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"Jag ser ett tydligt ljus i tunneln"
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utvecklingen och jag måste säga att jag 
är stolt över hur Sällskapet hanterat det 
senaste året. Jag vill också passa på att 
tacka kansliet för det enorma arbete som 
man gjort för att anpassa oss under en 
mycket svår period. Det är inte över än, 
men jag ser ett tydligt ljus i tunneln och 
tror starkt på att vi går mot betydligt bätt-
re tider där vi kan återuppta och genom-
föra våra planerade verksamheter.

När läget är som det är får vi komma ihåg 
att segling och att vara på havet kanske är 
en av de bästa aktiviteterna vi kan hålla 
på med just nu när mycket annat är be-
gränsat. Jag är helt övertygad om att vi 
även i år kommer se fler båtar i skärgår-
den nu när möjligheten att åka utomlands 
förmodligen även i år kommer vara mer 
begränsat än vanligt.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet 
med de begränsningar som vårens utma-
ningar innebär. Solen kommer att skina 
och en ny spännande säsong börjar.

Var rädda om varandra och glöm inte att 
solen skiner och havet är salt.

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Välkommen in 
Vard 08 – 18. Helg 11 – 15

Stigs Center
Importgatan 3

031-380 5000 
brabil.se

Volvo XC40 P8 AWD. Preliminära data (WLTP): 408 hk, 78 kWh batteri. Räckvidd 417 km. Inga koldioxidutsläpp under körning. Bilen på bilden är extrautrustad.  TCO: Volvia försäkring (försäkring kan skilja 
beroende på var du bor), 36 mån leasing  via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal, vinterhjul, skatt och supermiljöbilspremien ingår. Garanterat restvärde. Körsträcka 1 500 mil/år. Transportstyrelsens och 
sociala avgifter tillkommer. Läs mer på brabil.se

Samma känsla. Men helt eldriven.
Nya helelektriska Volvo XC40 Recharge P8 AWD har högsta 
säkerhet, härlig komfort och över 40 mils räckvidd på en laddning.

Bra Bil är en ledande spelare på tjänstebilsmarknaden. Vi säljer 
inte bara bil, vi skapar dessutom ständigt lösningar för att tjänste-
bilsmarknaden ska nå nya höjder. Välkommen in till oss på Bra Bil 
så räknar vi ut kostnaden för just ditt företag.

Nu är den här: 
Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 P8 AWD 

TCO  

7 445 kr/mån exkl. moms* 

Vad står TCO för?
TCO, står för Total Cost of Ownership, och kallas ibland på svenska 
livscykelkostnad, eller innehavskostnad. Det är ett sätt att beräkna 
och prognostisera alla kostnader för ett bilinnehav: värdeminskning, 
kapitalkostnad, bränsle, service, reparationer, däck och övriga kostnader.

Nya medlemmar

GKSS hälsar välkomna:

Jan Borg, Johannes Kronquist, Viktor 
Stålberg, Ebba Lisa Jonebrant, Jonas 
Brattlöf, Jonas Wahlander, Olle Fang, 
Markus Nilsson, Claes Benson, Meja 
Liljebjörn, Edvin Andersson, Annika 
Engblom, Lukas Wolfgang, Eino Bo-
debratt, Jesper Rönnebrand, Albert 
Lawenius, Birgitta Johansson Cah-
lin, Axel Jöhncke, Lars Samuelsson, 
Jack Fang, Lena Johansson, Vilja 
Lundström, Anna-Kajsa Lidell, Dick 
Lindgren, Kristian Taflin, Felix Stööp 
Lindgren, Julian Rosenhöjd Altwang, 
Gavin Pierre, Frank Llado, Magnus 
Samuelsson, Glenn Heiman, Cedric 
Pierre, Elin Sahlback, Alfred Ekse-
lius, Viktor Sönnergren, Sofia Jo-
hannison, Lara Torén, Jonathan Llado 
Krensler, Nathalie Llado Krensler, 
Caroline Krensler, Magnus Hanson, 
Ludvig Falk Hanson, Ebba Falk Han-
son, Peter Wallman, Marcus Lind-
holm, Christofer Montell, Christoffer 
Mangelus, Katarina Strivall, Ruben 
Magnusson, Patrik Roos, Jonathan 
C Roos, Magnus Jarkvist, Henrik 
Ljungdahl, Magnus Hallberg, Alex-
ander Hallberg, Isabelle Hallberg, 
Charlotte Colliander, Cecilia Thörn 
och Christer Holgersson.

Hej, våren är här och säsongen 
står framför dörren och gläntar 
för många av oss medan andra 

redan är i full gång sedan länge. Då tän-
ker jag på alla kommittéer och sektioner 
som jobbar året runt med både planering 
och genomförande samt underhåll av 
Sällskapets aktiviteter och tillgångar. Jag 
tänker på alla i hamnen, både boende och 
vinterliggare samt självklart våra seglare 
och speciellt på våra elitseglare som till-
bringat stor del av vintern med träning 
och förberedelser inför de olympiska spe-
len och andra mästerskap.

I skrivande stund är vi inne på andra våren 
med coronapandemin, ingen hade trott att 
vi i ett modernt samhälle skulle kunna 
hamna i en sådan situation. Det kommer 
att sätta spår i samhället för lång tid fram-
över och det kommer aldrig att bli helt 
som det var innan. Vi har lärt oss mycket 
och vissa saker kommer att vara bestän-
diga och i vissa fall till det bättre. Vi får 
samtidigt inte glömma det lidande och de 
tragedier som varit priset för många.

På GKSS har vi följt utvecklingen noga 
och tagit beslut löpande för att hantera

GKSS hamn den 8 mars 2021. Foto Alf Tornberg.
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Text och Foto: Daniel Birgmark, huvudtränare GKSS

Vem är du?
Jag skulle nog beskriva mig själv som 
ganska glad, positiv och social person 
som älskar utmaningar. 

Vilken är din koppling till båtar och 
hav?
Då jag är uppväxt i Strömstad har havet 
alltid varit nära och lättillgängligt.  Jag 
har alltid älskat havet och båtar, seglat 
en rad olika jollar allt från optimist till 
49erFX. Idag seglar jag matchracing med 
mitt team på GKSS där vi har den stora 
förmånen att vara ute på havet flera dagar 
i veckan samt tävla på en såväl nationell 
som internationell arena vilket vi tycker 
är fantastiskt. 

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag hoppas med mina tidigare erfaren-
heter från olika typer av event som såväl 
seglare som arrangör kunna bidra till att 
vi får kappseglingar som passar alla mål-
grupper, allt från lokala regattor till stora 
internationella mästerskap. Jag vill vara 
med och göra seglingen tillgänglig för 
alla och sprida glädje.

Nya i GKSS styrelse, del 2

Sanna mattsson. Foto: Jolle Blässar.

Torbjörn Eskilstorp. Foto Angelique Eskilstorp.

Sanna Mattsson, ordförande 
i kappseglingskommittén

Vilken är din koppling till båtar och 
hav?
Min första och enda optimist var en 
knall-gul båt som blev över efter en re-
klamkampanj för Chiquita bananer och 
som min pappa fick någon gång i mitten 
av 70-talet. Senare, som ung vuxen, fick 
jag förmånen att återupptäcka havet och 
segling under mina år på Chalmers. Jag 
glömmer aldrig första gången jag gick 
med vänners segelbåt genom Albrekts-
unds kanal och såg Marstrand öppna upp-
sig, en magisk upplevelse för en värm-
länning. Senare blev det egen segelbåt 
och många varv utmed kusten tillsam-
mans med familjen. Efter att vi flyttat till 
Kullavik blev det naturligt för barnen att 
prova på jollesegling. Vi blev snabbt en-
gagerade i KKKK där jag gjorde många 
år i styrelsen och anordnade ett flertal jol-
leregattor som seglingsledare.

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag ansvarar för Juniorkommittén och 
kommer att verka för att fortsätta den po-
sitiva utvecklingen vi har haft de senaste 
åren med en stadigt växande grupp ung-
domar som tränar och tävlar för GKSS. 
Vi vill kunna erbjuda ett naturligt nästa 
steg och samlingsplats efter optimist/fe-
va-åren samt ett seriöst alternativ till de 
ungdomar som inte kan eller vill gå på 
seglargymnasiet. Till vår hjälp har vi ju 
våra fantastiska tränare under ledning av 
Daniel Birgmark.

Joel Valentin Berglund. Foto: Daniel Stenholm.

Vem är du?
Jag är en gladlynt, 24 årig, “do:er” som är 
intresserad av omvärlden och mina med-
människor. Särskilt brinner jag för kapp-
seglingssporten i alla dess former. För 
tillfället behöver jag hålla till godo med 
Sveriges näst finaste kust, då jag studerar 
statsvetenskap i Stockholm.

Vilken är din koppling till båtar och 
hav?
Jag har varit förtrollad av havet ända se-
dan jag var så liten att jag inte själv minns 
det. Mina föräldrar brukar säga att detta 
förmodligen beror på att jag är född på 
Färöarna och att bland det första jag nå-
gonsin såg var Atlanten mot Island. Jag 
har förutom segling varit aktiv i sjöscout-
erna samt varit roddare. Jag ser det som 
en ynnest, och en nödvändighet, att ha 
tillgång till vatten och havet - och jag vill 
gärna dela av mig av detta till andra. Na-
turligtvis drömmer jag även om att korsa 
Atlanten och segla runt jorden.

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag hoppas och önskar att i min roll som 
styrelseledamot och ordförande i regel-
kommittén kunna lyfta intresset för kapp-
seglingsreglerna och charmen med domar-
sysslan, samt att lära de yngsta seglarna att 
segla sjysst och sportsligt för att därigenom 
utvecklas till fantastiska seglare som äldre. 
Jag önskar även vara en del i att fortsatt lyf-
ta GKSS till nya höjder, både inom elitidrott 
men också med seglarskola och sjövana.

Joel Valentin Berglund, 
ordförande i regelkommittén

Torbjörn Eskilstorp, ordförande 
i juniorkommittén.
Vem är du?
Jag är pappa till två laser-seglande ung-
domar, ursprungligen från Värmland men 
boendes i Kullavik sedan drygt 15 år.

Lanzarote i början av mars. I skrivande 
stund har VM i 470 just startat i Vilamou-
ra, Portugal. Våra duktiga 470 seglare 
Olivia Bergström och Lovisa Karlsson 
har förberett sig väl under vintern och är 
väldigt laddade inför mästerskapet. Den 
19-26 mars kommer 49er/FX och Nacra 
segla Lanzarote International Regatta 
som också är nationskval till sommarens 
OS för de europeiska länderna. 

Klara Wester och Rebecca Netzler har vi-
sat god form under träning och det finns 
mycket bra chanser att de svenska FX 
seglarna säkrar nationsplatsen. Lanzaro-
te Int. Regatta är Marcus Dackhammars 
tredje stora tävling tillsammans med Ida 
Svensson i Nacraklassen sedan han bytte

över från en framgångsrik 470-karriär. 
Ida och Marcus utvecklas hela tiden och 
det ska bli intressant att se vad de kan 
åstadkomma under årets tävlingar.

På hemmaplan startar seglingsträningen 
för 29er, Laser och 49er/FX i mitten av 
mars månad. Vi har ett stort gäng unga 
hungriga seglare som efter en lång vinter 
nu börjar seglingssäsongen. Träningen 
startar upp med intensiva teknikpass för 
att få bort vinterns ringrost. Lite senare 
på vårsäsongen blir det också fokus på 
taktik och strategi inför regattasäsong. 
Låt oss verkligen hoppas att pandemi-
läget tillåter tävlingar. Vi ser fram mot 
säsongens första jolletävlingen på hem-
maplan, GKSS OCR den 8-9 maj.

GKSS elitlag har haft en riktigt 
bra träningsvinter på Lanzaro-
te. Genom att vara stationerade 

där under större delen av vintern har man 
fått en bra träningsrytm som resulterat i 
fina framsteg. Jag har nämnt det tidiga-
re, vindar och väder är fantastiskt bra och 
dessutom har våra seglare haft högkvali-
tativt träningsmotstånd från de flesta av 
de europeiska toppteamen så Lanzarote 
har varit en perfekt vinterträningsbas.

Tävlingsprogrammet fortsätter att på-
verkas av pandemin med ändringar av 
tävlingskalendern under våren men det 
börjar nu komma igång så smått med re-
gattor. Max Salminen seglade hem segern 
i en träningsregatta för Finnjollarna på

Max Salminen på Lanzarote i februari.

Lanzarote 
        perfekt vinterträningsbas
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        Jag ser det som en självklarhet att GKSS som ett ledande Segelsäll-
skap också måste vara ledande vad gäller hållbarhetsarbete. Det handlar 
inte om oss utan våra barn och kommande generationers möjlighet att få 
uppleva havet och skärgården som vi gör.”

Robert Casselbrant

”
I hållbarhetsgruppen brinner alla för något

Intervju och Foto: Alf Tornberg

diskutera hållbarhetsfrågor. Men också 
att gå ut med enkäter där man frågar alla 
som är aktiva i klubben vad man tycker i 
olika frågor och vad man kanske skulle 
vilja ändra på. Just nu håller vi på med 
kartläggningsarbete i gruppen.

Gruppens sammansättning
Hållbarhetsgruppen består av sex med-
lemmar. Robert Casselbrant är engagerad 
och är med lite då och då. Just nu arbetar 
han med likabehandlingsplanen tillsam-
mans med mig. Så har vi Beata Modigh 
som har stor erfarenhet av arbete med 
barn, unga och social hållbarhet. Jag 
själv, som arbetar med seglarskolan och 
har arbetat med GKSS integrationsprojekt 
Vattenvana och social hållbarhet. Sedan 
finns Louise Kruuse af Verchou med som 
brinner för att göra skillnad med klubben 
helt enkelt. Samma sak är det med John 
Holmgren som arbetar med väldigt många 
delar av klubben och han brinner också 
för att förändra klubben och föra den till 
framkanten av Seglarsverige. John är ju 
även ordförande i Marknads- och infor-
mationskommitté där hållbarhetsgruppen 
ingår. I gruppen ingår också Christian Bli-
mark som deltar med perspektivet att vara 
instruktör i seglarskolan och som ser hur 
vi kan göra i det dagligar arbetet med barn 
och ungdomar.

Vision och mål
Som sagt, vi är i kartläggningsfasen nu, 
men visionen är att lyfta de här frågorna 
och göra dem mer synliga i klubben och 
på sikt vara lite mer i framkant och vara 
den modernaste klubben i Sverige.

En sak jag tänker på är att vi ofta har 
lite separatistiska aktiviteter för olika åld-
rar – en ålder där man har en viss typ av 
aktivitet och sedan är det en annan ålder 
som håller en annan typ av aktivitet. Det 
man skulle vilja göra är att bjuda in så att 
olika åldrar möts  i en och samma aktivi-
tet och på det sättet öppna upp olika de-
lar av klubben för alla. Att skapa en mer 
transparent verksamhet och att alla ska 
känna sig välkomna är ett mål.

Jag är med i hållbarhetsgruppen för att jag brinner 
för hållbarhetsfrågorna i stort och för hur barn ska 
kunna möta hållbarhetsmålen. Mitt område handlar 
mycket om den sociala delen och även den psyko-
logiska. Min ingång har varit att vi har börjat titta 
på planen mot kränkande behandling, kallad lika-
behandlingsplanen. Nästa steg har varit de globala 
hållbarhetsmålen  Agenda 2030. 

Beata Modigh

Hållbarhetsarbete omfattar mycket. 
Här finns så skilda delar som eko-
logisk hållbarhet, ekonomisk håll-

barhet och social hållbarhet med likabehand-
ling. I den här intervjun berättar Axel Krantz 
Westerberg om gruppen och dess arbete:

Vi jobbar inte bara med den sociala håll-
barheten utan även med den ekologiska 
som handlar om miljön och sedan med 
ekonomisk hållbarhet som handlar om 
hur vi långsiktigt på ett hållbart sätt ar-
betar ekonomiskt med olika frågor.
Man kan väl säga att det som är nytt är att 
man nu tar ett helhetsgrepp på alla delarna. 

Beata Modigh, Axel Krantz Westerberg, Louise Kuuse af Verchou och Christian Blimark.

Axel Krantz Westerberg 

Christian Blimark

Louise Kruuse af Verchou

Det är viktigt att säga att vi är en arbets-
grupp och ingen kommitté i GKSS. Det 
är en undergrupp till Marknads- och In-
formationskommittén. 

Hållbarhet berör ju all verksamhet inom 
GKSS. När vi startade gruppen var det 
för undersöka vad vi skulle vilja ut-
veckla inom GKSS. Då tittade vi gan-
ska brett på de olika områdena. När det 
gäller ekologisk hållbarhet undrsöker vi 
hur vi i dag arbetar med miljön. Finns 
något nytt som vi skulle kunna tillföra? 
Det är också en kostnadsfråga, men är 
det möjligt att göra småsaker redan nu? 
Hur källsorterar vi? Hur skulle vi kunna 
göra det bättre?

Vi tittade också på den sociala hållbarhe-
tetn genom att gå igenom vår likabehand-
lingsplan som vi håller på att uppdatera 
nu. Vi ser över vilka utbildningar vi har 
och hur dessa berör likabehandlingspla-
nen och hur den ska implementeras i verk-
samheten så att alla vet om den. Viktigt att 
fastställa vilket klimat vi vill ha i klubben.

Den ekonomiska delen har vi inte arbe-
tat så mycket med ännu. Vi tänker mer 
på hur det ska bli ekonomiskt fungerande 
långsiktigt – finns det något att vinna på 
att ändra något inom den ekologiska sek-
torn till exempel.

Hållbarhet är ett stort område och vi för-
söker att banta ner det till mindre frågor 
som exempelvis källsortering eller våra 
skräpplockaraktiviteter. Vad gör vi i dag 
och vad skulle man kunna göra mer till 
exempel? 

Svårigheter? Vad utmanar mest?
Svårigheten är väl alltid att förändra så-
dant som är ganska fast rotat. Vissa ruti-
ner kan ju sitta fast i en viss struktur och 
då kan det ju ta lite tid att förändra. Att 
skapa en ny struktur och få alla med på 
tåget. Vi är en förening och där ska ju alla 
få tycka till. Gruppen kan inte bstämma 
något, vi kan ju bara komma med förslag. 

Vi har talat om ett forum där medlemmar-
na kan få träffa hållbarhetsgruppen och

Intresse från medlemmarna?
Ett visst intresse för hållbarhet har vi 
märkt. En viktig sak när man startar en 
sådan här grupp är ju att det finns eldsjä-
lar som brinner för de här frågorna. När 
vi berättat att vi startat hållbarhetsgrup-
pen visade medlemmarna en del intresse

för gruppen och gruppens arbete. Nu ska 
vi kontakta alla kommittéer och under-
söka hur vi kan samarbeta. Klubb- och 
aktivtetskommittén är speciellt intressant 
för de kan skapa de sociala och gemen-
samma aktiviteterna.    

Min väg in i gruppen är främst via den sociala håll-
barheten. Jag är aktiv i många av GKSS verksamhe-
ter och kommer i kontakt med många instruktörer, 
deltagare och föräldrar. När jag blev tillfrågad om 
att vara med i gruppen såg jag en möjlighet att för-
valta den fantastiska miljö vi har på GKSS och se till 
att det blir ännu bättre. 

För min del så blev det ganska naturligt i och med 
att GKSS redan gör så mycket inom hållbarhet, Vat-
tenvana är ett kanonexempel inom social hållbarhet. 
Detta, plus att sporten som sådan är nära naturen gör 
att man oundvikligen tänker på miljön och hur den 
tar skada. Så varför inte försöka uppmärksamma det 
vi gör på ett lite tydligare sätt, som en Hållbarhets-
grupp? Jag tror det finns massor att göra och att det 
kan även locka fler medlemmar till klubben.

John Holmgren
Foto: Anna Ersson

Därför har vi valt att arbeta med hållbarhetsfrågor

För mig är både miljö och den sociala hållbarheten 
hjärtefrågor. Vad gäller ekologisk hållbarhet så är det 
en fråga jag både brinner för privat och i min pro-
fession som kläddesigner. Det känns extra viktigt att 
vara med och driva frågan i GKSS, då vi är så otroligt 
beroende av naturen. Även den sociala hållbarheten 
är viktig på så många plan och för mig som varit en-
gagerad i klubben på olika sätt genom alltifrån aktiv 
tävlingssegling till att vara funktionär och instruktör. 
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Peter Dahlsten. Foto: Victor Pilups.

Text: Alf Tornberg

Henrik Ljungdal har en lite brokig bak-
grund, född i Göteborg men uppväxt i 
Hongkong.

– I Hongkong var segling lite mer av 
en expatsport och inte utbredd som för-
eningssport. Där tillhör man en yachtclub 
där det finns seglingsaktiviteter. Så mitt 
seglingsintresse började där. Vi tillhörde 
en sådan yachtclub dit vi åkte på helgerna 
och hade det bra, badade i polen, spelade 
tennis, seglade båtar och umgicks med 
vänner. Jag seglade den typ av jollar som 
erbjöds där under hela min uppväxt efter-
som vi var där väldigt frekvent. Segling-
en var inte så organiserad. Vi la ut banor 
och seglade varv efter varv. Ibland kom 
någon och sa att man kunde försöka göra 
lite mer så eller så, säger Henrik Ljung-
dahl.

Kontrasten blev stor när Henrik som ton-
åring kom tillbaka till Sverige. Då bodde 
familjen på Lidingö i Stockholm.

– Det blev ganska chockartat för där 
gick allt ut på att vinna. Man tränade seg-
ling för att vinna kappseglingar. Det var 
inte lika mycket glädje och bus utan väl-
digt seriöst med prat om material och om

– Privat har jag och min fru haft en Albin 
Express som vi har seglat runt med en hel 
del. Vid vårt sommar hus i Stockevik på 
Tjörn har vi några olika typer av jollar 
och en motorbåt för dagsutflykter. 

Det har varit och kommer att bli mer seg-
ling för Henrik i Northern Light, 12:an 
som Hans Eliasson, ordförande i den 
koncern som Henrik Ljungdals företag 
MVB AB tillhör, har köpt ihop med någ-
ra vänner. Den ligger nu på Vindövarvet 
och görs i ordning.

– Det var en ny och rolig upplevelse. 
Jag har inte seglat sådans stora båtar för-
ut. Det har mest blivit jollar och sjume-
tersklasser där man är fyra ombord. Nu 
är jag med i det ordinarie raceteamet på 
Northern Light, säger Henrik Ljungdahl. 

Som framgick av intervjun med Peter 
Dahlsten yppade sig förra året ett tillfälle 
för GKSS att komma över en J70. Henrik 
är vd på byggföretaget MVB, som förut-
om att vara medlem i Team GKSS även 
stödjer GKSS J70-sektion om upplägget 
kring Allsvenskan.

– Jag tycker att Allsvenskan och GKSS 
är intressant för där finns en stor bredd 
och ett fint kontaktnätverk. Alla blir inte 
OS-seglare. Men istället för att de slutar 
segla kan man engagera dem och även 
många ungdomar i Allsvenskan, säger 
Henrik Ljungdahl.

vilken båt man skulle ha. Det måste var-
en VM-klass. Optimist var det enda som 
gällde, säger Henrik Ljungdahl.

Det passade inte Henrik just då. Men 
när han blev 18 år tog seglingsintres-
set fart igen. Då började han segla de 
populära kölbåtar som fanns på Väst-
kusten då; Maxi Racer, J24 och Albin 
Express.

– Det ledde till att jag började segla i 
matchracingteam i sju-åtta år innan tea-
men splittrades för att läsa på olika uni-
versitet. Några fick flickvänner och några 
blev till och med pappa. Men jag hade 
etablerat mig som en duktig gast, som 
kom i tid och ville bli en bättre seglare 
och gled in på Starbåtssegling lite av en 
slump. En trevlig klass och väldigt härlig 
stämning bland seglarna. Vi blev rätt så 
seriösa då.Vi insåg att det skulle komma 
ett VM 2010 i Varberg så jag och min 
dåvarande kompanjon började träna mer 
intensivt, säger Henrik Ljungdahl.

Det blev mycket segling under några sä-
songer. Samtidigt växte familjen med ett 
tredje barn och detta i kombination med 
Henriks ansvarsfulla dåvarande jobb på 

PEAB fick familjen att öns-
ka få se honom mer hemma. 
Då minskade Henrik seg-
lingsengagemanget, slutade 
resa så mycket och seglade 
bara korta distanser när han 
blev inbjuden som gast.

Två seglande företagsledare och en J70

Henrik Ljundahl. Foto: Kerstin Ljungdahl.Här seglar en GKSS-besättning en J70 under Allsvenskan 2020.  Foto: Daniel Stenholm.

Peter Dahlsten är vd för Wangeskog Hyrcenter och Henrik Ljungdahl är 
vd för MVB Astor Bygg. De är båda passionerade seglare och deras fö-
retag tillhör båda Gullringsbokoncernen. Här berättar vi om det två före-
tagsledarna och hur de sett till att GKSS har fått ytterligare en tränings- 
båt inför deltagande i Allsvenskan.

Intervjun med Peter Dahlsten inled-
de han med en målande berättelse 
om hur han invigde dottern i navige-

ringens konst under träning inför Watski 
Skagerrak TwoStar med sin och broderns 
gemensamma X-382 och om hans egna 
fleråriga längre tvåmannaseglingar med  
Peter Pilups och senare med sonen Victor 
Pilups. Mycket spännande och helt klart 
ett ämne för en egen artikel. Men nu var 
det egentliga syftet med intervjun att  
berätta om Peter Dahlsten, hans engage-
mang i GKSS och om hans arbete med att 
skaffa en J70 till GKSS tillsammans med 
Henrik Ljungdahl och deras företag. 

Peter Dahlsten har varit medlem i GKSS 
sedan 1978 och är skattmästare och vice 
ordförande sedan 2015. I sitt yrkesliv är 
Peter vd på Wangeskog Hyrcenter, ett 
företag för maskinuthyrning och tjänster 
inom byggbranchen med 27 hyrcenter i 
hela Sverige, från Kiruna i norr till Mal-
mö i söder. Företaget är med i GKSS To-
kyo-klubb och i Team GKSS.

– Sällskapet har en fantastiskt bra verk-
samhet med handikappsegling, integra-

tionssegling och en stor seglarskole-
verksamhet alltifrån piratseglarskolan 
till vuxensegling. Jag älskar segling och 
det har inte varit svårt att motivera var-
för företaget ska stödja en sådan verk-
samhet. Man ser samhällsnyttan och vi 
kommer att stödja detta inom överskåd-
lig framtid. Dessutom är det ett bra nät-
verk för företagets verksamhet, säger 
Peter Dahlsten. 

GKSS deltar i Allsvenskan och har en 
J70 sektion som drivs av Martin An-
dersson och Martin Pålsson. Sektionen 
har en J70 för både träning och tävlings-
seglin. Så dök ett utmärkt tilfälle att 
skaffa utterligare en J70 upp. Peter Dahl-
sten tog kontakt med Henrik Ljungdahl 
som är vd på MVB, ett företag i samma 
koncern som Peters företag Wangeskog 
och föreslog en gemen-
sam insats.

– Jag tyckte det kunde 
vara intressant om vi kun-
de gå in att hjälpa GKSS 
för jag hade hört att det 
fans ett behov av en J70 

till. Vi såg då en möjlighet att hjälpa 
GKSS med att köpa båten, säger Peter 
Dahlsten. 

– Jag vet att det är ordning och reda med 
Martin Andersson och Martin Pålsson 
i J70-sektionen och då är vi villiga att 
stötta det nya J70-projektet. Seglar man 
sedan i i Allsvenskan är man elit. Å an-
dra sidan handlar det om flera lag. Det är 
teambildning. Det gillar vi som håller på 
med företagande. Och besättningarna ska 
vara en blandning av kvinnor och män. 
Men inte bara det. Det får inte vara sam-
ma seglare varje gång. Om vi hjälper till 
med ytterligare en båt får man lite tryck 
i träningen. Ungdomarna sköter båtarna 
och får vara med och tävla om medal-
jerna, och så kan vi också ha bra team-
bildningsöningar och kundevent i en fan-
tastisk miljö med de här två båtarna. En 
enkel men oslagbar modell. Tänk att ta 
med kunder och få sitta och äta räkor på 
tribunen en extra fin dag. Så seglar man 
lite  och får lyssna på unga duktiga seg-
lare som det finns många av i GKSS och 
höra hur de focuserar och lägger upp sin 
träning, säger Peter Dahlsten.
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Text: Alf Tornberg, Bilder från GKSS Youtubekanal

Sedan 90-talet har det arrangerats Tune Up och Meetingspot på Båtmässan i Göteborg. Från 
och med i år kommer GKSS driva evenemanget under namnet GKSS Tune Up. Av kända orsaker 
kunde vi tyvärr inte träffas fysiskt på Båtmässan i år utan GKSS valde i stället att göra en digital 
version av GKSS Tune Up 21.

GKSS har alltså tagit över eve-
nemanget från Brandspot som 
drev detta tidigare under nam-

net Meetingspot på Båtmässan under 
många år. 

– Men när Brandspot valde att lägga 
ner detta, kände GKSS som är ledande 
inom segling, att vi ville driva detta eve-
nemang vidare under ett nytt arbetsnamn  
som blev GKSS Tune Up. Tanken är att 
ha en mötesplats på Båtmässan där vi 
pratar om seglingsevenemang under det 
kommande året. Starten ska ske 2022. Nu 
gjorde vi det i en digital version 2021, 
vilket var ett sätt för klubben att testa den 
här typen av program men också för att 
introducera varumärket, eftersom det är 
en ny företeelse inom klubben. När vi 
kommer till år 2022 så vet alla medlem-
mar vad GKSS Tune Up är för något, sä-
ger Mattias Rahm.

– Som mest har denna typ av evenemang 
dragit 600 deltagare på båtmässan i Gö-
teborg. Så stort har det inte varit varje år, 
men vår tanke är att det kan vara 300-400 
deltagare om ett år. På 
hemsidan har det varit 
över 2 000 viningar på 
de fyra program vi lagt 
ut nu. Numera är sådant 
lätt att mäta. Alla har 
inte sett hela program-
ment. Genomsnittstiden 
är sex minuter per pro-
gram, berättar Mattias 
Rahm. 

Många spännande och 
roliga seglingar kom-
mer att pågå under året

Avsnitt 1- Inför OS i Tokyo
Avsnitt 2 - America´s Cup

Avsnitt 3 - Dragon Gold Cup

Avsnitt 4 - Match Cup Marstrand

Inför varje avsnitt presenteras innehållet av John 
Holmgren och Mattias Rahm.

OS-guldmedaljören och världsmästaren Max Salmi-
nen och 49erFX-seglaren Klara Wester intervjuas.

Vad betyder Dragon Gold Cup för svensk drakseg-
lin? Intervju med Martin Pålsson.

Johanna Bergqvist och Nicklas Dackhammar berät-
tar om förväntningar på Match Cup Marstrand.

Prada Cup är kvaltävling till America´s Cup.
Kyle Langford intervjuas.

Meetingspot på båtmässan 
       blir GKSS Tune Up

och GKSS kommer i denna programserie  
att fördjupa sig i fyra av dem. Länkar till 
programmen bifogas.

Avsnitt 1. Seglarnas förberedelser in-
för OS i Tokyo - blir det någon svensk 
medalj? Vi får chansen att höra GKSS 
OS-guldmedaljör och världsmästare Max 
Salminen berätta om sin uppladdning 
inför sommarens OS. Vi får även träffa 
Klara Wester som tillsammans med Re-
becka Netzler kämpar om en OS-plats. 
Kommer de svenska seglarna kunna 
knyta ihop säcken och vinna medaljer i 
Tokyo?
https://youtu.be/ufu-0BXoFyc

Avsnitt 2. America´s Cup - den högak-
tuella kampen om seglingsvärldens mest 
åtråvärda buckla! Just nu pågår tävling-
en Prada Cup. Detta är kvaltävlingen där 
vinnaren tar sig till America's  Cup och 
får möta försvararen Team New Zealand. 
Skall världens äldsta idrottstrofé återvän-
da till England efter 170 år? Vi får träffa 
Kyle Langford som är den australiensiske

göteborgaren som både vunnit och förlo-
rat Americas Cup.

Vi får även höra det senaste från Auck-
land där  GKSS professionella seglare 
och expert Phil Robertson finns på plats 
för att kommentera de spännande seg-
lingarna.
https://youtu.be/i8EQmcvulKs 

Avsnitt 3. Dragon Gold Cup - Draken 
växer sig allt starkare! Senast drakarna 
seglade sin Gold Cup på Marstrand var 
2010. Denna gång arrangerar GKSS täv-
lingarna tillsammans med Marstrands SS 
och Svensk Drakklubb. I detta avsnitt 
träffar vi vår framgångsrike drakseglare 
Martin Pålsson, svensk mästare i Drake 
åtta gånger och lyssnar på vad tävlingar-
na på Marstrand betyder och vem som är 
favorit.
https://youtu.be/bFPZICwiIE8

Avsnitt 4. Match Cup Marstrand - 
kommer vi få se nya vinnare? Sedan 
1994 har GKSS arrangerat sin världs-
berömda Match Cup i Marstrand under 

första veckan i juli. 
I programmet får vi 
möta Johanna Berg-
qvist, som blev tvåa i 
förra årets damtävling 
och Nicklas Dack-
hammar som är ran-
kad 14 i världen och 
som berättar om sina 
upplevelser från Mar-
strand och vad de har 
för förväntningar på 
årets tävling.
https://youtu.be/Lq0J-
gXriyIQBild från introduktionen i avsnitt 3, GKSS Youtube.                                                                  
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Text: Ola Selsvik, Foto: GKSS arkiv

    Anna och Gustav på regatta i Långedrag 

Ordförande Gunnar Carlsson.         Här strosar Gustav bland den stora publiken på piren i väntan på start av regattan.            

Ja, tänk vad tiden går fort ändå. Nu 
har det förflutit ytterligare ett antal 
år sedan jag senast berättade för er 

om mina hissnande upplevelser i Lång-
edrag.

Kan ni tänka er, Gustav har gått med 
i det Kungliga Segelsällskapet GKSS! 
Han har tecknat ett familjemedlemskap. 
Det kostade på men det var nödvändigt 
för att våra två söner Anders och Peter 
ska kunna få gå i seglarskolan, sa Gustav.

Familjen tillbringar nu all fritid i Lång-
edrag och Gustav går omkring som en 
stolt tupp och skroderar om sina bravader 
på havet och om hur sönerna nu tagit över 
seglandet och för familjens traditioner vi-
dare.

Sonen Anders är redan igång och gastar 
en kompis i Stjärnbåtsklassen.                 

Vet ni vad? Anders stiger upp klockan 
7 på morgonen utan något knot och cyk-
lar ut till Långedrag varje helg och ledig 
stund. Han som aldrig stiger upp före 10 
på lediga dagar.

 Han berättade att han har ett jättestort 
intresse för juniorsegling och speciellt i 
Stjärnbåt. Hans kulle minsann ta extra-
jobb som springpojke i speceriaffären för 
att spara till sin egen Stjärnbåt.

Gustav och jag höll på att svimma när 
han berättade om sina jobbplaner.

Yngste sonen Peter får nog vänta ett tag 
till och fördriva tiden med att se på när 
storebror kappseglar. Han är också väl-

digt intresserad av kappsegling och ser 
fram emot sin debut och att få represen-
tera GKSS. Peter följer med storebror ner 
till Långedrag så fort han får en chans. 
Inte ofta vi ser bröderna vara så eniga 
utan tjafs. 

Gustav kom hem häromdagen och med-
delade glad i hågen att kommande helg 
skulle en stor regatta gå av stapeln i 
Långedrag. 

I regattastyrelsen ingick följande promi-
nenta personer: Hedersordförande Lands-
hövding Malte Jacobsson, ordförande 
Rolf von Heidenstam, Direktör Harald 
Gedda, Rådman Torsten Gedda och Kon-
sul Bertil Egnell.

Självklart ska vi vara där, så det var ju 
bara till att förbereda sig.

Vad ska jag ha på mig? frågade jag Gus-
tav.

Nja, sa han du får väl klä upp dig när 
du nu ska blanda dig med societeten.                
Men det kan vara bra med lite enklare 
skor utan höga klackar för det blir nog 
mycket knatande på bryggorna sa han.  
Bäst att lyda råd för Gustav vet ju bäst.                                                                                                        

Gustav har också fått en inbjudan att 
deltaga vid GKSS Jubileumsbankett fre-
dagen den 12 juli 1935. 

Så var då det dags igen att fråga om kläd-
sel. Nej, sa han det behöver du inte be-
kymra dig om för Banketten är bara för 
”Herrarna”.                                                               

Att komma till Marstrand var att åka Om-
nibuss från Göteborg C till Tjuvkil och 
Turbåt till Marstrandsön. 

Jag ser honom gående på piren i Långe-
drag puffande på sin ”cigar” ivrigt ges-
tikulerande och drömmande om fornstora 
dagar då han gastade på direktör Pripps 
båt ”PRISCA”

Här finns så mycket att titta på när man 
går på bryggorna. Alla dessa båtar från 
flera olika nationaliteter. 

När jag var här senast så fanns det ingen 
pir och inga bryggor i GKSS hamnen. Nu 
kan man faktiskt ”spatsera” på bryggan 
och piren alldeles intill dessa skönheter 
som ligger på parad i väntan på start. Nu 
förstår jag Gustavs råd om val av skor.

                                                                                                                                                                                  
Triangelkappseglingen utanför Långe-
drag söndagen den 14 juli samlade hela 
209 st. båtar i 13 starter. I de första 3 star-
terna finner vi till exempel: 
12 m R-jakter:                                                                                                        
FIGARO 4 Thomas Olsen KNS                                                                                     
IRINA 5 Georg von Erpecom KNS                                                                             
VEMA 3 G. Unger-Vetlesen  KNS  
10 m R-jakter:                                                                                                              
NOVENA, fru Kirsten Gunnar Larsen  KDY                                                             
ROLLO, Ingvar Dobloug  KNS

8 m R-jakter:                                                                                                                
ANITRA, Wald. Hansen  KDY                                                                               
GERMANIA, Krupp von Bohlen 
    und Halbach KYC                                                         
SILJA, John P Ditlev-Simonsen KNS                                                                      
YVONNE, Yngve Lindgren GKSS                                                                          
WANDA, H. Nachmnasson KSSS                                                                      
MARIANNE III, Arthur C:son Frisk KSSS                                                                    
LIZZIE V, Carl Borgström MALMÖ YC                                                                                                     

I följande klasser var det flera olika na-
tioner som anmälts och där fanns ju även 
kungligheter. I den 4:e starten för 6 m 
R-jakter startade H.K.H. Kronprinsen av 
Norge med sin båt Norna bland 28 båtar 
anmälda i klassen. 

Det var en mycket speciell upplevelse att 
stå på piren och se hur GKSS ordförande 
Gunnar Carlsson från en följebåt välkom-
nar den norska eskadern till Långedrag! 

Ja, tänk vad man får uppleva mycket 
här ute i Långedrag. Nu blir det spårvagn 
till Mariaplan och en promenad hem till 
Slottsskogsgatan 21.                                        

Efter denna vecka blir det väl till att bjuda 
in mina vänner i Majorna och berätta om allt 
man sett och hört. Verkligen en upplevelse 
för livet.

Ja, så kunde det säkert ha gått till men 
mycket är fiktion men ändå baserat på fakta.

Ja, där rök den chansen att få blanda sig 
med societeten på riktigt. Gustav skulle 
själv ta på sig enligt reglementen sa han. 
Det var ”Seglarparad eller Högtidsdräkt".

Gustav ska inte kappsegla denna gång, 
men han kommer säkerligen tillbringa 
hela veckan fram till den 18 juli i Långe-
drag och kanske till och med åka upp till 
Marstrand.

Förberedelser inför start på regattan i Långedrag.            

Peter med kompisar längtar ut på havet i någon form av kappseglingsbåt.            

H.K.H Kronprinsen av Norge i Norna.         

år 1935
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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.
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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 2021.

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

● ●WSA LAW

Den gångna Julhelgen 
nåddes GKSS av det 
tunga beskedet att en 

av sällskapets mest framträdan-
de medlemmar och volontärer, 
Bengt Grävare, lämnat oss i en 
ålder av 87 år. Han sörjs när-
mast av hustrun Anne-Marie 
och dottern Karin och sönerna 
Svante, Martin och Magnus 
med familjer.

Bengt inträdde i Sällskapet 1980 
och var en av dess trognaste till-
skyndare. Han utsågs till He-
dersmedlem för sina insatser. 
Genom sitt ledarskap och sin 
auktoritet bidrog han starkt till 
att klubbens allra största eve-
nemang nådde den höga kvali-
tativa nivå som länge varit vårt 
adelsmärke. 

Han var en av våra trognaste funk-
tionärer med åtskilliga styrelse-, 
kommitté- och projektledaruppdrag 
under årens lopp. Bengt hade fram-
trädande uppdrag i många stora eve-
nemang såsom Swedish Match Cup, 
VM i Finnjolle, VM för 6:or, Half 
Ton Cup, Dragon Gold Cup med 
flera. 

ende som arrangör av stora 
mästerskap. 

Han var en skicklig ledare 
som med sitt informella led-
arskap och sin känsla för sina 
medarbetare alltid tog sig tid 
att engagera sig i den enskil-
de. Snäll och trevlig men sällan 
otydlig ingav han respekt. Han 
såg alla, pratade och skämtade 
med alla och hans goda före-
döme har satt sin prägel på en 
hel generation funktionärer i 
GKSS vars mentor han kom 
att bli. Vi arbetar alla vidare i 
Bengts tradition och anda och 
glömmer aldrig hans mantra 
under de stora mästerskapen i 
Marstrand: ”Glöm inte att fem 
knop är mycket mindre än vad 
ni tror!” Det fanns ju fortkörare 
bland funktionärerna.

Det är en god organisatör, föregångs-
man och mycket kär vän som nu 
lämnat oss och det är så vi minns ho-
nom. De av oss som haft förmånen 
att få verka ihop med Bengt känner 
stor saknad men vet att han nu nått 
en trygg hamn.

Anders Andrén, Annika Ekman
Eva Andersson och Robert Ohlson

Genom sitt djupa engagemang, sin 
känsla för kvalitet och människor 
hade han en ledande roll i utveck-
lingen av GKSS. 

Bengts förmåga att samarbeta med 
myndigheter och utomstående or-
ganisationer har stor del i att GKSS 
idag åtnjuter ett grundmurat förtro-

In memoriam

Bengt Grävare

Foto: Magnus Grävare

Foto: Anton Klock

Aktuella ämnen i GKSS för 100 år sedan
I Seglarbladet nr 16, 1921 togs föl-
jande frågor upp på ledarplats:

Diskussion hade uppstått om utlott-
ningsbåtar skulle vara båtar lämpliga 
för långfärdssegling eller kappsegling. 
Här behövdes en rättning i ledet.
"De senaste årens oupphörliga malheurer 
med utlottningsbåtbyggandet ha bl. a. lett 
till att styrelsen anser sig böra framlägga 
förslag till särskild instruktion för båtkom-
mittérade att fastställa dessas befogenhet 
och skyldigheter samt att säkerställa den 
nödiga kontakten med styrelsen."

Redan 10 år efter starten var Seglar-
bladet illa ute.
"Seglarbladets vara eller icke vara blir 
också en stor fråga. Glädjande nog ser 
det ut som om fjolårets orimligt höga 
förlust på utgivningen ej skulle behöva 
återkomma även om Sällskapet nog får 
punga ut med en ganska vacker slant om 
det ska fortsätta med utgivandet."

Nu skulle också besvärande  identitet-
skapning stävjas.
"En sak, som nog tarvar åtgärder är också 
att så många jakter föra G. K. S. S. vimpel

utan att vara i G. K. S. S. eskader regist-
rerade. Det mest beklagliga är emellertid 
härvid att just dylika under icke behörig 
vimpel gående jakter ställt till de största 
tråkigheter och obehag för Sällskapet."

Även arbetet med juniorerna var i kris.
"Juniorfrågan befinner sig i det fullkomli-
gaste dödvatten. Åtgärden med särskilda 
juniordelegerade har ej medfört önskat re-
sultat. Den Ahrenbergska donationen nöd-
vändiggör emellertid nya tag och styrelsen 
är säkerligen glad för varje uppslag eller 
förslag , som kan komma fram i denna sak."
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