
mycket hur vi föreställer oss visuellt. Att 
skapa stringens och tydlighet är ett första 
steg i riktningen mot ett förstärkt varumärke. 
Visionen som författades 1860 att "Skapa ett 
sällskap som troligen skall veta att sätta sig i 
respekt icke allenast hos sin egen nation, utan 
även hos främmande makter” är framåt-
strävande, och det är vi fortfarande. Och med 
detta i åtanke antog vi oss uppdraget, med 
ambitionen att skapa en samtida och modern 
publikation som fungerar lika väl i såväl tryckt 
som digital media.
 Briefen till oss själva innehöll en önskan 
att höja värdet för såväl läsare, skribenter, 
fotografer, formgivare som annonsörer.  

Gruppen bestod av, förutom undertecknad, 
designer Jakob Schubert på New Kin, Sällska-
pets ordförande Alice von Geijer, Ansvarig 
utgivare och Klubbdirektör Thomas Rahm 
samt Chefredaktör Alf Tornberg.

– Det ska bli mycket spännande att få arbeta 
med ett nytt utseende på tidningen. Oftast 
brukar man justera formen och layouten vart 
femte år ungefär. Men Seglarbladet har i stort 
sett haft samma layout sedan 2008, med små 
justeringar. I slutet av 2009 fick förstasidan en 
utfallande bild och 2013 tillkom en liten våg 
under titeln. Min förhoppning är att läsarna 
ska uppskatta tidningen i sin nya form, säger 
Alf Tornberg.

En utgångspunkt som togs i anspråk tidigt 
i processen var att hedra ursprunget från 
Seglarbladets begynnelse. Skapandet av den 
nya logotypen blev därför en direkt hommage 
till 1912’s formgivning av Seglarbladet och 
en blinkning till historien. Samtidigt ville vi 
lyfta in vårt fina magasin i samtiden och ge 
den en balanserad formgivning som hjälper 
våra medlemmar att ta till sig innehållet 

För Seglarbladet 
i samtiden

och öka både läsvärde och läsbarhet genom 
en förtydligad typografi och strukturerad 
designhierarki. För den uppstramade och mer 
stringenta layouten lät vi oss inspireras av 
utgivningar från 60-talet och hur Seglarbla-
det arbetade med bildformat då, där motiven 
fick det utrymme de förtjänade. Något som 
vi vill lyfta fram och som är väldigt tacksamt 
i Klubben idag är att många aktiva medlem-
mar bidrar med fint bildmaterial från våra 
uppskattade tävlingar och evenemang. Och 
icke att förglömma är segling en sport som är 
visuellt estetisk med vackra omgivningar och 
natur. Därför kommer bilden få lika mycket 
redaktionellt fokus framåt som det skrivna 
ordet. Design är som tiden, föränderlig, men 
Seglarbladet består. Förhoppningsvis i 112  
år till.
 Vi hoppas att det resultatet av den uppdat-
erade designen får lika mycket positiva reak-
tioner som själva innehållet. 

Philip Ahlqwist
MIK Ordförande

Omslagsbild från 1912. GKSS utlottningsbåt.

Foto: Ingela Vågsund
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Femklubbsregattan är ett årligen 
återkommande evenemang som samlar 
ungdomar från de nordiska kungliga 
klubbarna samt Nyländska Jaktklub-
ben och North American Station (NAS) 
i en ärofylld kappsegling med sociala 
förtecken. 

Värdskapet för Femklubbsregattan cirkul-
erar men i år arrangerade NAS regattan som 
seglades i Newport, USA mellan den 6 och 
13 juli.GKSS representerades i årets upplaga 
av Agnes Hagby, Tyra Axhede, Emrik Olsson 
Dahl, Erik Eskilstorp samt ledare John  
Diedrichs. Även om gänget är resvana sedan 
tidigare kunde man känna en viss spänning 
och förväntan i luften när det var dags för 
föräldrarna att ta avsked på Landvetter flyg-
plats och för GKSS-teamet att ge sig av mot 
USA första veckan i juli.
 Sammanfattningsvis var GKSS medverkan 
lyckad och deltagarnas feedback uteslutande 
positiv. Genomgående lyfter ungdomarna 
fram det positiva att träffa nya vänner från 
andra länder samt att testa på annan typ  
av segling som de flesta inte var vana vid 
sedan förut.
 Tävlingarna genomfördes i J22:or och Emrik 

som normalt tränar och tävlar i Laser/ILCA 
hade inte någon större erfarenhet av att  
segla kölbåt. 
– Tidigare har jag endast semesterseglat men 
genom att vi hade möjligheten att träna till-
sammans både hemma och i Newport gjorde 
det att jag lärde mig mycket nytt. Det var en 
stor omställning för mig som tidigare endast 
kappseglat i enmansjolle att nu byta till kölbåt 
där kommunikation med varandra i alla lägen 
var något nytt och kul, säger Emrik.
Även Agnes som inte seglat så mycket större 
båtar tyckte att hon lärde sig hur man 
samspelar med fler än en person. 
– Det var kul att se och lära sig hur man ska 
segla och hantera större båtar, säger Agnes. 
Som roligaste minne från resan tycker Erik att 
det var när de fick klä upp sig i kavaj och slips 
för att äta i det exklusiva klubbhuset som lika 
gärna kunde vara ett slott medan Agnes och 
Tyre vill lyfta fram den lediga dagen när de 
spenderade förmiddagen i stan och kollade 
runt i Newport för att sedan åka till en strand 
för att sola och bada och när de passade på 
att äta en klassisk american-breakfast på en 
restaurang inne i stan som de blev tipsade om.
 Som mest oväntat minne från resan tycker 
killarna, Erik och Emrik, att besöket på skjut-

banan var väldigt roligt men också en annor-
lunda upplevelse, inget som någon hade varit 
med om tidigare. Anges och Tyra nämner ett 
annat minne som kom överraskande.
– Vi satt och spelade kort i köket när en 
fladdermus plötsligt kom flygande över våra 
huvuden och satte sig i taket inne i sovsalen. 
Med hjälp av sopkvastar fick försöka fösa 
ut fladdermusen då den inte ville flyga ut 
självmant, en exotisk upplevelse från min sida 
säger, Tyra. Alla verkar vara helt överens om 
att 5-Klubbsregattan är något som de gärna 
gör igen men framför allt även rekommend-
erar alla andra som får chansen att vara med.
– Jag skulle självklart rekommendera 
5-Klubbsregattan till någon annan eftersom 
minnena och vännerna man får är något du 
kommer ha kvar hela livet, säger Erik.
– Möjligheten att träffa seglare runt världen 
och göra något tillsammans med sina klubb-
kamrater skapar nya livslånga vänskaper 
vilket är något riktigt kul och häftigt, enligt 
Emrik. Agnes fyller på med att resan skapar 
väldigt bra gemenskap men är även ett minne 
för livet.  Tyra avslutar med att Jag skulle 
ABSOLUT rekommendera alla att ansöka till 
5-klubbsregattan:  
– Det var grymt kul och jag har lärt känna 

text 
Thorbjörn Eskilstorp

foto 
Erik Eskilstorp

Femklubbsregattan
Newport 6-13 juli 2022

så många nya vänner från denna resa både i 
min hemmaklubb men också från alla andra 
klubbar som jag än i dag har kontakt med och 
som jag förhoppningsdes kommer träffa fler 
gånger framöver. 5-klubbsregattans upplägg 
är mer riktat för att skapa ett socialt nätverk 
och man behöver absolut inte vara bra på 
att segla för att kunna ansöka. Alla kan vara 
med och kommer lära sig jättemycket på 
vägen och kommer att ha det roligt oavsett 
kunskapsnivå!
– USA resan var den absolut bästa resan
 jag har gjort hittills och har massor av 
minnen som jag kommer ha med mig hela 
livet, enligt Tyra.
 För de GKSS-ungdomar som tycker att det 
verkar vara roligt med 5-klubbsregattan är 
tipset att hålla ögonen öppna för 2023-års 
evenemang som troligen kommer gå i Finland 
(NJK ). GKSS Juniorkommitté tillsammans 
med tränarna återkommer med mer informa-
tion senare under våren 2023.

GKSS-teamet på havet i väntan på start.

Från vänster: John Diedrichs, Erik Eskilstorp, Emrik Olsson Dahl, Agnes Hagby  
och Tyra Axhede redo för fest.

Förberedelser för dagens utmaning.
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Thomas Rahm blev tillförordnad 
klubbdirektör på GKSS 2015. Redan ett 
år senare fick han frågan om han ville 
bli klubbdirektör på riktigt. Tidigare 
var han Sällskapets huvudtränare/
sportchef sedan 2010. Till att börja 
med var det en halvtid som sportchef 
och halvtid med arbete åt SOK och 
Seglarförbundet som tränare för land-
slaget i Laserklassen.

Före anställningen på GKSS drev Thomas 
något som kallades Toppseglingscentrat. 
Det var också ett projekt tillsammans med 
Seglarförbundet och SOK. Fysiskt var Thomas 
placerad på GKSS i Långedrag för det arbetet.
– Där tränade vi de bästa seglarna i 470. 
Det var en olympisk satsning för att skapa 
duktiga olympiska seglare. Och det höll jag 
på med från 2007 till 2010. Vi tränade på 
GKSS i Långedrag och hade vårt kontor uppe i 
Sjöräddningshuset. Det var naturligt att vi var 
här eftersom de bästa seglarna även då fanns 
i Göteborg. Men tanken var att det skulle 
komma seglare från hela landet. Det skulle 
vara en central punkt för seglare efter Seglar-
gymnasierna, säger Thomas Rahm.

 På den tiden fanns inte idrottshögskolorna. 
Men det var ändå så att seglarna på Topp- 
seglingscentrat pluggade på Handels  
eller Chalmers.
 Segling har varit en stor del av Thomas 
Rahms liv. Han har varit tränare på heltid 
sedan 1995. Då hade han pluggat klart på GIH 
och började jobba på Seglargymnasiet i Lerum 
som tränare. Hans första uppdrag utanför 
seglargymnasiet var som tränare åt Hans 
Wallén, Ingvar Bengtsson och Mats Johans-
son, dåtidens stora seglare.
– Sedan började jag träna 470-klassen och var 
med som tränare och ledare på mitt första 
OS i Sydney år 2000. Även på OS i Aten och 
Beijing var jag tränare i 470. På OS i London 
2012 och i Rio 2016 var jag Lasertränare. Nu på 
senaste OS i Tokyo var jag 470-tränare igen. 
Det starkaste minnet från dessa OS var när 
Rasmus Myrgren tog brons i London. Det är 
en sån grej man aldrig kommer att glömma. 
Speciellt var också Aten-OS för den båten 
jag tränade med Johan Molund och Martin 
Andersson kom fyra! Det kommer man tyvärr 
också ihåg. Det är ju så att glädjen över att 
det blir en medalj är mer en lättnadskänsla än 
glädje, men när man förlorar en medalj och 

kommer fyra då är man bara besviken och 
ledsen, konstaterar Thomas Rahm.
Thomas egen segling börja i optimistjolle på 
Aspen när han var åtta år. Han hade ingen 
vattenvana hemifrån. Föräldrarna seglade 
inte. Det var i stället en kompis som skulle gå 
på seglarkurs och som frågade om han ville 
hänga med.
– Sedan blev segling ett stort intresse. Inte 
bara för mig utan också för mina bröder 
Stefan och Mattias. Min pappa var, och är 
fortfarande, mycket idrottsintresserad. Han 
ville helst att vi skulle spela fotboll, men  
när vi nu inte ville det så var han väldigt 
stöttande till vår segling och tyckte det var 
roligt, även om fotboll kanske hade varit lite 
bättre, säger Thomas.
   När det gäller planer för framtiden är 
Thomas lite osäker.
– Nej, det vet man aldrig. Efter OS i Aten sa 
jag att nu ska jag inte åka på fler OS. Samtidigt 
som det är väldigt roligt att hålla på med den 
typen av idrott är det också mycket krävande. 
Det var arbete 24 timmar om dygnet. Då 
önskade jag ett jobb med mer normala arbet-
stider. Men nya chanser kom och man ville 
inte säga nej för det var så roligt. Efter OS i 

Från Optimist  
på Aspen till  
OS i Tokyo

text 
Alf Tornberg

foto 
Lovisa Karlsson
Peter Reinebo
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Rio trodde jag definitivt att jag inte skulle få 
frågan fler gånger. Men det blev Tokyo också 
och det var förstås otroligt roligt. Vi får se  
hur det blir i Paris. Jag åker nog dit och 
tittar som åskådare – det är ju så nära, säger 
Thomas Rahm.
 Thomas trivs bra med sitt jobb som klubbdi-
rektör.  
– Ja, det är roligt att se föreningens utman-
ingar från ett annat perspektiv än vad man 
gör när man är aktiv seglare. Man inser vilken 
otroligt bred verksamhet vi har och hur 
många olika intressen det finns. Under den 
tid jag varit klubbdirektör har vi genomfört 
en rad stora tävlingar: Americas Cup World 
Series, Volvo Ocean Race, ett antal Match 
Cup och Dragon Gold Cup. Vi har haft många 
duktiga elitseglare, OS-seglare. Vår ungdoms- 
och juniorverksamhet är väldigt bra och vi 
får mycket erkännande för den verksam-
heten. Våra seglarskolor är också bra. Och 
nu kommer foilingen och där har vi några av 
de bästa seglarna i världen som är här. Vi har 
tagit väl hand om våra anläggningar. De är 
välskötta och vi har ordning på ekonomin, 
säger Thomas Rahm.
Hur är det med seglingsintresset i Thomas 
egen familj. Han har tre barn, två pojkar och 
en flicka.
– Pojkarna seglar. De tycker det är kul och 

tävlar och är duktiga. Äldste sonen Axel var 
den som seglade den foilande Optimisten 
och nu seglar han foilande vindsurfingbräda. 
Yngste sonen Erik seglar ILCA 6. För Ebba är 
det hästar som gäller.
Matchcupen i Marstrand har ju förändrats en 
del genom åren.
– Ja, Match Cupen har förändrats från att 
tävla med DS-båtar till M32 och till Fareast-
båtar och nu senast i sprintformat i stället för 
matchracingformat. Att det har förändrats 
tror jag också beror på att seglingen i stort 
har förändrats. Tidigare var det tydligare att 
man seglade en enskrovs matchracingbåt och 
sedan seglade man en Americas Cup-båt som 
var en båt med stor köl. Det var samma typ 
av segling. Nu foilar Americas Cup-båtarna 
och seglar stundtals i 100 km/tim. Seglingen 
utvecklas så otroligt just nu. Så att Match 
Cupen förändras beror ju på den här utveck-
lingen. Jag tror att publiken tycker att det är 
lättare att följa när man seglar långsammare. 
När man ser att en båt sätter upp en spin-
nacker på länsen är det ganska tydligt att nu 
seglar man med vinden. Men på Americas 
Cup-båtarna ser man inte så tydligt om de 
seglar undanvind eller kryss. De seglar med 
samma typ av segel hela tiden. De kryssar 
oavsett om det är läns eller kryss. Det är svårt 
att följa om man inte är insatt. När det gäller 

GKSS höstmöte hölls i år på Seglarkro-
gen den 10 november där 80 röstberät-
tigade medlemmar deltog. Före själva 
mötesförhandlingar bjöds på tillfälle 
till mingel med lättare förtäring.

Mötet inleddes med parentation för bort-
gångna medlemmarna Hans Trädgårdh, René 
Schreiber och Johan Warfvinge.
 Efter inledande mötesformaliteter fast-
ställde höstmötet årsavgiften att vara oförän-
drad under 2023. Om båtplatsavgifterna, 
inklusive landplatserna och jolleplatserna 
informerades att de kommer att höjas med 5 
procent för säsongen 2023. Vidare kommer 
kostnaden för elförbrukningen att separeras 
så att varje båtplatsinnehavare betalar för den 
el man använder.

Nya styrelsen
Så var det dags för alla val. Som Sällskapets 
ordförande omvaldes Alice von Geijer. 
Ledamöter i den nya styrelsen är nu: Johan 
Bystedt ny vice ordförande, Anna Norlander 

ny vice ordförande, Anders Hulegårdh sekret-
erare, Mats Olsson skattmästare, Annika 
Carlunger ny ordförande i Kappseglingskom-
mittén, Thorbjörn Eskilstorp ordförande i 
Juniorkommittén, Joel Berglund ordförande 
i Regelkommittén, Urban Hedström 
ordförande i Träningskommittén, Gisela 
Andrén ordförande i Klubb- och Aktivitets-
kommittén, Philip Ahlqvist ordförande Mark-
nads- och Informationskommittén, Kimon 
Sfiris ordförande i Anläggningskommittén 
och PeO Svensson ordförande i Hamnkom-
mittén.

Personal
GKSS personal under året har varit: Klubb-
direktör Thomas Rahm, Ekonomichef Anna 
Haglund Persson, Hamn, anläggning och 
båtar Erik Sandström, Hamn och medlemmar 
Mari Kristiansen, Elit och junior Daniel Birg-
mark, Kappsegling Karin Koritz, Projektledare 
MCS och marknad Mattias Rahm, Ekonomi 
och Seglarskola Irén Sköldberg samt Seglar-
skolan/Vattenvana Axel Krantz Vesterberg.

Höstmöte 2022

text 
Alf Tornberg

foto 
Alf Tornberg

Sällskapets verksamhet
Eftersom klubbdirektör Thomas Rahm råkat 
bli sjuk och fått stanna hemma föredrogs Säll-
skapets verksamhet av ordföranden Allice von 
Geijer till Thomas iordningställda presen-
tation. I den framgick att GKSS har 3 167 
medlemmar, 363 ständiga medlemmar och 18 
hedersmedlemmar. När det gällde segling i 
frihamnen omfattade den skolsegling på veck-
odagar, drop-in-segling under helger samt 
seglar- och vattenläger. Övriga seglingsaktivi-
teter Vattenvana i Långedrag och frihamnen 
var sommarläger, höstlovssegling, prova-på-
segling i Bergsjön, fortsättningssegling samt 
simskola och språkcafé. 
 Genomförda seglarskolor för barn: 5 Pirat-
läger måndag till fredag, 6 Piratskola lördagar 
både vår och höst, 3 Jollesegling veckoläger 
och 6 Jolleskoj onsdagar både vår och höst.
  Seglarskolor för vuxna: 17 Vuxenseglarskola i 
Långedrag, 7 Vuxenseglarskola på Marstrand, 
6 Vuxenjollesegling söndagar fortsättning 
både vår och höst samt 6 Vuxenjolleseglin 
måndagar grundkurs både vår och höst.

Sekreterare Anders Hulegårdh och ordförande Alice von Geijer.

seglarna finns det de som absolut tycker att 
de långsammare båtarna är roligare att segla. 
Alla tycker inte att det är roligare att segla ju 
fortare det går. Mina söner som provat att 
segla foilande båtar tycker ändå att segla Laser 
är fantastiskt roligt, säger Thomas.
 Framtiden och utvecklingen på GKSS menar 
Thomas tillhör styrelsens strategiarbete men 
han har förstår egna drömmar och tankar om 
vad som han skulle vilja se.
– Det hade varit roligt om man hade fått till 
bättre sjösättningsmöjligheter av jollar. Det 
skulle vara fint om man slipper segla genom 
hamnen och att man slipper sjösätta mot 
väster. Vi har ju ofta västlig vind. 
 Det hade också varit spännande om vi 
kunde få en hangar där man kan rulla in 
båtarna med masten uppe till exempel och 
att man kan stå inne och jobba med båtarna. 
Man kan jobba med energiförbrukningen, 
ha solpaneler på taket och laddstationer 
för framtida elbåtar. Det är sådant jag tror 
kommer, säger Thomas Rahm.

Rasmus Myrgren och Thomas - OS i London 2012.
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Priser och utmärkelser
Höstmötet är också ett tillfälle där priser och utmärkelser delas ut till 
förtjänstfulla personer.
 GKSS förtjänstmedalj i guld tilldelades Jan Sjögren. Förtjänstmedalj 
i silver delades ut till Christian Finnsgård, Sanna Mattsson och Anna 
Skarenhed.
 GKSS kappseglingsmedalj i guld tilldelades Martina Carlsson, Olle 
Langenius och Peter Lindh. Kappseglingsmedaljen i silver tilldelades 
Simon Alm, Oscar Engström, David Gilmour, Maja Hansson Mild, Carl 
Hörfelt, Lovisa Karlsson, Kyle Langford, Peter Nicholas, Phil Robert-
son och Thomas Wallenfeldt. Kappseglingsmedaljen i brons tilldelades 
Rasmus Alnebeck, André Olsson, Joakim Romell, Svea Sahlin, Cornelia 
Widestam och Tea Zeeberg.
 Utmärkelser för Bästa flicka Tea Zeeberg, Bästa pojke Calle Lindbom, 
Bästa gast Cornelia Widestam.
 Bengt Wallers funktionärsstipendium fick Jonas Ericson.
Joel Brobergs minnespris för Bästa Drake 2022 gick till SWE 401 
NONO med Martin Pålsson, Göran Alm, Gustav Gärdebäck, Thomas 
Wallenfeldt och Peter Lindh.
 GKSS hedersutmärkelse 2022 tilldelades Clas Darvik.
 I år fick många medlemmar status som Ständiga medlem: Björn 
Palmquist, Carin Hedin, Carl-Johan Malmberg, Christel Armstrong 
Darvik, Christer Johansson, Christofer Edström, Claes Gilborne, Claes 
Karlsson, Claes Rydholm, Clas Darvik, Ebbe Rohman, Ewa Carlander, 
Hans Wallén, Henning von Beetzen, Håkan Lundborg, Håkan Samu-
elsson, Ivar Janson, Jan Berggren, Jerker Stridh, Johan Löfgren, Johan 
Palmquist, Johan Zachrisson, Jonas Brandström, Kaj Månsson, Kaj 
Thorén, Leif Agby, Mabel Leman, Mats Johansson, Mikael Larsson, 
Mikael Pousette, Måns Carlander, Måns Nielsen, Per Hultengren, 
Per-Olof Perneman, Peter Dahlsten, Peter Lundh, Peter Samuelsson, 
Roger Wallmark, Roger Örn, Sandra Lenving Lundh, Sten Ottander, 
Thomas Salomonsson, Tommy Sjöberg, Torbjörn Jonsson och Torsten 
Leman.
 Förtjänst och minnesplaketter delades också ut under Höstmötet. 
Fullständig lista på valda funktionärer och prisade medlemmar 
kommer att finnas i Årsboken 2022. 

Närvarande medaljörer, brons. Fr. vänster Rasmus Alnebeck, André Olsson, Tea Zeeberg och 
Cornelia Widestam.

Närvarande nya ständiga medlemmar.

Sällskapets ekonomichef, Anna Haglund Persson.

Tea Zeeberg, Bästa flicka. Cornelia Widestam, Bästa gast.

Närvarande medaljörer, silver. Fr. vänster Oscar Engström, Maja Hansson Mild, Carl Hörfelt och 
Martin Pålsson. (Martin har redan silver sedan många år. Han fick en minnesplakett nu.)

Närvarande medaljörer, guld. Martina Carlsson och Peter Lindh.

Närvarande nya ständiga medlemmar.
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Två ungdomar som lyckats väldigt bra i 
år med sin segling i 29er är Tea Zeeberg 
vid rodret och Cornelia Widestam som 
gast. Deras framgångar belönades också 
med utmärkelsen Bästa flicka och Bästa 
gast vid GKSS höstmöte.

Vid ungdoms-VM i Haag den 8–15 juli 
representerades Sverige av Tea Zeeberg och 
Cornelia Widestam i 29er.
– Det var superroligt. Hela upplevelsen var 
fantastisk. Men det var svårseglat och väldigt 
nytt för oss. Vi har inte seglat i tidvatten förut 
så vi kom på 16:e plats, säger Tea Zeeberg.
– Det var faktiskt en av de roligaste upplev-
elserna hittills. Det var ett väldigt bra 
arrangemang med deltagare från 69 nationer. 
Spännande med mycket ström. Vindarna 
var väl okey, men det blåste ganska lite hela 
veckan, säger Cornelia Widestam. 
På SM i augusti gick det bättre. Då blev det en 
guldmedalj i tjejklassen.
– Ja, där gick det bättre. Det var skoj, men 
det var väldigt nervöst. Vi ledde inte med så 
mycket och vi ville ju inte tappa toppen så det 
var nervöst på slutet. Vi hade bara seglat där 
på träningsläger helgen innan SM. Det var 
bra seglingsförhållande. Det var också väldigt 
lite vind där, men det fungerade ju bra, säger 
Cornelia Widestam.
Tea och Cornelia har seglat 29er ihop lite mer 
än två år. Det här året har slutat på topp då de 
kom först av alla tjejbesättningar i Eurocup i 
Riva del Garda i slutet av oktober.
– Det var fantastiskt roligt. Det var en stor 

tävling med 80 båtar i varje fleet, sammanlagt 
160 båtar. Det var spännande ett komma in 
för att starta, säger Tea.
 Cornelia var också mycket nöjd med den 
tävlingen.
– Det är alltid najs att segla på Gardasjön. Det 
är mycket vind och speciella förhållanden på 
hösten när man seglar i morgonbrisen. Men 
sedan var det ju skillnad för i 29er brukar 
man segla med 40 båtar i varje fleet, men här 
var det ju 80. Det var mycket taktik kring 
hur man skulle placera sig bland så mycket 
båtar så det var svårt att komma fritt, säger 
Cornelia.
 Tea började segla optimist när hon var åtta 
år. Innan dess var det segling med familjen.  
 Hon lärde sig segla Optimist i Bjärred, som 
ligger strax morr om Malmö.
– Jag började segla i en Pirates of the Carib-
bean-Optimist. Min syrra började också segla 
och jag ville bli bättre än henne bara. Så var 
det. Jag ville bara vinna! säger Tea Zeeberg.
 Cornelia började också segla Optimist när 
hon var åtta år. Det var i Kullavik.
– Min pappa seglar ganska mycket och jag 
hade också båt när jag var liten och var ute 
på vattnet med den. Jag gick i seglarskola på 
sommaren sedan jag var sex år. Mamma och 
pappa tyckte det var viktigt när man bodde 
vid havet, säger Cornelia.
– Nästa år vill vi fortsätta segla 29er. Kanske 
segla lite 49er. Har suttit i en 49er men det 
blev inte så mycket segling. Det verkade kul 
så det skulle jag vilja prova på. Ännu längre 
fram får man fundera på om man ska välja 

seglingskarriären – satsa mot OS. Men jag vet 
inte riktigt. Jag är väldigt kluven här hur man 
ska göra, om det blir satsning på segling eller 
om det blir något annat. Det kräver väldigt 
mycket tid om man ska bli bra. Jag kommer 
förstås alltid att fortsätta segla på ett eller 
annat sätt, säger Tea Zeeberg.
Det finns alternativa karriärvägar inom 
sporten. Att vara tränare till exempel. Redan 
nu tränar Tea blå grupp i Optimist där barnen 
är 9–12 år.  
– Det tycker jag är roligt. Kul att se hur alla 
utvecklas. Jag tycker att träningen ska vara 
rolig - då tror jag man blir bra. 
– Nästa år kommer vi att segla 29er. Nu kan vi 
hantera båten bra känner vi. Sedan får vi se. 
Vi kanske kan börja segla 49er FX och kanske 
göra en OS-satsning. Men det blir i alla fall 
29er ett år till. Har inte tänkt så mycket 
längre. Men en dröm är alltså att segla OS 
i FX, säger Cornelia. Precis som Tea jobbar 
Cornelia som instruktör.
– Ja, det är i Kullavik på somrarna. Men 
träningarna på GKSS och träningarna i 
Kullavik på veckodagarna krockar på våren 
så det blir bara på sommaren. Då är det olika 
grupper i Optimist med barn från 6 till 12 år, 
säger Cornelia Widestam.
 Så nästa år ska det bli spännande att följa 
Teas och Cornelias seglingar i 29er.

Ett riktigt bra år

text 
Alf Tornberg

foto 
Daniel Birgmark



14 15

N°6  —  Seglarbladet  —  2022 N°6  —  Seglarbladet  —  2022 

GKSS inleder samarbete med Pelle 
P: äntligen kan vi offentliggöra att vi 
inleder ett partnerskap med varumär-
ket Pelle P, med start från årsskiftet och 
fram till 2025.

– Att få inleda ett samarbete med Pelle P 
känns fantastiskt! I över 70 år har Pelle varit 
en av klubbens stora ikoner och hans engage-
mang inom seglingen gör att detta samarbete 
känns helt rätt för oss, säger Thomas Rahm, 
klubbdirektör GKSS. Varumärket levererar 
snygga och funktionella produkter, och står 
för kvalitet och utveckling, vilket går i helt 
linje med våra värderingar.
 Partnerskapet innebär ett nära samarbete 
mellan GKSS och Pelle P, där såväl seglare 
och personalen på GKSS kansli som instruk-
törer, tränare och kappseglingsfunktionärer 
kommer att använda kläder från Pelle P i 
den dagliga verksamheten och på vattnet. 
Klubbens verksamhet kommer med det att bli 
en utvecklingsarena för Pelle P de kommande 
åren och insikterna kommer att användas för 
att utveckla framtida kollektioner.   

text 
Hanna Ericks

Nytt samarbete 
med Pelle P 

– Det räcker inte att kläder är snygga, de 
måste också vara funktionella för ändamålet, 
och det kan bara testas genom faktiskt 
användning. På GKSS kommer kläderna 
användas på riktigt, i en tuff och väderutsatt 
miljö. Det ger oss bästa möjliga feedback, 
förklarar Cecilia Petterson, VD och chefsde-
signer på Pelle P. 
– Förhoppningen är att skapa en enhetligt 
visuell identitet på hamnplan, där det är lätt 
att se vem som arbetar eller är aktiv inom 
klubben: det är kläder som kvalitetsmässigt 
matchar den verksamhet vi bedriver och det 
arbete vi gör på GKSS, fyller Thomas i. 
Under samarbetet kommer Pelle P att 
utveckla en klubbkollektion specifikt för 
GKSS, och medlemmarna kommer även att få 
ta del av exklusiva erbjudanden och rabatter.   
 Pelle Petterson och GKSS har en lång 
gemensam historia: Pelles långa segling-
skarriär har resulterat i två OS-medaljer 
och ett 10-tal VM-guld, titlar han erövrade 
seglandes för GKSS. Även de två America’s 
Cup-satsningar han initierade och drev 1977 
och 1980 var under GKSS-flagg.

foto 
Pelle P
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GKSS 125 år

Nu har snart ännu ett år gått där vi 
upplevt tråkigheter i välden med krig 
och pandemi. Men vi har också haft den 
stora glädjen att få fira GKSS 125-årsju-
bileum. Jag drar mig då till minnes Anna 
Seldéns artikel i Seglarbladet december 
1960 då GKSS firade 100 årsjubileum. 

Hur går då detta ihop? Sällskapet bildades 
1860 som GSS och blev 1897 det kungliga 
GKSS. Det vi firade 2022 var när sällskapet 
blivit det Kungliga GKSS 125 år.
 Följande är ett utklipp om hur Anna Seldéns 
1960 beskriver Jubileumsfirande: 
"Med anledning av GSS/GKSS 100-årsjubi-
leum har det skrivits mycket, både nytt och 
gammalt om jubileer. Man funderar lite över 
ordet jubileum, slår upp i uppslagsbok och 
finner att det betyder klang eller friår. (Det 
anses av många lärda komma från hebreiskan, 
andra tror att det är från latinet). I 3 Mosebok 
25 kap. läser man om jubelår, höga sköna 
tankar om försoningsfester, och att trälar 
skulle frigivas, skulder efterskänkas o.s.v. Där 

står mycket utförligt hur människorna ska 
bete sig mot varandra. Dessa förhållnings-
regler var svåra att genomföra, som man kan 
förstå, men klang och jubel var det och det 
blåstes i basun över hela landet."
 Men hur var firandet i Marstrand på 1900 
talet? Här fortsätter Anna Seldén: 
Marstrand har ju särskilt varit i blickpunk-
ten och mycket omskrivet i samband med 
jubileumsseglingarna i somras (1960). De 
händelser jag nu tänker berätta är från anno 
dazumal har också sin anknytning till staden 
(Göteborg). Några damer kommer ombord 
i en av ”marstrandsbåtarna” vid Stenpiren 
i Göteborg. En av dem framställer ganska 
högljutt frågan: ”Var ska vi sitta på denna 
tråkiga båt”? Styrmannen som stod i närheten 
hörde minsann vad hon sa. Med en axelry-
ckning teaterviskade han till mina systrar och 
mig: ”Där hör i dom”. Marstrandsdamerna 
hamnade ofta i damsalongen på övre däck, 
överlastade med reseffekter, konfektaskar 
m.m. Vi små skärgårdstöser satt inklämda i 
någon vrå och försökte efter bästa förmåga 

se oberörda ut, framförallt fick vi inte visa 
nyfikenhet, ty så var vi förmanade och 
lärda. Marstrandsungdomen flängde ut 
och in i dörrar, upp och ner i trappor, och 
uppförde sig belevat och världsvant. Damer-
nas konversation var oscariskt förnäm, 
ofta med tillgjorda röster i falsett. ” Det är 
utbölingar och badgäster som åbäkar sig så, 
inga äkta marstrandsbor” sa öborna själva. 
En skärgårdsbo frågade en av kaptenerna: 
”Desse damera, som brerud sej så falitt, har 
völ månge aktieri bådarne?” ”Nä” svarade 
kaptenen också på dialekt: ”Di äjer enet så 
möt som en part i flaggelina, wa je ved”.
En vacker sommardag då en massa hovfähiga 
damer svassade omkring på kajen, välkorset-
terade med getingmidjor, eleganta långa klän-
ningar med många volanger och som pricken 
över i:et med solparasoller i glada färger.På 
däck stod en liten skärgårdspojk med sin mor, 
tittande upp i den molnfria himlen, sen ner på 
parasollerna och utlät: ”Wa regnar det här!”
Anna Seldén berättar vidare: Ofta hörde man 
på somrarna hur det hojtades: ”No kommer 

GKSS HISTORIA

Drott”! Från depån i Marstrand gjorde kungaskeppet sina utflykter 
längs västkusten och passerade då vårt fiskeläge (Mollösund). Drott 
var lätt att känna igen, ljusmålad med sina 2 skorstenar (ursprungligen 
svart med 3 skorstenar, då den skänktes av norrmännen). Den skred 
majestätiskt genom sundet. Barnen som var ”oppegabade” (uppskär-
rade) pekade och sa ”Där står Han! ”War War? På kommandobrögga” 
Nog kände man igen den ståtliga kungen som hälsade med grandezza 
och nådig gest. 

En gång hade Drott ny lots ombord, den ordinarie långlotsen var av 
någon anledning förhindrad. Den nye lotsen var från trakten, en skoj-
frisk filur. Det berättas att Kung Oscar var lite ängslig över navigerin-
gen, och när de skulle passera ett trångt sund frågade han lotsen: "Går 
verkligen Drott igenom här?” Lotsen log beskyddande och svarade i 
säker ton: Detta sköter je Herr Kong!”
 En härlig beskrivning som Anna Seldén ger oss, både vad som gäller 
vid jubileumsfirande och hur det var i Marstrand på den tiden. Då åter-
står det väl bara att invänta nästa firande, för sådana finns det många av.

text 
Ola Selsvik

foto 
GKSS arkiv

 ”War War? På 
 kommandobrögga” 

Kung Oscar II stiger iland på Marstrand början 1900-talet. 

Kung Oscar II i Långedrag början 1900-talet. Här tillsammans med  
landshövding Lagerbirng, godsägare Rudolf Aust och biskop Rodhe. 
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foto
Carl Fredrik Fock

Emil Bengtsson. 

Pelle P
Poly-Produkter 
Portlux
SEB
Search Magazine  
Seldén Mast
SF Pontona 
Skipperi
Stena Line 
Sundborn Consulting 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö
Tinter 
Volvo Penta 
Wangeskog

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

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

SEGLARBLADET, Göteborgs Kungl. Segel Sällskap, GKSS

Postadress Box 5039, 426 05 V Frölunda • Tfn 031-299040 • Fler kontaktuppgifter på www.gkss.se
Besöksadress Talattagatan 12 i Långedrag • Bankgiro: 162-5912 • Postgiro: 41035-7

Seglarbladet ges ut av GKSS dels som papperstidning och dels som pdf-fi l • Utkommer sex gånger per år
Chefredaktör: Alf Tornberg, e-post: chefredaktor@gkss.se • Ansvarig utgivare: Thomas Rahm 
Produktion: AlfRed Media • Tryck: Färgtryckarn • Design: New Kin • ISSN 0037-0916

Omslagsbild: Tea & Cornelia, Riva del Garda, 2022. Foto: Elena Giolai.

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 
J Martin Johansson Hovjuvelerare - JICE Svenska - Kaj Thorén - Knape Marin AB
Labkontroll - Macforum AB - Marstrands Havshotell - More Ventures/PR - Pelle P

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

 Wangeskog Hyrcenter AB - Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 
- Willfast Förvaltning - VinnGroup AB
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Emil Bengtson stod för en riktigt fi n prestation när han kom på 11:e 
plats på EM i ILCA 7 klassen som seglades i Hyères, Frankrike i mitten 
av november. Emil har gjort framsteg på fl era områden under den här 
säsongen vilket visade sig redan på vårens internationella tävlingar i 
Palma de Mallorca och Hyères där han var uppe i tätstriden i många 
race. 
 Under EM var det framför allt jämnheten som betalade sig, särskilt i 
guldfi nalen där det annars är lätt att dra på sig höga placeringar i den 
extra tuff a konkurrensen. 
 Inför den här säsongen har mycket fokus har lagts på att förbättra 
fysiken för att orka pressa båten hårdare i stark vind. I fysträningen har 
Emil också lagt in mer rörlighetsträning som ökat förmågan att bättre 
utnyttja sin styrkepotential i båten. Det har också bidragit till att Emil i 
princip varit helt fri från skador under det här året.
 I ILCA 6 dam deltog våra två unga talanger Svea Sahlin och Fanny de 
Susini för första gången i ett stort seniormästerskap. De slutade på 80e 
respektive 84e plats med många bra prestationer i de enskilda delsegl-
ingarna. De tar med sig många bra erfarenheter inför framtiden.
 Tea Zeeberg och Cornelia Widestam har haft ett mycket framgångs-
rikt år i 29ern. De vann kvalet till årets UVM och fi ck därmed repre-
sentera Sverige på mästerskapet. Lite senare vann de JSM tjejklassen 
och nu i slutet av oktober var de först av alla tjejbesättningar på 29er 
Eurocup i Riva del Garda. 
 Hela vår ungdomsgrupp i klasserna 29er och ILCA har gjort en 
väldigt fi n säsong. Våra duktiga tränare i GKSS Jolleteam har varit en 
starkt bidragande orsak till framgångarna, John Diedrichs, Hannes 
Westberg, Alice Moss, Olle Lindbom, Klara Utterström, Rasmus Alne-
beck m fl  har gjort ett kanonjobb!
 Den 9–13 november seglades VM i Matchracing för damer i Auck-
land, Nya Zeeland. Anna Östling, Anna Holmdahl, Annika Carlunger, 
Annie och Linnea Wennergren kom på en stark 4:e plats. I semifi nal 
var de ytterst nära att besegra det franska teamet med Pauline Cour-
tois vid rodret. Pauline med team gick sedan vidare och seglade hem 
VM-guldet. 
 Johanna och Isabelle Bergqvist, Fanny Edgren, Clare Costanza och 
Ellinor Hansson kom på 8:e plats.
 GKSS traditionella höstlovsläger på Marstrand i början av november 
blev väldigt lyckat. 56 seglare i klasserna ILCA 4, 6 och 7, 29er och 49er/
FX deltog på lägret. Marstrandsfj orden bjöd på mycket fi na förhållan-
den i för årstiden ljumma vindar.
  Nu när vi summerar säsongen kan vi se tillbaka på ett mycket 
framgångsrikt år där både våra juniorer och seniorer har gjort grymma 
prestationer och tagit stora steg framåt som resulterat i att GKSS 
seglare har vunnit många nationella och internationella mästerskaps-
medaljer. Fantastiskt skoj och inspirerande!

Daniel Birgmark
Sportchef

Grymma prestationer av 
både juniorer och seniorer

Sportchefens spalt

Trygve Zierul, Johan Algell, Herman Andersson, Anton Andersson Jernås, Tage Bergman Uckelstam, Oskar Ljung, Alfred Ljun-
glöf, Christine Ljunglöf, Henrik Ljunglöf, Hugo Ljunglöf, Nils Ljunglöf, Olivia Montell, Flamura Musa, Albin Seglevi, Benjamin 
Thornblad, Vera Ascha, Eskil Bäcklund, Magnus Troiza, Christine Günther, Annika Sjögren, Frida Aminoff , Oscar Angervall, 
Johan Bystedt, Maria Carlunger, Anders Larsson, Linnea Liljekrantz, Lukas Liljekrantz, Mio Lindström, Ronja Lindström, Erik 
Olausson, Freta Olausson, Peter Sande, Jörgen Svensson, Fredrik Thoren, Malin Thoren, Oliver Thoren, William Thoren, Ebba 
Westlund, Petter Eriksson, Darek Kubanek Erik Madeyski Bengtson, Thule Michal, Emilia Nordlander, Marc Pineus, Tom Pineus, 
Gustav Risselborn, Bertil Sandberg och Carl Ullman.

Nya Medlemmar
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