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komna våra medlemmar till varandras 
klubbar då alla beskriver samma trend i 
utvecklingen. 

En annan väldigt glädjande sak är att 
det nu är tillåtet att arrangera kappseg-
lingar på upp till 150 deltagare från 1 
juni vilket känns fantastiskt för oss alla. 
Detta innebär också att Dragon Gold Cup 
12–21 augusti kommer att bli av enligt 
plan. Vi räknar med att runt 100 Drakar 
kommer att samlas där med många del-
tagare från GKSS. Skall bli kul att ge-
nomföra detta arrangemang tillsammans 
med MSS och Svensk Drakklubb. Det 
blir 11:e gången i historien som GKSS är 
värd för detta arrangemang.

Njut av sommaren och seglingssäsong-
en, var rädda om varandra och glöm inte 
att solen skiner och havet är salt.

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Foto: Alf Tornberg

lär vara rekord. Jag har också haft möte 
med ordförande från KSSS, NJK, KDY, 
KNS och North American Station och 
alla berättar om liknande utveckling i 
sina klubbar. Vi ser alla fram mot att väl-

Vi går mot ljusare tider. Somma-
ren har kommit och Göteborg har 
fyllt 400 år med dunder och brak. 

Det var en häftig salut som sköts från 
Kärringberget och vi har genomfört Jubi-
leumsregattan om än i begränsad omfatt-
ning. Olivia och Lovisa har blivit uttag-
na till OS i 470 så GKSS har i skrivande 
stund två besättningar uttagna. Max är ju 
sedan tidigare uttagen i Finnjolle. Vi har 
dessutom förhoppningsvis haft vårt sista 
digitala årsmöte och där Hamnkommit-
téns ordförande PeO Svensson på ett tra-
ditionsenligt sätt sköt salut om än i något 
modestare form än vad saluten från Kär-
ringberget på 400 års dagen levererade.

Det känns verkligen som att vi är på rätt 
väg. Båtlivet är populärare än någon-
sin viket är väldigt glädjande och i detta 
nummer av Seglarbladet presenterar vi 
inte mindre än 292 nya medlemmar vilket

Segelsällskapet Slören har undersökt 
möjligheten att låta Hydrographica ta 

fram ett sjökort anpassat för fritidsseglare 
över våra hemmavatten, se inramat områ-
de på bilden. 

Sjökortet kommer att tryckas på Po-
lyart, finnas som BSB-fil samt ingå i de 
vanliga elektroniska sjökorten.
Sjömätning, bearbetning av data och 
tryckandet av en första omgång kort kos-
tar cirka 150 000 SEK. Utslaget på alla 
som rör sig i vattnen blir det inte mycket 
per båt. 

Alla bidrag är välkomna, stora som 
små! De som skänker 1500:- eller mer får 
som bonus ett tryckt kort. Större sponso-
rer är välkomna att göra förköp av kort

för att sedan sälja, eller finansiera en log-
ga på de tryckta korten.

Om insamlingen inte når målet inom 
överskådlig tid skänks beloppet oavkor-
tat till  Sjöräddningssällskapet. 

Mer information, aktuell status på in-
samlingen och kontaktuppgifter finns på: 
https://sloren.se/sjokort/ 

Sjömät Asperöfjorden Match Cup Marstrand

Allsvenskan i Långedrag
Förberedelserna inför årets första del-
tävling av Allsvenskan pågår för fullt i 
Långedrag och som arrangör är GKSS 
mycket glad att restriktionerna lättats 
och att tävlingen äntligen kan genomför-
as. Under resans gång har förutsättning-
arna ständigt ändrats, men som seglare är 
vi ju vana vid att slå på vriden, så att an-
passa oss till vad som för tillfället gäller 
är en självklarhet. 

Välkomna till årets första deltävling av 
Allsvenskan den 18-20 juni i Långedrag!

Även årets Match Cup kommer att ge-
nomföras i ett anpassat format. Vi har 
dock en förhoppning om att kunna ta 
emot en mindre publik. Seglingarna sker 
den 8-10 juli. Sex damlag kommer att 
delta. Bland andra Anna Östling med 
Team Wings och SM-mästaren i Sprint 
Race Johanna Bergqvist. På herrsidan 
vår egen Nicklas Dackhammar, som i år 
får kämpa mot Björn Hansen, Phil Ro-
bertson och Sam Gilmore.
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•

GKSS sportchef:

Text: Daniel Birgmark, Foto: Thomas Rahm

Här kommer en 

grind att sättas upp

Text och Foto: Alf Tornberg

Hamnen rustad för sommaren

Precis som under alla tidigare år 
har Hamnkommittén under vin-
tern gjort förberedelser för att allt 

ska fungera bra i hamnen under komman-
de sommar.

- Vi har sett över behovet av hur många 
hamnvärdar vi behöver i sommar. Det blir 
färre hamnvärdar och kortare öppettider 
på hamnkontoret. Det kommer att vara 
både yngre och seniora hamnvärdar. Inga 
hamnvärdar kommer fortsättningsvis att 
vara ideella utan uppdraget kommer att 
vara professionellt, säger Hamnkommit-
téns ordförande PeO Svensson. 

– Anledningen till att vi kommer att ha 
färre hamnvärdar i år är att vi hade fär-
re gästande båtar förra året på grund av 
pandemin och vi förväntar oss färre be-
sök även i år. Skulle det visa sig att lä-
get förändras och att det blir en stor till-
strömning av gästande båtar är vi beredda 
att öka antalet hamnvärdar, säger GKSS 
klubbdirektör Thomas Rahm. 

Man kan även notera att samarbetet mel-
lan GKSS och Gårdstensbostäder bland 
annat innebär att fyra ungdomar från 
Gårdsten kommer att sommarjobba på 
GKSS. De kommer att få varierande upp-
gifter; allt från att rensa ogräs och sopa 
till att polera båtar 
och enkla målnings-
arbeten. Tre seniora 
GKSS-medlemmar 
kommer att handleda 
ungdomarna. Ungdo-
marnas löner betalas 
av Göteborgs hamn.
Projektet drivs till-
sammans av Gårdsten, 
Göteborgs hamn, Ro-
tary och GKSS.

– Inför sommaren har 
vi också sett över all 
säkerhetsutrustning i 

sjösättning. Alla vattenslangar i hamnen 
är nya för i år. Det är också planerat en 
manuell bom till uppställningsplanen 
gamla tennisbanan, säger PeO Svensson.
När det gäller parkering i anslutning till 
GKSS är samtliga parkeringsplatser nära 
klubbhuset nu överlämnade till parke-
ringsbolaget Parkster och betalas via de-
ras app. Maxtiden är två timmar.

På GKSS årsmöte den 6 maj togs frågan 
upp om hur man ska hantera de problem 
som följer med att många icke medlem-
mar belamrar matarbryggan om somma-
ren i samband med bad och andra aktivi-
teter. Tidigare år har båtplatsinnehavare 
inte kunnat komma fram på matarbryg-
gan med utrustning till sina båtar utan att 
hamna i tråkig konfrontation med dem 
som inte har rätt att blockera bryggan.

– Hela GKSS område är väldigt öppet. 
Det är inte många som förstår att man 
kommer in på en tävlingsarena eller pri-
vat båtplats så det behöver göras tydligt, 
säger PeO Svensson.

Resultatet av diskussionen på årsmötet 
blev att styrelsen fick i uppdrag att till-
sätta en grupp som skulle utarbeta för-
slag till lösning av problemet. Det som 
redan är bestämt är att det ska monteras 
en typ av svänggrind i början av matar-

bryggan som också ska 
förses med information 
om att området bakom 
grinden bara får använ-
das av medlemmar och 
båtplatsinnehavare.

För dem som är nyfikna 
på hur vädret kommer 
att bli i sommar har PeO 
Svensson följande be-
sked att ge:

– Solen lyser alltid över 
Långedrag. Men vissa 
dagar kommer det att 
vara moln i vägen.

hamnen. Vi har också bytt ut de röd-grö-
na skyltar som indikerar om en båtplats 
är upptagen eller ledig. Det har också till-
kommit en bom framför sjösättningsram-
pen som öppnas med medlemskortet för 
medlemmar medan övriga får betala för

Svänggrind ska sättas upp med information om vad som gäller innanför grinden.

Bom som öppnas med medlemskort.

Det är en del nyheter i hamnen i år. Förutom allmän upprustning, nya 
vattenslagar och nya skyltar som visar ledig eller upptagen båtplats har 
det tillkommit en bom vid sjösättningsrampen och en grind i början av 
matarbryggan.

Olivia Bergström och Lovisa 
Karlsson har blivit uttagna till 
sommarens OS i Tokyo. Det är 

oerhört glädjande att den gedigna sats-
ningen nu resulterat i en OS uttagning. 
Både Olivia och Lovisa började sina OS 
satsningar i Laser Radial där de hade fina 
framgångar. För cirka fyra år sedan be-
stämde de sig för att segla tillsammans i 
470 klassen. Det har varit en spännande 
utmaning och satsningen har varit väldigt 
fokuserad och målinriktad. Det finns ett 
stort kunskapskapital om 470 klassen i 
GKSS och Sverige. Med gott stöd från 
erfarna 470 seglare/tränare har Olivia och 
Lovisa fått bra tips på vägen. Sparring

och hjälp från våra skickliga svenska-
herrbesättningar har också varit väldigt 
värdefullt. Men framför allt är det Olivi-
as och Lovisas egna starka driv i satsning 
som varit helt avgörande för att de kom-
mit upp på en internationellt hög nivå. Att 
Tokyo OS blev framskjutet ett år har gett 
tjejerna extra tid att utvecklas och på vå-
rens VM och EM har prestationerna varit 
så bra att de blivit uttagna till OS, fantas-
tiskt roligt! 

Tjejerna är nu inne i en intensiv tränings-
period inför OS med läger i spanska San-
tander där större delen av OS flottan i 470 
klassen är samlad. 

Max Salminen blev uttagen till OS redan 
under hösten 2019 och han gör nu också 
de sista finslipningarna inför OS. Först 
med läger i Porto tillsammans med flera 
av världens främsta finnjolleseglare och 
sedan vidare till Santander där det blir 
träning och en sista uppladdningsregatta 
innan OS.

Den 23 juli invigs OS i Tokyo och den 25 
juli startar OS regattan utanför Enoshima 
på Sagami Bay, det blir otroligt häftigt att 
följa.

Max, Olivia och Lovisa kommer vara 
väl förberedda när de anländer till Tokyo 
och vi önskar dem stort lycka till på OS!

Olivia Bergström och Lovisa Karlsson 

        uttagna till OS i Tokyo

•
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Smaragd SWE 11 vann och SWE 58 kom på andra plats totalt. Andungarna väntar på att startballongen ska signalera start.

Startballong
På Klassiska regattan är 
alltså starten speciell. 
Man startar med start-
ballong som man gjorde 
förr. Nuförtiden använder 
man kanon för att skjuta 
varningsskott tio minuter 
före start och nytt skott 
för fem respektive en 
minut före start. Men på 
den här regattan gäller 
det gäller för seglarna att 
hålla reda på hur ballongen åker upp och 
ner på stången och vilken position den 
har så att man inte missar starten. 

Göran Ahlström var huvudansvarig 
för att hålla reda på när ballongen skul-
le hissas upp och ner vid starterna. Det 
framgick tydligt att han trivdes med upp-
giften. De flesta funktionärerna vid Klas-
siska regattan är seniora och flera tillhör 
GKSS Historiska grupp. 

Nationaldagen i Långedrag

   Klassiska regattan
Text och Foto: Alf Tornberg

Resultat
Enligt resultatlistan deltog 37 båtar för-
delade i klasserna Andunge 7, Drake 6, 
Smaragd 10, Stjärnbåt 8, IF-båt 2, Segel-
kanot 3 och Kryssare 1.

Segrare: SWE 56 Nils-Erik Smitt An-
dunge, SWE 407 (HUN 57) Björn Palm-
quist Drake, SWE 11 Johan Davidsson 
Smaragd, SWE 535 Claes Sjölin Stjärn-
båt, SWE 1702 Joop Somhorst IF-båt, 

VI 7 Jan Dietmann Segel-
kanot och S 715 Dag Ols-
son Kryssare, som var enda 
startande i den klassen. 

Göran Ahlström ansvarade för startballongen. Stjärnbåtarna klara för start. Dick Berghede höll ordföranden Robert Casselbrant sällskap när 
denne ryckte in som tillfällig hamnvärd. Det gällde att hålla rätt på antalet åskådare för att regattan skulle vara coronaanpassad.

•

Göran Ejdeling, LSS och PeO Svensson, GKSS startade Klas-
siska regattan 2010 och ansvarade för den även i år.

Nationaldagen bjöd på ett fantas-
tiskt sommarväder i Långedrag. 
Lite mer vind kunde det ha varit 

förstås. Starten fick skjutas upp något, men 
två seglingar kunde genomföras som pla-
nerat. Klassiska regattan startades 2010 av 
Göran Ejdeling, LSS och PeO Svensson 
då vice ordförande i LSS, numera GKSS. 
Från början var det meningen att det bara 
skulle vara träbåtar, men det håller man 
inte så hårt på nu. Tanken var också att 
seglingarna skulle ske som förr.

– Det är bara strartförfarandet som är 
som förr. Vi vågar inte segla på gamla 
regler. Skulle det hända någon incident 
mellan två båtar och det blev ett försäk-
ringsärende kunde det blivit problem. Så 
vi har aktuella regler för säkerhets skull, 
säger Göran Ejdeling.

Klassiska  regattan har hållits varje år 
sedan 2010 utom förra året. Långedragsda-
gen och festligheterna som 
brukar hållas på national-
dagen har också fått pausa 
på grund av pandemin.

Ännu ett digitalt årsmöte

Text: Alf Tornberg, Foto: Skärmdump 

Förra året hölls års- och höstmötet tillsammans digitalt den 5 november. I år hölls 
årsmötet på normal årsmötestid den 6 maj med förhoppning om att höstmötet i år ska 
kunna hållas fysiskt i november. 

På plats i konferensrummet i Lång-
edrag fanns bland andra ordfö-
randen Robert Casselbrant och 

klubbdirektören Thomas Rahm. Ett 60-
tal medlemmar hade kopplat upp sig och 
deltog i årsmötet. Mötet flöt på bra och 
deltagarna hade vid det här laget vant sig 
vid digitala möten. 

Årsmötet inleddes med en 
paretation över sex med-
lemmar som avlidit sedan 
förra årsmötet: Gunnar 
Dahlsten, Charles Jacobs-
son, Bengt Grävare, Hans 
Karlstrand, Peter Härdén 
och Frank Forsting.

Därefter följde en redo-
visning av styrelsens och 
klubbdirektörens verk-
samhetsberättelse samt re-
sultat- och balansräkning 
för det senaste räkenskaps-
året.
 
Om klubbens verksam-
het under 2020 berätta-
de klubbdirektören och 
konstaterade att klub-
bens medlemmar var 
totalt 2 717 varav 309 är 
ständiga medlemmar och 
18 är hedersmedlemmar. 
Även under 2020 kunde en 
viss verksamhet bedrivas 
trots pågående pandemi 
medan en del måste ställas in. 

De coronaanpassade aktiviteter som 
genomfördes var Klubbmästerskap, 
Torsdagsseglingar, GKSS Match Cup, 
Junior-SM Laser, GKSS Skiffregatta, Ju-
bileumsseglingen och Autumn Cup. De 
aktiviteter som fick ställas in var Långe-
drag Match, Ice breaker, Klassiska regat-
tan, Olympic Class regatta, Spring Cup, 
Allsvenskan och 44 Cup.

Sällskapets personal har under 2020 va-
rit Thomas Rahm klubbdirektör, Anna 
Haglund Persson ekonomichef, Erik 
Sandström hamn, anläggning och båtar, 
Mari Kristiansen hamn och medlemmar, 
Daniel Birgmark elit och junior, Ka-
rin Koritz kappsegling, Mattias Rahm 
projektledare MCS och marknad, Irén 
Sköldberg ekonomi och seglarskola samt 

Axel Krantz Vester-
berg vattenvana och 
seglarskola.

GKSS har två dotter-
bolag; Fastighets AB 
Korvetten där Clas 
Darvik är ordförande 
och GKSS Event med 
Bo Melin som ordfö-
rande.

GKSS har fyra anlägg-
ningar: Klubbhuset i 
Långedrag, Hamnen i 
Långedrag, Korvetten 
på Marstrand och Æo-
lusön. 

På årsmötet togs ock-
så upp problem som 
uppkommer när icke 
medlemmar blockerar 
matarbryggan på som-
maren i samband med 
bad och andra aktivi-
teter. En konstruktiv 
diskussion följde och 
ett beslut om att sty-

relsen ska tillsätta en grupp som ska 
lösa frågan fattades. Mer i denna fråga 
redovisas på sidan 5 i detta nummer av 
Seglarbladet. 

En omfattande redovisning av Säll-
skapets verksamhetsplan 2021 gjordes 
också. Den upptog såväl GKSS vision 
som GKSS värdegrund samt i detalj 
vad Sällskapet ska erbjuda sina med-
lemmar.

Följande coronaanpassad seglarskola för 
barn och ungdomar hölls: Fem Piratlä-
ger (veckoläger), två Piratskola (vår och 
höst), tre Jolleseglingsläger (veckoläger), 
en Jolleskoj (ht), sju läger på Æolusön, ett 
Konfirmationsläger (två veckor kölbåt för 
ungdomar), sex Lägerskolor på Æolusön 
och trettio elever i Accessability Center.

För vuxna hölls Seglarskola: 4 Vecko-

kurser på Marstrand, fyra Weekendkur-
ser på Marstrand, tjugo Helgkurser från 
GKSS och två Jolleseglingar (vt och ht).

Seglingar i Frihamnen har varit Skol-
segling på veckodagar, Drop-in-segling 
under helger samt Seglar- och vattenlä-
ger. Seglingsaktiviteter under rubriken 
Vattenvana har varit seglingar i Långe-
drag och frihamnen bestående av Som-
marläger, Fortsättningssegling samt 
Simskola och språkcafé. •
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Carl, Elin Marcus och Oscar vinner Allsvenskans deltävling i Örnsköldsvik 2020. Foto: Daniel Stenholm.

Text: Alf Tornberg

Elin Sevedags seglarkarriär börja-
de i sjöscouterna som hon gick i 
när hon var liten. Några läger där 

hon seglade optimist blev det också.
– Sedan, när jag var 11–12 år deltog jag 

i ett seglarläger i Feva som LSS arrang-
erade. Och det tyckte jag var så kul att 
jag var på tre nybörjarläger till den som-
maren. Jag hade ju gått i sjöscouterna ti-
digare så jag kunde segla men hade inte 
tävlingsseglat något innan. Att segla Feva 
var väldigt kul. I optimist seglar man en-
sam och det var inte så roligt tyckte jag. 
Därför fastnade jag för Feva, för då är 
man ju två, säger Elin.

När Elin Sevedag väl hade deltagit i de 
här första sommarläg-
ren gick det inte riktigt 
att få henne ur båten. Då 
seglade hon så mycket 
hon bara fick. 

– Jag var riktigt arg på 
mamma och pappa när 
de tyckte att det var 
för dåligt väder så jag 
inte fick sticka ut utan 
coach, utan var tvungen 
att vänta på att det blev 
ett tävlingstillfälle.

Det var alltså Fevaseg-
ling i LSS några år för 
Elin innan det blev dags 
för seglargymnasiet. 
Men ett år före gymna-
siet började hon också 
segla 29er på GKSS. Då 
är vi framme vid år 2015 
när hennes medlemskap 
i GKSS började.

och det kändes som att man hade en viktig 
plats ombord och det var viktigt för mig.

Och Allsvenskan är aktuell i år igen. 
Första deltävlingen går i Långedrag den 
18–20 juni, den andra i Örnsköldsvik 
den 20–22-augusti och den tredje deltäv-
lingen den 10–12 september i Västerås. I 
skrivande stund vet inte Elin i 
vilken tävling hennes lag seg-
lar.

– Det är flera olika team som 
tränar lite då och då och hoppas 
att vi ska kunna göra bra ifrån 
oss på deltävlingarna i år. Jag tycker att 
segla J70 där man är lite fler ombord är 
ett roligt komplement till min egen seg-
ling i 49er där man bara är två. I J70 är 
det lite mer av att lära av varandra. Det 
går ut på att man ska få det att funka alla 
tillsammans. Det är ett annat sätt av tänk. 

ningen vet vad de ska göra och att alla 
gör det vid rätt tidpunkt.

Vilka är ditt lags styrkor?
– Vi har många skiffseglare i vårt lag. 
Seglar man mycket jolle får man en käns-
la för att man verkligen måste ha driv i 
båten och använda lut, segel och allting 
för att få båten att gå framåt. Vi är väldigt 
snabba på att känna av båten och hela be-
sättningen är med på att hela tiden göra 
omställningar och se vad som kommer. 
Jag tycker också att vi lyckats ganska bra 
i vår besättning, att alla ombord förstår 
vad det är vi försöker åstadkomma. Det 
gäller att kunna anpassa sig för att kun-
na göra det rätta i situationen. Men det 
är också svårt att komma till J70 om man 
seglat mycket jolle innan. Då tar det lite 
tid innan man förstår vad som faktiskt 
händer och inte bara att man ska dra i det 
här snöret när någon annan gör det här.

I år har GKSS, som tidigare nämnts, fått 
ytterligare en J70 och med två båtar har 
man kunnat börja träna mer frekvent. 
Man tränar nu två gånger i veckan med 
en tränare. Då är Elin Sevedag med i en 
sektion som ser till att allt fungerar kring 
J70 och träningen.

– Jag har hittills inte haft så mycket tid 
att ägna åt detta eftersom jag gått i skolan 
också, men jag har försökt bidra till att få 
in andra seglare, framför allt seglartjejer. 
För i år är det nya regler i Allsvenskan 
som säger att det bör vara hälften tjejer i 
besättningen.

Ja, hur får man fler tjejer till att segla 
Allsvenskan?
– Jag tror att det är lättare och roligare för 
en tjej att komma om det finns kompisar 
i samma ålder som är på tävlingen eller 
seglar i samma båt. Vi funkar ju så att vi 

vill hänga med våra kom-
pisar och göra som de gör. 
Men jag tror också att det 
är viktigt att alla ombord 
inklusive tjejer och junio-
rer verkligen känner att de 
har en viktig uppgift, att 
de verkligen är delaktiga 
i seglingen och inte bara 
blir tillsagda vad de ska 
göra. Jag är bara lite orolig 
att många av de små klub-
barna inte får ihop lag för 
att de har för få tjejer, sä-
ger Elin Sevedag och av-
slutar med en uppmaning:
– Det hade varit kul om 
fler tjejer ville vara med 
och testa J70 och våga ta 
sin plats ombord och säga 
ifrån mot gubbarna om de 
tar förmycket plats. Köl-
båtssegling är mer deras 
hemmaarena och då är det 
lätt att ta lite mer plats.

Man lär sig viktiga grejor som jag defini-
tivt kan ta med mig till min egen segling 
som jag inte hade lärt mig annars, säger 
Elin. 

Elin seglar 49er flera gånger i veckan 
och tränar med laget för Allsvenskan 
varannan vecka. Hon har gått basåret på 

Chalmers nu men tänker ta le-
digt från studier ett år och bara 
segla. När hon börjar studera 
på Chalmers igen blir det i en 
lugnare takt så hon får mer tid 
att segla.

Vad krävs det för att vinna Allsvenskan? 
Du har ju faktiskt vunnit en deltävling.
– Det är väldigt viktigt att man har kul 
och man har en god laganda. Sedan bör 
man träna så pass mycket att man har bra 
koll på båten så att inget trasslar till sig 
under racen. Det krävs att alla i besätt-

– Jag seglade min första Allsvenska för 
GKSS för några år sedan. Då hade jag 
aldrig seglat kölbåt innan och visste inte 
riktigt vad jag höll på med. Sedan har vi 
seglat några Mästarnas Mästere med kom-
pisar som tagit SM-guld. Och vi har också 
seglat J70 någon gång de senaste åren och 
halkat in på några småregattor med J70.

Men förra året fick Elin ett samtal från 
Carl P Sylvan, Marcus Anjemark och Os-
car Andersson eftersom de behövde ha 
en tjej i laget för att segla Allsvenskan 
i Örnsköldsvik. Det visade sig vara ett 
mycket bra val eftersom de vann hela den 
deltävlingen.

– Jag tyckte det var jättekul. Fick lära 
mig mycket av Carl och Marcus som är 
erfarna seglare även i 49er och jag är lite 
nyare. Även om killarna är mer erfarna 
seglare så jobbade vi ändå som ett team

          När jag väl gått 
mina första seglarlä-
ger var det omöjligt 
att få mig ur båten. 

”

•

49er-seglaren som vann i Allsvenskan
Elin Sevedag

Elin Sevedag och Klara Johansson. Följ dem på Instagram @elin_klara_sailingforolympics. Foto: Sebastian Rosén.

Foto: Svante Johansson.
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En av GKSS nyaste sponsorer är 
advokatbyrån Delphi. Där arbetar 
Anders Hulegårdh, som även är 

sekreterare i GKSS. Så här säger han om 
det nya avtalet: 

–  Vi har skrivit partneravtal under vå-
ren i år 2021 vilket innebär att Delphi går 
in som sponsor i Team GKSS. Det betyder 
att vi kan ha seglingsaktiviteter med per-
sonal och klienter som är en viktig sak för 
oss. Våra medarbetare och klienter tycker 
det är roligt att segla och då är det fint att 
kunna göra det tillsammans med GKSS. 
Det ger oss också möjlighet att använda 
GKSS logo i vår marknadsföring.

Partnerskapet är ju ganska nytt och Del-
phi har inte hunnit nyttja det hittills i år. 

– Men nu ska vi ha vår sommarfest här 
i juni och då hoppas vi kunna nyttja vårt 
samarbete med seglingsaktiviteter. Coro-
nasäkert, givetvis. Vi kommer att segla i 
fyra båtar, med skeppare från GKSS, på 
seglingsarenan i Långedrag. I Tribunen 
kommer det att dukas upp med fika. Det 
ser vi verkligen fram emot. Även om väd-
ret är dåligt blir det en upplevelse som alla 
kommer ihåg, säger Anders Hulegårdh.

– Vårt företag är också, tillsammans med 
flera andra företag, medlemmar i Team 
BRA, som arbetar med att samla in peng-
ar till Cancerfonden 
och som även vill 
öka träningsmotiva-
tionen hos medar-
betarna. Det handlar 
om olika aktiviteter 
som löpning, cyk-
ling med mera. Inom 
ramen för den verk-
samheten tänker vi 
arrangera en seg-
lingsaktivitet som 
innebär att de hos oss 
som gillar att segla 
kommer att segla till-
sammans med med-
arbetare i de andra fö-

retagen som är med-
lemmar i Team BRA. 
Detta är tänkt att ske 
i augusti-september. 
Vid det här tillfället 
kommer vi att segla 
RS-Quest-båtar. Vårt 
värde i sponsorska-
pet är framför allt att 
ha personalaktiviteter 
men också träffa och 
ha aktiviteter med kli-
enter och samarbets-
partners. Coronapan-
demin har ju ställt till det förstås, men nu 
är snart alla vaccinerade och fram i sep-
tember kanske det mesta är öppet igen.

– Vi är mycket glada och stolta över att 
få sponsra GKSS fina verksamhet, att det 
dessutom ger oss möjlighet att låta våra 
medarbetare och klienter uppleva segling 
gör det hela ännu bättre. Vi ser fram emot 
härliga seglingsäventyr och det samarbete 
vi har påbörjat med GKSS, säger Delphis 
vd Annelie Liljeqvist. 

Företaget Delphi är en fullservicebyrå för 
affärsjuridik. Man finns på fem platser; 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping 
och Norrköping. Det är en av de större 
advokatbyråerna i Sverige med 180 med-
arbetare varav 130 är jurister. Byrån är

Delphi ny samarbetspartner till GKSS

En advokatbyrå med fullservice
Text: Alf Tornberg

uppdelad efter kunskapsområden och 
branscher. Anders Hulegårdh finns på 
Göteborgskontoret och hans specialitet 
på byrån är att arbeta med bolag och fast-
igheter. 

– Just nu hjälper vi Geely med en stor 
etablering på Norra Älvstranden, ett 
innovationscenter som har fått namnet 
Uni 3 by Geely. Det är ett exempel på 
arbete som involverar flera av företagets 
kompetensområden. Det är det vi menar 
med fullservice – att vi kan hantera stora 
komplexa uppdrag i Sverige, säger An-
ders Hulegårdh.

Anders Hulegårdh är som tidigare 
nämnts också sekreterare i GKSS. Det 
blev han vid Sällskapets höstmöte 2020. 

Seglat har han gjort länge. 
Det började med Optimist 
som så småningom ledde 
fram till Maxi Racer. Vind-
surfat har han också gjort 
en hel del, både i Sverige 
och runt om i världen. Men 
han är inte så villig att tala 
om sina seglingsmeriter 
utan konstaterar kort:

– Jag har lång erfaren-
het som medioker seglare. 
Kappseglade med Maxi Ra-
cer tillsammans med min 
fru och var till och med ak-
tiv i Maxiracerförbundet en 
period.

Delphis vd Annelie Liljeqvist och Anders Hulegårdh. Foto: Anna Schönning.                                                         

Det är den här båttypen, Far East, som Delphis medarbetare ska segla under sommarfesten. Här 
seglar Team Anna Östling under Match Cup Marstrand 2020. Foto Anders Dahlberg. •

Sedan några veckor tillbaka har vi 
börjat med en ny spännande aktivi-
tet på GKSS.

Vi kallar det för foiling Friday, alla som 
har något som foilar är välkomna. Vi träf-
fas nere på GKSS jolleramp, riggar och 
sticker ut vid 16.30 på fredag. Planen är 
att första start går kl 17.00.

Vi har hittills samlat sju mothjollar och 
tre foilande windsurfbrädor. Vi märker att 
det finns ett stort intresse för denna typ av 
segling och hoppas att fler ska bli intres-
serade och vilja hänga på.

Det hade varit kul att få hit Waszp klas-
sen också som är en striktare, enklare och 
billigare och mothjolle. 

Hur kommer det sig då att dessa båtar 
kan flyga fram i dryga 20 knop en halv-
meter över vattenytan? Längst ner på 
centerbordet finns en horisontell vinge 
monterad. Vingen lyfter båten och ge-
nom ett avancerat system ställer man in 
flyghöjden. Även rodret har denna hori-
sontella vinge.

När båten eller brädan flyger försvin-
ner stor del av vattenmotståndet och bara 
centerbord och roder är i vattnet.

Ytan på dessa vingar bestämmer till stor 

del vid vilken vindstyrka båten eller brä-
dan kan flyga. Stor yta gör att båten kan 
flyga vid lägre vindstyrka. Dock vill man 
inte ha för stor yta om det blåser mycket 
då det bromsar båten. Vid dessa farter blir 
istället luftmotståndet en viktig faktor 
som man vill eliminera med exempelvis 
tighta kläder.

Vi avser att fortsätta med foiling fridays 
under våren och fram till sommaren se-
dan drar vi igång efter sommaren igen.

Alla som är intresserade är välkomna 
ner till klubben för att titta på dessa otro-
liga båtar och brädor.  Välkomna!

GKSS Foiling Fridays

•

Text och Foto: Thomas Rahm

Arbetet i GKSS valkommitté pågår 
för fullt just nu. Samankallande 
sedan 2019 är Carl Settergren. 

Catharina Jedenius är ledamot sedan länge 
och nyvalda 2020 är Carl Magnus Källfält 
Eva Andersson och Jens Wictorinius.

– Vår uppgift enligt stadgarna är att på 
höstmötet föreslå de personer som vi tyck-
er är mest lämpliga att företräda Sällskapet 
i styrelsen och i kommittéerna. Det innebär 
även att föreslå ordförande i respektive kom-
mitté, säger Carl Settergren och fortsätter:

– Vi har ett långsiktigt arbetssätt. Vår 
planering är inte bara fram till nästa höst-
möte utan vi försöker tänka flera år fram-
åt när vi rekryterar folk till olika uppdrag. 
Kandidaterna är kanske inte aktuella för 
styrelsen just för tillfället men kan bli 
inom ett par år. Då försöker vi se till att 
de kommer in i någon kommitté eller på 
annat sätt engageras i verksamheten.

Långsiktigheten är cen-
tral i vårt arbete. I år har 
vi gjort ett försök att 
stärka kontakten mellan 
de som sitter i kommit-
téerna och styrelsen och 
mellan styrelsen och 
valkommittén så vi får 
en bättre bild av hur en-
gagemangsnivån ser ut 
i respektive kommitté 
och att vi tidigt märker 
om någon planerar att 
lämna sitt uppdrag. Då 
behöver det inte bli några tvära kast. 

Mandaten för styrelseuppdrag löper på 
två år utom för ordföranden och vice ord-
föranden som har ett års mandatperiod.  

– Det är en stor fråga och det är viktigt 
att det blir rätt. När det gäller personval 
överhuvudtaget gör vi analys över vilka

kompetenser vi behöver 
för att Sällskapet dels 
ska kunna bedriva sin 
befintliga verksamhet 
och dels kunna verkstäl-
la den vision och stra-
tegi som finns. Utifrån 
våra nätverk försöker vi 
identifiera personer som 
har relevant erfarenhet 
för att kunna göra ett bra 
jobb. GKSS är en ganska 
komplex organisation i 
det avseendet att Sällska-

pet bedriver både ideell och till viss del 
också kommersiell verksamhet. Därför 
gäller det att man fångar upp kommersiell 
kompetens och organisatorisk förmåga på 
högsta nivå. Utmaningen är alltid att hitta 
en bra balans mellan lång erfarenhet och 
friskt blod, säger Carl Settergren. 

Text: Alf Tornberg, Foto: Christina Claughton-Wallin.

Carl Settergren

Valkommitténs utmaningar

•
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Text: Ola Selsvik

Foto: Carl Nisser

I detta nummer vill jag berätta om Sven Bjersér som utmärkt sig på mer än ett sätt i sällska-
pet. Sven föddes den 18 december 1926 i Alvesta och somnade stilla in den den 26 juni 2017. 

     

Arne Barkhult och  PO Boström också från besättningen 1974. Foto: Ola Selsvik.        Sven Bjersér och  Bengt Eriksson, två från besättningen av totalt sex 1974. Foto: Ola Selsvik.             GKSS jollebrygga 1960. Foto: GKSS arkiv.            

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

Sven Bjersér
Sven Bjersér var grundare av GKSS 

Juniorkassa och även en hängiven 
havskappseglare. Men låt oss börja 

med Juniorkassan.

Sven Bjersér och Juniorkassan
Sven hade sedan han kom till Göteborg 
1952 intresserat sig för segling, något 
han aldrig kunnat utföra när han bodde 
i mörkaste Småland. Han började famil-
jesegla på kusten i Bohuslän i olika båtar 
och blev mer och mer en inbiten seglare. 
Han började också intressera sig för ju-
niorverksamheten i GKSS där han tyckte 
sig se olikheter emellan ungdomar vid re-
krytering till sällskapet.  Det var nog på 
den bevekelsegrunden han tog beslut att 
starta Juniorkassan. 

Inför sin 80-årsdag 2006 bad Sven even-
tuella gratulanter att istället för presenter 
till honom kunde man skicka in ett bidrag 
till GKSS Juniorkassa som var under bil-
dande. Det blev en ansenlig summa som 
innebar starten av Juniorkassan. 

GKSS Juniorkassa bildades således for-
mellt på våren 2007 på initiativ av Sven. 
Han var mycket angelägen att Juniorkas-
sans insamlade medel skulle nyttjas för 
ett stödjande till alla juniorer oberoende

av var de kom ifrån eller vilka de var. 
Han tyckte att alla borde få en chans att 
utvecklas till duktiga engagerade seglan-
de ungdomar. Redan första året hade över 
180 000 kronor skänkts till kassan. Peng-
ar som direkt kom till nytta och efter ett 
halvår hade redan 30 000 kronor använts 
för att stödja sex ungdomar som skulle 
segla Ungdoms VM i Århus. 

Idag, mars 2021står det fortfarande peng-
ar på kontot som fortfarande växer till 
sällskapets stora glädje. Det är en egen 
grupp under Juniorkommittén som be-
stämmer över medlen.

Sven Bjersér och havskappsegling
Men hur var det då med havskappseglan-
det? Sven hade ju också sitt starka intres-
se för havskappsegling. Dessa tankar od-
lade han under många år på kusten. Men 
han satte det inte i verket förrän i början 
av 1973. Så låt mig berätta om detta. Föl-
jande är en berättelse om Sven Bjersér 
stora satsning på havskappsegling med 
segelbåten Timona en Norlin 37:a under 
åren1973-75.  Det ska sägas direkt att 
detta inte är ett kappseglingsreferat utan 
en berättelse om upplevelser före, under 
och efter kappseglingar.

På hösten 1973 träffade Per Olof Bo-

ström och jag, Ola Selsvik, Sven Bjersér 
på Seldén Mast. Han ville diskutera rig-
galternativ på en båt som han ville kapp-
segla med. Under mötets gång frågade 
plötsligt Sven:

- Vill ni två delta i detta projekt?
Självklart var det intressant men Sven 
var noga med att vi skulle fråga vår chef 
Pelle Seldén om han gav sitt OK och att 
han medgav att vi kunde vara frånvaran-
de i perioder i cirka två år framåt.

Redan här förstod vi att Sven var en 
rättfram och ärlig person som var snabb 
vid beslut till handling. Vi hade otaliga 
träffar med Sven och en del andra som 
kunde vara intresserade att medverka i 
projektet.

Timona en Norlin 37 beställdes 1974 av 
Sven Bjersér byggdes och sjösattes vid 
Vikens Varv i Skåne. Första kappsegling-
en var Kullaseglingen där vi fick vårt eld-
dop. Under 1974 trimmade vi båten och

besättningen från maj till september, i 
stort sett alla helger och en hel del var-
dagar. Vi ställde upp i alla kappseglingar 
i vår närhet, men siktet var inställt mot 
1975 då vi skulle kröna kappseglande 
med Timona och ställa upp i Fastnet Race 
i England. Något som ingen av oss hade 
seglat förut. Vi seglade nu också lite läng-
re race som t.ex Skaw Race med målgång 
i Marstrand för att få mer havskappseg-
lingsvana. 

Timona seglades upp till Stockholm av 
en annan besättning och vi anslöt i Sand-
hamn. Vi startade i Gotland Runt den 30 
juni 1974 med en delvis annan besätt-
ning. Vi kom 4 i klass 3, inte dåligt! Nu 
kändes det som om vi var mogna för start 
i Fastnet Race.

Här slutar den första delen av min be-
rättelse om Sven och i nästa nummer av 
Seglarbladet får ni läsa om hur det gick 
med Fastnet Race.

När Juniorkassan presenterades i Seglar-
bladet år 2007 berättade Sven vilken 
hans tanke var med kassan:

̶ Pengarna i Juniorkassan ska använ-
das till det där "något extra" som kan 
förgylla tillvaron för juniorerna. Den 
ordinarie, fastställda budgeten för ju-
niorverksamheten får inte påverkas av 
vad det finns för medel i Juniorkassan.          
Ingen ska kunna minska juniorkassans 
fastställda budet genom att säga "att man                                              
kan i stället ta pengar från Juniorkassan".

Juniorerna ger förslag till hur pengarna ska 
användas, juniorkommittén behandlar och 
kommittéordföranden och GKSS klubbdirek-
tör beslutar.

•

"Varje krona som skänks till Juniorkassan är värdefull"

Del 1
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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.

Huvudsponsor
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Trendmark

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

Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler. 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  ●Bra Bil AB  ●Chimney Pott Sverige 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

GKSS utlottningsbåt 1894 Bel´Rose segrade igen! 
Classic Boat Awards 2021 avgjordes i 
mitten av april. Där vann Nyhamns Såg 
& Båtbyggeri klassen för restaurerade se-
gelbåtar under 40ft med renoveringen av 
Bel´Rose. Det blev en överlägsen seger 
med ca 2/3 av rösterna i klassen. 

GKSS Historiska bidrog starkt till se-
gern, mycket tack vare att vi hittade ori-
ginalritningen på båten i vårt arkiv. Utan 
denna ritning hade restaureringen inte 
blivit 100%-ig menar bröderna Ravanis, 
som driver Nyhamns Såg & Båtbyggeri. 
Bland annat såg de att Bel´Rose blivit kapad

i häcken som nu kunnat återställas till ori-
ginalskick med rundat överhäng.

Bel´Rose har hemmahamn i Mölle. 
Hon har seglats i det närmaste årligen 
sedan 1894 – en unik prestation och hon 
förtjänar verkligen att kallas ”Den fantas-
tiska överlevaren”.

Prislistan med mera hittar ni på: 
https://awards.classicboat.co.uk/winners/ 
där finns det mycket ”båtgodis”.

Stor artikel om Bel´Rose var införd i 
Göteborgs-Posten den 16 maj.

Anders AndrénFoto: Leif Skarenhed

Nya medlemmar

GKSS hälsar välkomna:

Daniel Parry, Nilla Ekström Parry, 
Adam Ericson, Alice Mosesson, Ali-
ce Helgesson, Annie Rosén, Astrid 
Signert, August Ekelund, David 
Lans, Ebba Nordén, Edith Backman, 
Elisabeth Ekelund Tallhage, Ella 
Jonsson, Elsa Haraldsson Norseng, 
Emilia Bragée, Emilie Svensson, Eric 
Öwrin, Erik Siljö, Fredrik Svensson, 
Hjalmar Cardell, Hjördis Pettersson 
Lindgren, Hugo Kekonius, John-John 
Marenius, Kajsa Möller, Klara Wist-
rand, Lilly Forslund, Lilly Anderhell, 
Linn Coster, Mathilde Sjögren, Nico-
le Söderberg, Oscar Svensson, Roy 
Tärnberg, Stella Mykén, Stella Rune-
berg, Vera Nielsen, Victoria Hennung, 
Viggo Hennung, Wilmer Anderhell, 
Henrik Andersson, Karin Andersson, 
Hilda Wallström, Karin Wallström 
Nordén, Linnéa Wallström, Abbot 
Ellsinger, Albert Lindén, Albin Wet-
ter, Alfred Stenberg, Alice Elieson, 
Alicia Castmo, Alise Andersson, An-
ton Olsson Stahre, Astrid Lichtneck-
ert, Axel Bystedt, Bodil Oscarsson, 
Bruno Hedberg, Carl Eckerbom, Carl 
Wachtmeister, Celine Kylhov, Char-
les Rooseniit, Dominic Löwenhielm, 
Edvin Anfinset, Ella Grinneback, 
Elsa Oscarsson, Emelie Haglund, 
Emil Taari, Emil Berg, Emilie Starck 
Johnson, Emma Widing, Emma Al-
gelius Östling, Emma Eriksson, Erik 
Andersson, Fabian Block, Hannes 
Lehmann, Harry Wimnell, Hillevi 
Stopp Alexén, Hugo Kasemo, Jacob 
Ekbo, Jamie Slevin, Jonas Oscarsson, 
Julia Bertheau, Kelly Singer, Klara 
Skoglund, Knut Bonde, Lea Gebauer, 
Leah Saxberg, Lykke Johansson, 

Moa Pettersson-Lundström, Nathan 
Lichtneckert, Nellie Thorden, Nike 
Gerlam, Nikki Skoglund, Oliver Jo-
hansson, Olle Kjaer, Olle Fallenius, 
Philip Trolle, Philipp Kern, Roger 
Johansson, Saga Fredriksson, Signe 
Grusell, Siri Wimnell, Smilla Poho-
rela, Sonja Hedberg, Sophie Hag-
lund, Stella Johansson, Tage Sjöman, 
Theodor Marasovic, Trolle Stenberg, 
Tuva Trolle, Uyen Skoglund, Viggo 
Skoglund, Viktor Skoglund, Vilgot 
Arlebäck, William Samuelsson Rajic, 
William Fägerquist, Winston Siebing, 
Zoey Skoglund, John Gunnar Edéus, 
Harriet Pagold, Anna Öhrling, Chris-
ter Johansson, Elliot Fornander, Fol-
ke Laurén, Hector Törngren, Kevin 
Ruhe, Madeleine Höjer, Mikael Öhr-
ling, Philip Nordenfalk, Sofia Nielsen 
Wide, William Sliufko, Louise Wal-
ler, Maria Waller, Oscar Waller, Sig-
rid Waller, Samuel Gilmour, Adam 
Johansson, Elliot Faxö, Lily Låstbom, 
Loui Låstbom, Lova Faxö, Arvid Bar-
tos, Daniel Rundgren, Ingrid Bartos, 
Marie Bartos, Oscar Gard Montan, 
Arthur Therman, Clara Selvin, Ebba 
Selvin, Jacob Selvin, Kristofer Sel-
vin, Linda Däldborg Leech, Monika 
Selvin, Nike Eggert, Peter Adamsson, 
Stella Green, Viktor Magnusson, Eli-
sabeth Esdotter, Henrik Gustafsson, 
Martin Frotjold, Walentina Stocazi, 
Alice Plantoft, Oscar Plantoft, Sabi-
na Sakic Ramovic, Sophie Löfgren, 
Bruno Guhur, Charles Lind Myrbäck, 
David Gilmour, Edgar Gunmalm, 
Ellen Winckler, Ellie Molund, Emil 
Fredriksson, Emilia Cederlund Marti-
ni, Emma Grönlund, Esther Hillman, 
Hjalmar Jerndal, Hugo Igel, John 
Steenson, Keith Swinton, Linn Ottos-
son, Linnea Pettersson Moseid, Ma-
tilda Lanner, Nils Jerndal, Rebecca 
Grönlund, Rut Hartzell, Vidar Ceder-
lund Martini, Viktor Bourdieu, Anne 
Mattsson, Aurora Nordvang, Carl 
Mattsson, Charlie Rydberg Diener, 

Edith Lindberg, Elin Ljungström, 
Emil Aronsson, Erik Mattsson, Ethel 
Agervold, Hector Staffansson, Isa-
bella Johansson, Johanna Thiringer, 
Magnus Mattsson, Malte Gard Jen-
sen, Martin Thureson, Moa Rosendal, 
Märtha Vaagen Dahlqvist, Oliver Öst-
erberg, Oscar Bengtson, Oscar Mani, 
Petter Axelsson,  Rut Angard, Selma 
Svenungsson, Signe Granhage, So-
fie Mattsson, Stella Ottermark, Tho-
mas Norén, Victor Mani, Vilda Gard 
Jensen, Zoé El Kachani Aronsson, 
Magnus Iversén, Maria Iversén, Mat-
tias Frode, Fabrice Amar, Karin Sel-
den, Adrian Eide, Alexandra Seldén, 
Anna Karin Hallberg, Christian 
Gyllenwaldt, Emily Hallberg, Gus-
tav Platzer, Hanna Jörgensen, Ingrid 
Horner, Johan Sjöberg, Kajsa Has-
tler, Leo Oijens, Marcus Törngren, 
Marie-Louise Paehr, Pehr Selheden, 
Phil Robertson, Tigris Hjertonsson, 
Ulf Engdahl, Victor Hallberg, Vilma 
Hallberg, Mats Christianson, Svante 
Ishii, Adam Sahlin, Agaton Zetter-
berg, Alice Ylander, Amanda Mångs, 
Anders Krantz, Andrea Tilk, Andrea 
Tholén, Ann-Cathrine Kroon Sahlin, 
Arvid Sörfeldt, Britt Steiner, Caro-
line Krantz, Céleste Olson Krüger, 
Danny Inkyov, David Düring, Did-
ric Dybeck, Ella Stenport-Wetter, 
Ellen Markhede, Elsa Järkås, Elsa 
Malm, Eric Hansson, Ester Sahlin, 
Febe Westerdahl, Franklin Andrén, 
Fredrica Dybeck, Havannah Krantz, 
Ingrid Sundström, Ingrid Nyström, 
Irma Lycke, Irma Hellqvist, Isabelle 
Lundgren, Jack Mannheimer, Jonas 
Levin, Karl Sahlin, Klara Debelak, 
Laura Mellin, Leo Fagerberg, Leo 
Hjörne, Leonell Nowacki, Lillylee 
Krantz, Lily Andrén, Lisa Wester, 
Lisa Dybeck, Lovisa Zachrisson, 
Maja Ylander, Olov Söderman, Per 
Källfelt, Siddh Ousbäck, Victoria 
Grusell, Viggo Hernandez Skoog och 
Melanie Moberg.

Antal nya medlemmar

         slog rekord under våren
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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.


