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Nya medlemmar
GKSS hälsar välkomna: 

Kristoffer Syversen, Sara Karlström 
Forsman, Katarina Gårdfeldt, Maia 
Curti, Carl Goehle, Julia Heijel, Alice 
Lindquist, Lovisa Lindquist, Anders 
Jonsson, Irma Lycke, Hasse Anders-
son, Kiwi Geber, Enzo Lauritzen, 
Nick Lauritzen, Talita Maniglia Lau-
ritzen, Ted Lauritzen, Stephan Lecar, 
Frida Lindquist, Sara Lövsund, Ag-
neta Malmcrona, Anders Malmcro-
na, Elsa Malmcrona, Inger-Cecilia 
Meyer Labba, Oliver Ströby, Andreas 
Wolfgang, Gustav Schuster von Bärn-
rode, Anna Dahlberg, Emma Dahl-
berg, Magnus Dahlberg, Anna-Karin 
Bengtsson, Erik Bengtsson, Johan 
Bengtsson, Anna Holmer Medbo, 
Lars Andreason, Thomas Dahl, Ca-
tarina Damgaard, Thomas Elfstrand, 
Axel Forsman, Henrik Forsman, Sofia 
Forsman, Maria Heijel, Kristian Lars-
son, Svante Mannervik, Gustav Mark, 
Martin Norling, Ebba Ströby, Bengt 
Waller, Isac Wennerström och Tim 
Wennerström.I detta nummer: 

• Ledaren  3  3  • Fysträningsläger bra start  4 4   • Juniorkommittén  5  5  
• Årets kappseglingar  66   

• Funktionärer på kappseglingar  88   • Seldén Mast  10  10  
• Nils Andreas Billvall  1212

• Nya RC Quest  14  14  • Team GKSS och Tokyoklubben  1515

Vårrustning på gång
Nytt år innebär nya möjligheter, 

2020 kommer att bli ytterligare 
ett spännande år med många ak-

tiviteter för Sällska-
pet. Båtmässan har 
varit, vilket innebär 
att våren snart är 
här och många av 
oss har redan börjat 
jobba med vårrust-
ning och planera 
för sjösättning. 
Samtidigt som de 
flesta av oss fortfa-
rande bara planerar 
inför sommaren så 
pågår aktiviteter för 
fullt både i Långe-
drag och runt om i 
världen. Vi ser med spänning fram mot 
sommarens OS i Tokyo. OS-år är något 
speciellt. 

Så vad planerar vi framåt. GKSS vision är 
att ”GKSS skall vara det ledande idrotts-
sällskapet inom segling och båtliv.” Vi 
har ett tydligt mål och det är att bli fler 
genom att bedriva attraktiva aktiviteter 
för befintliga och nya medlemmar och att 
våra anläggningar och material är i gott 
skick. Ni skall veta att styrelsen jobbar 
långsiktigt mot det målet. Sedan får vi

aldrig glömma att vi gör detta för att vi 
tycker det är roligt och därför är det vik-
tigt att vi är rädda om varandra och stöttar 

varandra i arbetet. 
Det är vi som är 
medlemmar som 
är klubben och här 
är GKSS verkli-
gen en förebild 
i ideellt engage-
mang.

En personlig re-
flektion är att ti-
den går väldigt 
fort. Nu är jag går 
in på mitt fjärde år 
som ordförande i 
sällskapet konsta-

terar jag också att jag suttit i styrelsen i 
över tio år. Fyra år 2005-2009 som ord-
förande i Träningskommittén och tre år 
som vice ordförande 2009-2012. Spän-
nande och roliga år i sällskapet tillsam-
mans med många härliga och engagera-
de personer vilket är en av drivkrafterna 
för att ta nästa steg och föra Sällskapet in 
i 2020-talet. GKSS fyller 160 år i år vil-
ket vi skall fira. Utöver all den verksam-
het som vi bedrivit under 2019 ser även 
resultatet ut att bli bättre än budgeterat 
och vi har en historiskt stark likviditet
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som representerar noga utvalda och ledande varumärken inom segling och skor.
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PREMIUM SHOES SAILING

vilken vi byggt upp samtidigt som vi 
äger vår anläggning i Långedrag. En bra 
utgångspunkt inför 2020-talet. 

Avslutningsvis vill jag redan nu passa på 
att bjuda in er alla till Sällskapets årsmöte 
och hamnens högtidliga öppnande den 7 
maj samt den klassiska regattan på natio-
naldagen den 6 juni som båda bjuder på 
folkfest och knyter an till vårt historiska 
arv. I år kommer att vi även att arrangera 
Allsvenskan i Segling i anslutning till na-
tionaldagsfirandet. Kan det bli mer seg-
ling och folkfest i Långedrag?

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Foto: Alf Tornberg

Foto: Alf Tornberg
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Juniorkommittén har en samordnande roll för Skiffregattan och arbetar tillsammans med Kappseglingskommittén och andra ideella krafter.

Text: Alf Tornberg, Foto: Anton Klock 

Juniorkommitténs uppgift är att 
stödja juniorseglingen och framför 
allt vara ett stöd åt huvudtränaren 

Daniel Birgmark och de andra tränarna.
Medlemmarna i Juniorkommittén är: 

Urban Hedström ordförande, Yvonne 
Malmsten, Fredrik Utterström, Axel Seve-
dag, Robert Karlsson, Thorbjörn Eskils-
torp, Peter Sundström och huvudtränaren 
Daniel Birgmark, som är adjungerad.

– Vi arbetar bland annat genom kommittémö-
ten där vi planerar verksamheten och försö-
ker komma på bra idéer. Vi ansvarar också för 
torsdagsseglingarna och har även hand om 
Skiffregattan och KM. Vi hjälper till att ar-
rangera sociala aktiviteter. Vi försöker alltid 
boka gemensamt boende för de seglare som 
seglar junior-SM, säger Urban Hedström.

På torsdagsseglingarna är föräldrarna 
funktionärer och sköter starter, målgång 
och skickar in resultaten. Tränarna hjäl-
per till att lägga ut bojar. Dessutom ställer 
Klubb- och Aktivitetskommittén upp och

serverar varm korv. På Skiffregattan har 
kommittén mer en samordnande roll. 

– Där samarbetar vi med Kappseg-
lingskommittén, säger Urban Hedström 
och fortsätter:

– Vi ska ha ett uppstartsmöte nu i ja-
nuari där vi ska gå igenom vad som ska 
hända under kommande säsong. Daniel 
Birgmark och de andra tränarna kommer 
att berätta vad som är på gång. Då är både 
juniorerna och deras föräldrar närvarande. 

På uppstartsmötet 2019 var guldmedal-
jören i Starbåt från OS 2012 Max Salmi-
nen inbjuden att inspirera de unga seglarna. 
Han berättade om sina första trevande seg-
lingsförsök fram till sina framgångar med 
elitseglingen. Han levererade många goda 
råd. Det som imponerade mest på ungdo-
marna var hans arbete med att sätta sina 
mål och följa upp hur de förverkligades.

Kommittén arrangerar också transporter till-
sammans med föräldrarna till tävlingarna.

– Förra året köpte vi en ny trailer. Nu 
har vi fått en ny ställning så vi kan ha 
med oss såväl en ribbåt som fyra jollar 
och det underlättar mycket. Det innebär 
att fler seglare kan följa med på läger el-
ler tävling även om deras föräldrar har 
problem att köra. Trailern finansierades

med bidrag från med bidrag från SSF, 
Barnhusfonden och Juniorkassan, säger 
Urban Hedström. 

I år planerar kommittén flera aktiviteter 
som man även genomförde förra året. 
Bland annat var ungdomarna på SSPA 
på Chalmers och lärde sig strömningslä-
ra och på North Sails där de lärde sig att 
trimma segel. Sedan pluggade man teori 
kring regler tillsammans med Regelkom-
mittén. Även Johan Noren anlitades. De 
här aktiviteterna sker i huvudsak utanför 
seglingssäsongen. 

Under säsongen kör tränarna teoripass 
när det blåser för mycket eller för litet för 
att kunna segla. Utanför seglingssäsong 
kör tränarna fyspass en gång i veckan i 
Hagenskolan.

Juniorkommittén har också ett eget rock-
band! Bandet består av Urban Hedström, 
Theodor Callersten, Robert Karlsson och 
Axel Sevedag. Gästerna på jubileumsfes-
ten på Seglarkrogen den 26 oktober 2019 
kunde njuta av deras musik till dansen. 
I våras framträdde de också på en after 
work. De spelar mest på GKSS-evene-
mang. Att döma av publikreaktionerna är 
deras framträdanden mycket uppskattade.

Ger stöd åt juniorerna

I år kommer Seglarbladet beskriva 
de ideella kommittéernas verksam-
het. Först ut är Juniorkommittén.För våra elitlagsseglare genomför-

des två stora mästerskap i decem-
ber. 49er och 49erFX seglade VM 

i Auckland, Nya Zeeland. Finnjolle hade 
sitt VM i Melbourne med Max Salminen 
kom på 16:e plats. Ett resultat han inte 
var nöjd med men nu väldigt fokuserad 
att jobba stenhårt för att förbättra de om-
råden som inte stämde på VM.

För 49er-seglarna Fritiof Hedström/Otto 
Hamel och Hannes Westberg/Albin Bo-
man samt Klara Wester/Rebecca Netzler 
i 49erFX var VM i Auckland en chans att 
säkra nationsplatsen till OS. Våra seglare 
glimrade till med många bra prestationer 
men det var också en del race där vi inte 
kom upp i högsta kapacitet. I skrivande 
stund ser det ut som att nationsplatsen för 
Sverige är säkrad i 49erFX klassen men 
49er killarna får försöka säkra den på 
nästa kvaltävling som är i samband med 
världscuptävlingen i Genua i april. Redan

i februari är det dags för 2020 års VM för 
49er, 49erFX och Nacra. På detta mäs-
terskap gör Marcus Dackhammar debut 
i Nacraklassen. När Marcus tillsammans 
med Carl-Fredrik Fock inte kvalificera-
de sig till OS i 470 bestämde sig Marcus 
för att testa Nacra tillsammans med Ida 
Svensson från KSSS. Det ska bli spän-
nande att följa Marcus och Ida i Nacran.

Vintersäsongen är perfekt för att inves-
tera lite extra tid i fysträningen och teo-
retiska seglingskunskaper. I november 
hade vi ett landläger på Stenungsbaden 
med GKSS elitlag och utmanarlag. Där 
hade Johan Barne en intressant genom-
gång om taktik. Laura Marimon, brit-
tisk landslagsseglare i Nacraklassen och 
civilingenjör med specialistkompetens 
inom ”foiling” berättade om utveckling-
en inom ”foilande” segling. Vår matchra-
cestjärna Johnie Berntsson berättade om 
sin satsning och gav värdefulla tips. 
Jakob Persson från Team Hälsa och 
Friskvård föreläste om träningsmetoder 
och fyskrav för jolleseglare. Dessutom 
fick vi nyttig information från Christian 

Finnsgård och Johan Bankelom Rik-
sidrottsuniversitet, RIU, och möjligheter-
na som finns att kombinera elitidrottsats-
ning och studier. 

På fysträningstemat rivstartade 2020 
med GKSS traditionella fysträningsläger 
i Sälen där vi under fyra dagar genom-
förde åtta tuffa pass på längdskidor samt 
löpintervall i backe. Suverän fysträning 
för seglare och samtidigt ett bra tillfälle 
att stärka sammanhållning och laganda i 
gruppen.

Våra juniorseglare har ett fantastiskt 
år bakom sig med mycket bra resultat 
på bland annat JSM och internationella 
juniortävlingar. Efter att säsongens sista 
seglingspass för juniorerna genomförts i 
slutet av november fortsatte vi med vin-
terfysträning i Hagenskolans gymnastik-
sal och teoripass. GKSS juniorträning 
under ledning av våra duktiga tränare 
John Diedrichs, Julia Carlsson och Si-
mon Alm fortsätter att växa.

Vi ser fram emot en spännande och ro-
lig säsong 2020!

Text och Foto: Daniel Birgmark, 
huvudtränare 

Fysträningsläger bra start
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H-båten gör comback vid årets Vårregatta. Foto: Alf Tornberg

Årets seglingssäsong börjar redan 
i april med torsdagsseglingar 
och vårcupen för jollar. Sedan 

följer Icebreaker, som också seglas i 
Långedrag och som har blivit mycket po-
pulär. Det är rejäl konkurrens att komma 
med där.

Det är två stycken matchracingtävling-
ar på våren, Icebreaker och Spring Cup 
samt en på hösten, Autumn Cup. Den på 
hösten är också ett SM i matchracing. 
Spring Cupen som är senare på våren 
brukar också vara en populär matchra-
cingtävling bland de internationella te-
men. Alla tre tävlingarna är av graden 
3, vilket innebär att av tio tävlande team 
måste minst tre vara utländska team.

En riktigt stor vårtävling i början av maj 
är GKSS Olympic Class Regatta. Där 
seglas åtta olika jolletyper; Laser Stan-
dard, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 49er, 

land. Förra året samlade Långdragsdagen 
över 3 000 besökare. Allsvenskan, som är 
tillskottet i år kommer att samla många 
intresserade som kan se seglingarna från 
piren och från klipporna runt omkring.

Nu är vi inne på sommaren och då blir det 
tre seglingar på Marstrand. Det är 44 Cup 
som arrangeras av GKSS för nionde året. 
Det är glädjande eftersom den tävlingen 
kräver en mycket skicklig arrangör där 
det gäller att plocka ut funktionärer med 
den kompetens som krävs. Tävlingen är 
inte så publik eftersom båtarna seglar 
långt ut på Marstrandsfjorden. Man ser 
bara båtarna när de är i hamn. Seglarna 
och båtägarna berömmer Marstrand ef-
tersom det är för dem en lugn plats där 
de inte behöver så många vakter. Klart 
bättre än på många andra ställen i värl-
den. Tävlingen ingår ju i en tour som går 
runt i världen och Marstrand är en del av 
den touren.

Nästa stora tävling som också sam-
lar toppseglare från hela världen är ju 
GKSS Match Cup Sweden. Där är det 

ciell på det sättet att vi har 49er-seglare 
på hög nivå i GKSS som ungdomarna 
ser upp till. För de unga 29er-seglarna 
med ambitioner är ju 49er en båt som 
de vill gå vidare till. Även 29er seglar 
på Skiffregattan. 49er seglar en speci-
ell bana. Den är bananformad och det 
är alltså ingen vanlig rak  kryss – läns 
bana.

Seglingssäsongen slutar med två 
Klubbmästerskap. Ett KM i matchra-
cing och ett i jollesegling. Då är vi inne 
i oktober och sedan är det dags att ta 
upp båtarna.

Som ordförande i Kappseglingskommit-
tén passar Kerstin Holmberg på att efter-
lysa yngre medlemmar såväl till kommit-
tén som till funktionärskåren.

– De jag speciellt vänder mig till är ål-
dersgruppen mellan 20 och 40 år. Både 
medlemmarna i kommittén och funktio-
närerna börjar bli lite till åren nu. Det är 
ett jätteduktigt gäng och det är därför vi 
kan ha så bra tävlingar som 44 Cup som 
kräver så pass mycket. Men nu måste det 
komma in nya yngre så vi kan överföra 
en del av våra erfarenheter. Jag är rädd 
att om fem år så kommer många av oss 
som är äldre att lägga av, säger Kerstin 
Holmberg.

– Jag skulle vilja nå ungdomar som tyck-
er segling är roligt, ungdomar som nu 
är i 25-årsåldern och som har varit på 
Æolusön men som inte har ambitionen 
att segla i OS men gärna vill ägna sig åt 
kappsegling. Många kanske tror att det 
är svårt att vara funktionär och att man 
måste kunna så mycket. Nej, så är det 
inte. Man måste inte kunna någonting. 
Vi tar hand om dem och förmedlar de 
erfarenheter vi har, lovar Kerstin Holm-
berg.  

2020 - ett imponerande kappseglingsår

Text: Alf Tornberg

Nu kan vi se fram emot ett fantastiskt spännande kappseglingsår. Kapp-
seglingskommittén har planerat för 14 tävlingar under 2020. Höst och vår 
seglar man i Långedrag och under sommaren på Marstrand. Kappseglings-
kommitténs ordförande berättar här om seglingarna och en del nyheter.

470, Finnjolle och Feva. Den seglas i 
Långedrag på två, ibland tre banor. 

I år kommer det också att vara en tävling 
för Drakar och H-båtar. GKSS försökte 
att få in någon kölbåtstävling och Dra-
karna har länge velat ha tillbaka det som 
tidigare kallades för Vårdraken. Men nu 
kallar vi den seglingen för Vårregattan 
eftersom även H-båtarna har kommit in.

Den stora grejen på försommaren är att 
GKSS har en av de fyra delseglingarna i 
Allsvenskan Allsvenskan seglas tre dagar 
5-7 juni. Under den seglingen är det ock-
så nationaldagen vilket innebär att man 
gör ett litet uppehåll för Klassiska regat-
tan och de äldre träbåtarna. Under de här 
tre dagarna blir det riktigt många aktivi-
teter i Långedrag. Sjöräddningen, Röda 
Korset, Polisen, Räddningstjänsten och 
flera andra aktörer som visar upp sig på

Seglingstävling med RC44 kräver mycket av organisationen. Foto: Dan Ljungsvik

Kappseglingskommitténs ordförande Kerstin 
Holmberg. Foto: Alf Tornberg

49er är en framtidsdröm för många unga 
29er-seglare. Foto: Anton Klock

GKSS som står för den sportsliga delen 
och Create Agency Sweden AB som står 
för arrangemanget och marknads-föring-
en. Den tävlingen samlar ju rejält med 
besökare under den vecka den pågår. 
Tävlingen har i år blivit uttagen till en av 
tre kvalseglingar vid VM i matchrecing.

Den tredje seglingen i Marstrand är VM 
i OK-jolle i början av augusti. Där är det 
Marstrands Segelsällskap som är arrangör 
men de vill ha hjälp av GKSS. Ett bra sam-
arbete som fortsätter efter att GKSS hade 
hjälp av Marstrands Segelsällskap under 
förra årets två SM, i Finnjolle och OK-jol-
le. Ett bra samarbete där man kan hjälpa 
varandra med båtar och funktionärer. 

På hösten blir seglingsarenan åter Lång-
edrag. Då startar torsdagsseglingarna för 
jollar på hamnplan.

Under året blir det också en klubbseg-
ling för kölbåtar. Och som tidigare nämnts 
är det Autumn Cup, som ju är ytterligare 
en matchracingtävling på hösten.

En speciell tävling som brukar avsluta 
tävlingsåret är Skiffregattan. Den är spe-
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Text: Alf Tornberg

Karin Koritz är spindeln i nätet kring kappseglingarna och håller tillsam-
mans med Kappseglingskommittén ihop föreningens event. Hon är an-
ställd av GKSS till skillnad från ledamöterna i kappseglingskommittén 
som arbetar ideellt.

Tillsammans med Magnus Fahlén, 
som är funktionärsansvarig i 
Kappseglingskommittén ansva-

rar hon för utbildning och rekrytering 
av funktionärer före tävlingarna och led-
ningen av funktionärsgruppen under täv-
lingen.

– Att varje år få fram alla funktionärer 
som behövs är ett omfattande arbete, sä-
ger Karin Koritz. Men Magnus Fahlén är 
fantastiskt bra på att motivera personer 
att ställa upp. Det fungerar inte att bara 
sända ut ett mejl inför tävlingarna utan 
det är personliga kontakter via telefon 
som behövs, säger Karin Koritz.

Antalet funktionärer varierar beroende på 
vilken tävling det gäller.

– I en matchracingtävling handlar 
det om 15-20 funktionärer, medan en 
OCR-regatta kräver ett 40-50 personer. 
Det gäller att veta vad det finns för kom-
petens i funktionärsgruppen så att man 
sätter rätt person på varje befattning, sä-
ger Karin Koritz och fortsätter:

– Mitt jobb inför varje tävling är ock-
så att tillsammans med materielansvarig 
i Kappseglingskommittén se till att allt 
materiel är i ordning. Det ska finnas bo-
jar, kätting, startskott och det ska bokas 
båtar. Då måste man också tänka på att 
båtar kan gå i söder gå sönder, och man 
behöver ha några i reserv. Det är mycket 
oförutsett som kan hända under en täv-
ling så det gäller att har en bra beredskap 
och ett omfattande nätverk.

Som organisatör tycker Karin Koritz att 
den största utmaningen är att hålla koll

på allt materiel som ska användas. Hon 
tar ett exempel:

– Vi har ju ett bokningssysten för alla 
båtar vi behöver. Men det händer ibland 
att det strax innan en tävling kommer 
någon från en annan verksamhet inom 
klubben som har fått fel på den båt de har 
beställt. Då kan det hända att man tar en 
av de båtar vi beställt. Inte av ont upp-
såt förstås, utan mer för att det finns en 
båt där som fungerar. Och när vi kommer 
och ska hämta vår båt ligger det en som 
är trasig.

Det krävs en omfattande organisation 
att hålla en funktionärskår i gång under 
ett event. Det handlar om frukost, lunch, 
middag och boende. Rör det sig då om 
50 funktionärer på Marstrand under 4-5 
dagar kostar det förstås en del.

– Då är en startavgift på 800 kronor inte 
särskilt mycket, tycker jag. För det får 
man ju också segla på Marstrandsfjor-
den, bli omhändertagna av en kompetent 
funktionärskår, som kanske till och med 
har tagit semester från sitt vanliga jobb,

såväl före som under och efter segling-
arna. Men ändå klagas det ibland på 
att startavgiften är för hög, säger Karin 
Koritz.

Om funktionärsarbetet skulle betalas 
fullt ut skulle det inte bli några seglingar. 

Funktionärerna gör ett ovärderligt arbete 
och man kan ju säga att de skänker sin lön 
till klubben. Men betalningen är den ge-
menskap och sociala samvaro man upple-
ver under arbetet. Ofta får man också en 
jacka eller något annat för att man deltar, 
vilket är mycket uppskattat.

Svenska Seglarförbundet har en årlig träff 
för alla seglingsintresserade som också 
inkluderar funktionärer och alla som är 
engagerade i svensk segling på ett eller 
annat sätt. På senaste träffen redovisades 
ett projekt som ungdomar hade gjort om 
vad som är viktigt inom svensk segling. 
En bit ner på den listan kom ”att kapp-
segla” och högst upp kom ”det sociala”.  

– I samband med båtmässan brukar 
Magnus Fahlén och jag samla alla funk-
tionärer där vi berättar om säsongen och 
vad som är på gång. Efter en sådan ge-
nomgång kan man göra sin intressean-
mälan på hemsidan. Utifrån dessa anmäl-
ningar ringer vi sedan upp de som visat 
intresse när det närmar sig tävlingen så 
att vi verkligen vet att intresset kvarstår. 
Det kan ju ha hänt en del som gör att man 
inte längre kan stå till förfogande.

En funktionärsutmaning kan det bli i 
Långedrag när Allsvenskan ska seglas 
under tre dagar i samband med national-
dagen. Då seglas ju också den Klassiska 
regattan. Kan bli riktigt spännande att se 
de gamla träbåtarna segla på samma vat-
ten som de moderna båtarna. Publikt kan 
det bli ett väldigt fint evenemang.

– Det evenemanget kommer att kräva 
jättemycket av funktionärerna, så förbe-
redelserna för detta kommer vi att rivstar-
ta med. Att jag själv har varit med i pro-

jektledningen för Allsvenskan i Gottskär 
både 2017 och 2018 samt att jag även 
seglade två deltävlingar 2019, ser jag 
som en stor fördel. Detta kommer bli ett 
riktigt bra event för klubben, säger Karin 
Koritz. 

Vissa tävlingar är kanske mer attraktiva 
att vara med på som funktionär än an-
dra. 44 Cup på Marstrand är så populär 
att vara med på så där får inte alla plats 
som vill vara med.  Där måste man också 
tänka på att de som ska delta i den organi-
sationen ska ha speciell kompetens.

Det är viktigt att sätta ihop grupperna så 
att man får kunskapsutbytet mellan ung 
och gammal.

–Den största funktionärssamlingen 
kommer vi nog att ha kring OCR-regat-

Karin Koritz samordnar GKSS kappseglingar. 
Foto: Filip Koritz

God mat i trevligt sällskap är viktigt för ett lyckat event. Vid 44 Cup stod 
Anders Andersson och Lena Ringh vid grytorna. Foto: Karin Koritz

Duktiga bojläggare; från vänster Olof Bengtsson Cerne, Arne Sundblad, Mats Josefsson och Hans Lundblad. Foto: Karin Koritz

Rätt funktionärer lyfter tävlingen
tan med många deltagande båttyper. Det 
beror lite på hur många banor vi ska ha, 
säger Karin Koritz.

Som funktionärsan-
svarig tycker Karin 
Koritz att hon har 
stor nytta av att hon 
själv har seglat och 
att hon är seglarför-
älder. Då vet man 
vad man som seg-
lare uppskattar när 
man kommer till en 
tävling.  

– Om man kört 
70 mil och blir bju-
den på korv med 
bröd när man kom-
mer fram så kän-

ner man sig väldigt välkommen. Då kan ar-
rangören göra en del fel under den regattan 
utan att man lägger så stor vikt vid det.



Mats-Uno Fredrikson med en elektrisk vinsch.
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Text och Foto: Alf Tornberg

Mats Seldén byggde båtar på Orust medan hans bror Per Seldén, som 
fokuserade på rigg, startade Seldén Mast 1960. Seglarbladet har besökt 
anläggningen i Västra Frölunda och träffat Mats-Uno Fredrikson som är 
ansvarig för avdelningen Eftermarknad.

Seldén Mast
     en heltäckande leverantör

Trämaster tillverkade man bara till 
någon gång i mitten på 60-talet. 
Sedan blev det svårt att få tag på 

rätt typ av virke så därför blev det alumi-
nium – guldanodiserad aluminium. För 
att det skulle se ut som trä! Det var inte 
helt accepterat med aluminiummaster. 
Så på avstånd skulle det åtminstone se ut 
som en riktig trämast. Man ser fortfaran-
de master från 60-talet som är guldelox-
erade.
Men sedan blev det natureloxerade grå 
aluminiummaster. Seldén Mast tillver-
kar även kolfibermaster. Det gör man i 
fabriken i England. I början av 90-talet 
började man se kolfibermaster på mark-
naden. Seldén köpte det engelska företa-
get Proctor 1997 och tog över deras sorti-
ment av jollmaster och kolfiberprodukter. 
De tillverkade vid den tiden små profiler 
i kolfiber som jollemaster och spinnaker-
bommar. 

– Vi ville komma åt både jollesegmentet 
och kolfiberproduktionen. Nu heter pro-
dukterna Seldén och vi har investerat i en 

större produktionsapparat. Så nu kan 
vi leverera kolfibermaster för upp till 
75-fotsbåtar, säger Mats-Uno Fredrikson 
och fortsätter: 
– Vår affärsidé är att utifrån våra egna 
preferenser som seglare utveckla, till-
verka och sälja de produkterna så som vi 
själva skulle uppskatta att få dem. Alla 
på nyckelpositioner i det här företaget är 
passionerade seglare. Det är väldigt tack-
samt att jobba i en bransch som man rik-
tigt känner för själv. 

Bolaget Seldén Mast AB har en omsätt-
ning på drygt 30 miljoner euro och har 
200 anställda. Den tekniska avdelningen 
med 12 ingenjörer sitter i Västra Frölun-
da. Ytterligare två ingenjörer finns i Eng-
land och jobbar med kolfiberprodukter. 
Marknadsföringsavdelningen finns i Väs-
tra Frölunda liksom lager, inköp och ma-
terialhantering. Seldén Mast Inc. Finns i 
South Carolina, USA. Där tillverkas jol-
lemaster och lagerför produkter för den 
Nord- och Syd Amerikanska marknaden. 
– I Västra Frölunda tillverkar vi master, 

bommar, stående och löpande rigg samt 
det vi kallar för lagervaror. Vi är ju navet 
för koncernen och våra dotterbolag köper 
härifrån. Ett huvudlager för all däcksut-
rustning. Vår strävan är att vi ska vara en 
så heltäckande leverantör som möjligt. 
Vinschar har vi tagit fram. Likaså hy-
draulik, akterstagssträckare. Det är för 
små båtar och upp till båtar på 75 fot; det 
är racing och det är cruising, det är eld-
rift, hydrauldrift och manuell drift. Vi vill 
verkligen vara heltäckande för att vara en 
bra partner till båtbyggare men även till 
eftermarknadskunder, säger Mats Uno 
Fredrikson. 

Kolfibermasterna säljs oftast till kapp-
seglingsbåtar. Furlex och rullmaster är 

typiska cruisingprodukter som hjälpt 
oss att växa. Furlex tog ut Seldén på ex-
portmarknaden. Det är en väldigt enkel 
produkt att transportera och sälja. Detta 
gjorde att företaget fick en image runt 
cruisingsegling under 90-talet. När man 
tog över kolfiberproduktionen och jol-
lesegmentet då svängde imagen lite och 
blev mer racingorienterad.

Furlex lanseras
– Furlex lanserades 1983. När jag börja-
de 1987 var Furlex ganska välkänt och 
rullfocksystem var en förhållandevis ny 
produkt som Seldén lyckades komma ut 
i världen med. Vi var inte först, men vi 
blev störst. Nu har vi utvecklat produkten 
så nu är vi inne på version nummer fyra. 

– Eftermarknadsförsäljningen har vuxit 
väldigt de senaste 10 åren. Nu är ungefär 
40 procent av vår omsättning eftermark-
nad. Det är den avdelning som jag ansva-
rar för. Det betyder att jag inte arbetar 
mot båtbyggare utan enbart genom dot-
terbolag, distributörer och återförsäljare. 
När man säljer en mast till eftermarkna-
den är det ju den seglarens specifikation 
man går på och skräddarsyr produkten 
efter seglarens önskemål. Säljer man till 
ett varv handlar det om serieproduktion. 

Vi säljer inte till konsument. Vi har varit
duktiga på att bygga upp ett återförsäl-
jarnät under flera årtionden tillbaka. Vi 
värnar mycket om våra återförsäljare och 
ser dem som viktiga partners därför går 
all försäljning via dem. Det blir vanligare 
att tillverkare säljer direkt till konsument, 
men det har vi bestämt oss för att inte 
göra. Vi har nu ett nätverk av ungefär 800 
återförsäljare Runt om i världen som vi 
kan hänvisa till när någon behöver ser-
vice eller reservdelar, säger Mats Uno 
Fredrikson. 

Spännande utveckling 
– Fabriken i Frankrike byggdes klar 
2007. Det är en fabrik med helt öppen 
planlösning. Det är så en mastfabrik ska 
se ut. Det kan jämföras med fabriken i 
Västra Frölunda som byggdes på 70-talet 
och som är i tre plan. Den franska fabri-
ken har en stor gårdsplan för lastbilar.
Frankrike är ett land vi länge har velat 
växa i. Men att göra det utan egen pro-
duktion och egen personal förstod vi 
inte skulle fungera. Så vi bildade det här 
bolaget och har nu affärer med stora båt-
byggare och en växande eftermarknad. 
Bolaget ligger strategiskt bra till för att 
leverera till Spanien och Portugal samt 
även till Italien, Slovenien och Kroatien. 
Vi har också en fabrik i södra delen av 
Holland. Det är nästan bara eftermark-
nad. De bygger också master för tyska 
marknaden, men 90 procent är eftermark-
nad, säger Mats-Uno Fredrikson.

Selden Rigging AB är den gamla Hassel-
forsfabriken. Den fabriken köpte Seldén 
1989 och har sedan dess investerat myck-
et i maskiner och all typ av metallbear-
betning. Det är företagets riktiga meka-
niska verkstad där tillverkas vinschar, 
vantskruvar, terminaler med mera.

I Hong Kong bygger man block, däcks-
utrustning och sätter ihop andra kompo-
nenter som levereras ill Västra Frölunda 
sedan. Den fabriken har Seldén haft i tio 
år.

– Jag talade tidigare om fördelningen 
eftermarknad och försäljning till nybåts-
produktion och där kan man säga att ef-
termarknaden har blivit mer och mer vik-
tig efter att ekonomin kollapsade 2008. 
Då försvann en hel del av nybåtsproduk-
tionen. Då hade vi precis lanserat vår 
däcksutrustning och det hjälpte ju upp 
våra siffror en del. På den marknaden är 
vi en av de ledande tillverkarna i dag.
Det hetaste nu är eldrift av en rullmast 
kombinerat med en elvinsch där de båda 
funktionerna är synkroniserade för att det 
ska vara enkelt att hantera storseglet. Det 
fina med vinschen är att motorn sitter i 
trumman. Det är något vi jobbat på länge 
och som vi har lanserat under hösten. Det 
har vi förstås stora förhoppningar på, sä-
ger Mats Uno Fredrikson. 

The Seldén Group

Seldén Mast AB
   Västra Frölunda, Sverige
Selden Mast INC
   South Carolina, USA
Seldén Mast LTD
   Hampshire, England
Seldén Mid Europe
   Brouwershaven, Holland
Seldén Mast SAS
   Le Poiré sur Vie, Frankrike

Jonas Gamborn skyddslakerar. Richard Korneliusson tar bort grader. Maskin som här öppnar för infästning av detaljer i en mast. Johannes Kronquist och Mats-Uno Fredriksson inspekterar leveransklara bommar.
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Efter Dan Broströms tragiska bort-
gång träder nu ytterligare en eld-
själ in, en person som för mig och 

många var helt okänd.                                                                    

Nils Billvall har under lång tid haft dis-
kussioner med Dan Broström, att man 
skulle ordna ett lotteri för att få ekonomin 
i Sällskapet på fötter igen. 

Nils Billvall sätter i oktober 1927 sitt 
förslag i verket och startar ett gigantiskt 
lotteri med en spektakulär visning av lot-
teribåtarna inne vid Gustav Adolfs torg, i 
folkmun kallad den Venetianska regattan.                                                                                         

Lotteriet inbringade 413 121 kronor mot-
svarande 11 997 620 kronor  i dagens 
penningvärde mätt med konsumentpris-
index. Detta gav Sällskapet finansiell för-
måga att ännu en gång sätta fart på hamn-
bygget, och man kunde nu färdigställa 
piren och matarbryggan i Långedrag.

Vi kan i vårt arkiv och i Seglarbladet fin-
na följande att läsa:

Nils Billvalls gärning i GKSS sammanfal-
ler med större delen av den period denna 
historik omfattar, och det har ofta varit 
anledning att här nämna hans insatser.

Det torde därför ej vara behövligt att 
annat än i förbigående erinra om allt vad 
hans fenomenala energi och kunniga in-
tresse hunno uträtta till sällskapets bästa.

Det jättearbete han under åtta år nedlade 
som sällskapets sekreterare (1917-1924), 
sedan i tre år som kassaförvaltare (1925- 
1927) och slutligen i två år som styrelse-

temän och verkstadsbefäl. Någon ålders 
gräns fanns ej, då de anställda skulle 
träda tillbaka, ej heller någon norm för 
pensionsbeloppen. Plötsligt säger Bill-
vall: “Om vi skulle försöka få till stånd 
en pensionskassa, där såväl bolaget som 
medlemmarna skulle betala avgifter. Jag 
skall tala med direktörerna, om du vill 
åtaga dig att tala med tjänstemännen och 
verkstadsbefälet. Vad avgifterna beträf-
far får vi väl tänka oss, att bolaget och 
medlemmarna betala hälften var.”                                            

Redan påföljande dag meddelade Billvall 
mig, att han talat med direktörerna, och 
att dessa ställt sig välvilliga till förslaget.

Den 27 november 1923 kunde kassan 
konstitueras. Det må vara förlåtligt, att 
jag i sammanhang med skildringen av så 
avlägsna tider dragit fram pensionskas-
san, men detta beror på att denna kassa 
just nu undergår en betydande moderni-
sering och förbättring.

Detta var en person som verkli-
gen lämnat spår efter sig inte bara i 
GKSS.

Ja vem var nu den tredje personen i detta 
sällskap? Det får du läsa i nästa nummer 
av Seglarbladet.

medlem utan särskild funktion (1928-
1929) har satt många och bestående spår 
i sällskapets historia. Han tycktes faktiskt 
räcka till för allt, de kloka initiativen 
formligen strömmade från hans vakna 
ingenium - därom vittnar nästan varje 
sida i protokollen - men inte nog härmed, 
han gick sedan i de flesta fall personligen 
in för att föra sina uppslag till en god 
lösning.

Hans stoltaste verk, fullbordandet av det 
stora hamnbygget, blev tack vare honom 
en glänsande succé.
Sällskapets högsta utmärkelse, kallandet 
till hedersledamot, har knappast tillde-
lats en värdigare befrämjare av dess syf-
ten.

Personligen var Nils Billvall en vänfast, 
varmhjärtad och pålitlig natur; den som 
kände hans kraftiga handslag och mötte

Text: Ola Selsvik, Foto: Arkivbilder

Här fortsätter min presentation av den andra personen av de tre omnämn-
da: GKSS kamrer Nils Billvall. I förra numret presenterades Dan Broström.

Nils Andreas Billvall född 1882 i Karkskoga, död 5 mars 1931. Han arbe-
tade som kassör på Götaverken, och på GKSS i olika omgångar på olika 
befattningar.

Personer och bedrifter
som har haft stor betydelse för GKSS genom tiderna

hans goda, öppna blick, visste genast, 
var han hade honom. 

Hans minne inom GKSS kommer att 
länge leva i hans verk.

Vi kan också läsa ett utdrag ur Varvs-
historiska föreningens uppsats som Karl 
Grundberg skrev 1940 om kontorslivet 
och personer på Göteborgs Mek. Verk-
stad AB och Göteborgs Nya Verkstads 
AB. Uppsatsen är från Götaverkens Ju-
bileumsskrift ”Götaverken 1841-1941”:

Personer och hågkomster från 
Keillers och Götaverken

En dag sommaren 1923 stod jag inne hos 
kamrer Nils Billvall, då två barn till en 
framliden tjänsteman passerade förbi. 
Jag kände rätt bra till familjens ekonomi 
och visste att deras mor icke utan stora 
försakelser och svårigheter kunnat kosta 
på barnen den skolgång de fått. Änkan 
hade som nu kr. 37:50 pr månad i under-
stöd. Billvall hade också observerat dem.

Vi kom att resonera om dem och under-
stöden till änkor och pensioner till tjäns-

Nils Andreas Billvall

Pirbyggarna åter på plats i Långedrag.                                                                  Lotteribåtar vid Gustav Adolfstorg.

Del 2
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Nimbus Boats
Poly-Produkter
SEB
Search Magazine 
SeaSea Båttillbehör 
Seldén Mast
SF Pontona 
Stenungsbaden Yacht  Club 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö 
Vinngroup
Volvo Penta

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
Bilia Group Göteborg 
Göteborgs-Posten 
Trendmark

Nationell sponsor 
Agapi Club 
Arvsfonden 
Båtmässan Göteborg 
Castellum
Celab Communications 
Cubsec Bevakning 
DB Schenker  
Dockyard Hotel 
Göteborgstryckeriet 
International
Källfelt Byggnads AB 
Newsec
North Sails 

Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler. NU VÄNTAR TOKYO! 

Nu tar vi sats mot OS i Tokyo och hälsar
seglare och företag välkomna till Tokyo-
klubben.
Vår målsättning är fortsatt att GKSS seglare skall ges möjlighet 
att nå sina mål och representera Sverige på OS. Det är mycket 
träning, material och transporter som skall finansieras liksom 
ett stort antal mästerskap och världscupseglingar på vägen.

Tokyo-klubben, eller OS-klubben, är GKSS organisation där vi 
sammansvetsar Göteborgs entreprenörer och näringsliv för att 
stötta och finansierar lovande ungdomars satsning för att segla 
mot OS-medaljer i Tokyo 2020.

●AB Volvo Penta ●Ackert ●Armatec ●B Palmqvist AB ●Bilia Group Göteborg ●Båtmässan ●Claes Karlsson Holding AB
●Deloitte  ●Ernströmgruppen ●F. O Peterson & Söner Byggnads AB ●Fiskekrogen ●Copysolutions ●Foilex Enginering 
●GAC  ●Grand Hotell Marstrand ●Göteborgs-Posten ●Göteborgstryckeriet ●Handelsbanken ●Jarl Sandin Ur & Guld 
●Johans Krog ●Jonika i Göteborg AB ●Kaj Thorén ●Knape Marin ●KSB Sverige AB ●Macforum ●Marstrands Havshotell 
●More Ventures/PR ●Navigare Moments ●Revolve ●Search Magazine ●Setterwalls Advokatbyrå ●Sillbyssan 
●Stena Bulk ●Stena Line ●Stena Metall ●Stenungsbaden Yacht Club  ●Sundbom Consulting  ●Svenska Sjö 
●Söderberg & Partners ●Team & Ledarutveckling ●Team Hälsa & Friskvård  ●Thorskogs Slott ●Trendmark
●Ventex Entreprenad AB ●VGH Sverige ●Vinngroup ●Volvo Group ●Wangeskog Hyrcenter ●Wilfast förvaltning AB
●VGH Sverige ●Vinngroup ●Volvo Group ●Wangeskog Hyrcenter ●WSA LAW

Specifikation - RS Quest

Längd: 4,29 m
Bredd: 1,83 m
Skrov vikt: 135 kg
Krysställ: 11 kvm
Skrov: Stryktåligt sandwich i polyeten
Rigg: Aluminium
Material stor och fock: Dacron
Både centerbord (glasfiber) och 
roder (aluminium) är uppfällbara
Pris: 88 000 kr

Förra året köpte vi tio nya RS 
Quest till GKSS seglarskola på 
Æolusön och i Långedrag. För att 

vår viktiga lägerverksamhet skall fungera 
och för att så många som möjligt av våra 
deltagare skall få använda de nya båtarna 
vill vi fortsätta och byta ut resterande tio 
båtar redan till sommaren 2020. De nya 
båtarna ska ersätta de kvarvarande Top-
per Omega-jollarna.

Varje år lär sig 750 barn att segla i 
GKSS seglarskolor. För att vi ska kunna 
fortsätta utveckla seglarskolan och möj-
liggöra för fler att lära sig segla behöver 
vi fortsätta det vi startade förra året och 
köpa in ytterligare tio nya jollar till seg-
larskolan.

För att kunna göra detta behöver vi 
stöd och hjälp från flera håll. Den här fina

döpa den och få glädje att se den segla 
runt Æolusön i sommar med glada barn. 

Questen är kompakt, enkel, stark, lätt och 
stadig. Den har en stor, självlänsande, 
sittbrunn för upp till fyra personer. Båten 
är stor nog för en instruktör och två el-
ler tre elever och tillräckligt liten för lätt 
hantering på land och i vattnet.

Så här bidrar du
Sätt in ditt bidrag på GKSS BG 162-5912 
märkt med Quest och familjens/perso-
nens namn. Skicka därefter ett mejl till 
klubbdirektör Thomas Rahm på thomas.
rahm@gkss.se där du anger att inbetal-
ning är gjord och uppge namn som skall 
stå på donationen samt dina kontaktupp-
gifter så att vi kan kontakta dig (e-post 
och telefonnummer).

Köp en Topper Omega
I takt med att vi får våra nya båtar på 
plats kommer vi att sälja våra Topper 
Omega. Priset för dessa kommer att 
ligga på 23 000 kr/st. Om du är intres-
serad av att köpa en av de äldre Topper 
Omegorna kontaktar du Thomas Rahm 
på thomas.rahm@gkss.se.

ungdomsbåten kostar 88 000 kronor. 
Vi skulle bli väldigt glada för med-
lemshjälp i form av donationer. Därför 
frågar vi nu våra medlemmar om ett 
bidrag till en hel eller en del av en båt. 
Alla bidrag tas emot med stor tacksam-
het.

Ge bidrag till nya båtar
Alla bidragsgivare till detta specialpro-
jekt kommer att få sitt namn på en fin 
skylt på ”Varvet” på olusön och om-
nämnas i GKSS, Seglarbladet mm. Skän-
ker ni en hel båt så ges möjligheten att 

Text: Thomas Rahm, Foto: RS Quest

Fler nya RS Quest till seglarskolorna

RS Quest-båtarna, som tillverkas 
i England, är smidiga, starka och 
lätta. Goda erfarenheter av båtar-
na gör att vi vill skaffa fler till våra 
seglarskolor på olusön och i 
Långedrag.
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Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås  

Trollhättan • Uddevalla

Service i 3 år/4.000 mil. Finansiering via BMW Financial Services. Företagsleasing är exklusive moms. 36 mån, 20% kontant, 50% restvärde och 3,95% kundränta. Priset är beräknat på 10% BMW-
ramavtal. Förmånsvärdet gäller vid 50% marginalskatt. Transportstyrelsen är ansvarig för beslut samt utbetalning av miljöbonus. Ansökan för att erhålla miljöbonus görs av köparen och ej av Bilia 
Group.. Bränsleförbr. l/100 km bl. körning WLTP: 1,4. NEDC korr: 1,6. Utsläpp CO2g/km. WLTP: 32. NEDC korr: 37. Elektrisk räckvidd (km): WLTP: 58. NEDC korr: 66. Miljöklass: EU6d-temp. Med 
reservation för ev. prisförändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan varaextrautrustad. Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel.

BMW 330E SEDAN CONNECTED
FÖRETAGSERBJUDANDE 418.900 KR
Företagsleasing  3.557 kr/månad | Förmånsvärde  1.623 kr/månad

BMW 3-serie har förknippats med ren körglädje sedan den lanserades och den sjunde generationen 
tar arvet vidare. I nya BMW 330e kombineras den nya, ännu effektivare bensinmotorn med den hög-
effektiva elmotorn. Den innovativa BMW eDrivetekniken möjliggör längre elräckvidd på upp till 58 km, 
samtidigt som koldioxidutsläppen har kunnat reduceras väsentligt. Nya BMW 330e är berättigad till 
Miljöbonus på  29.179 kr.
Välkommen till Bilia Group!

HELT NYA BMW 330e.
NU SOM LADDHYBRID MED 58 KM RÄCKVIDD.


