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Den 16 juni drog även seglarlägren på 
Æolusön igång för säsongen. Det var ett 
otroligt högt tryck på platserna. Totalt blir 
det 350 barn som kommer att segla, busa 
och berikas med otroliga sommarupple-
velser tillsammans. Under midsommar-
veckan startar även dagläger Piratskolan 
och Jolleseglingen och minst lika många 
barn deltar där som på Ælousön.

Utöver detta är flera tävlingar på Mar-
strand under sommaren, konfirmationslä-
ger på Korvetten, vuxenkurser, ja listan 
kan verkligen göras lång. Ta chansen och 
håll dig uppdaterad på vad som händer 
i klubben genom våra olika sociala me-
dier och kanaler. Vi finns på Facebook, 
Instagram och Linked in, vi lägger ut 
nyheter på vår hemsida och sänder hem 
medlemsnytt via e-mail. 

Med detta sagt önskar jag er alla en 
fantastisk sommar och jag hoppas vi ses 
på havet!

Alice von Geijer 
Sällskapets ordförande

Text: Alf Tornberg
Foto: Thomas Rahm och Mattias Rahm

•

Under våren har GKSS haft en 
kappseglingskurs för vuxna, 
som seglats i klubbens favorit 

Fareast 28. Det var 15 deltagare, med 
bra fördelning mellan kvinnor och män, 
i den kursen. Alla hade tidigare seglings-
erfarenhet men nu var det dags att gå ett 
steg vidare. Tre båtar användes som var 
och en hade en duktig instruktör. Det var 
Sam Gilmour, Hedvig Hedström, Albin 
Boman, Sebastian Wedel, Fredrik Berg-
ström och Hugo Westberg. Under april-
maj omfattade kursen fem tillfällen i 
Långedrag.

– Syftet med kursen var att seglarna 
skulle få möjlighet att träna kappseg-
ling och höja sin nivå med hjälp av jät-
teduktiga instruktörer. Där ingick också 
att segla båten in och ut ur hamnen ef-
tersom det inte finns motorer på de här 
båtarna. Deltagarna var supernöjda och 
många av dem vill fortsätta segla efter 
kursen. Nu håller vi på vilket upplägg 
vi ska ha för att de på bästa möjliga sätt 

Med den stora efterfrågan det 
finns på GKSS vuxenseglar-
kurser – även nybörjarkurser 

i segling – finns ett stort behov av fler 
instruktörer.

– Nu i juni och juli har vi instruktörer till 
våra kurser, men till augusti, september 
och framför allt till våren i maj finns det 
behov av fler instruktörer, säger grenle-
daren för vuxenseglarskolan Dennis Fon-
seca Karlsson.

Vad är det då som krävs av en instruktör?
– Vuxenseglarskolan för nybörjare är 

ingen kappseglingsskola, så instruktörer-
na behöver inte vara kappseglare. Däre-

Första kursen i vuxenkappsegling

ska kunna segla i våra Fareast 28 eller 
i J70-båtarna. Det finns många som vill 
segla och som uppskattar det här med till-
handahållna båtar och som inte själv vill-
äga en båt. De gillar konceptet att bå-

tarna finns tillgängliga på klubben. 
Tanken är också att anordna en kurs 
med nya deltagare till våren, säger 
Mattias Rahm, som är ansvarig för den 
här utbildningen.

Under kursen delades deltagarna upp 
i olika besättningar, fem i varje båt. In-
struktörernas uppdrag var att lära ut hur 
en riktig kappseglare tänker.

Kursen kan även komma att anordnas un-
der augusti/september 2022.

GKSS behöver fler instruktörer
Text: Alf Tornberg men framför allt lugna och duktiga på att 

föra fram instruktioner och lära ut sjövett.

Vad får man då ut av att vara instruktör?
– När jag varit instruktör har jag tyckt 

att det har varit väldigt kul. Man får vara 
ute och segla och man får tillfälle att re-
petera vad man själv har lärt sig även om 
det är på väldigt grundläggande nivå, sä-
ger Dennis Fonseca Karlsson.

Kurserna pågår under vår och höst under 
helger, från fredag kväll till och med sön-
dag i Långedrag. Under dessa helgkurser 
är det ingen övernattning.  I juli är kur-
serna på Marstrand – både helgkurser 
och veckokurser. Då bor kursdeltagarna 
på Korvetten. Instruktörerna bor antingen 
i båten eller på Korvetten.

mot är en del egenskaper som man lär 
sig när man kappseglar bra att ha så att 
man kan förmedla den där sjövanan man 
får när man kappseglar till eleverna. Vad 
jag har letat efter när jag sökt framtida in-
struktörer är det personer som är sociala 

Vill du bli instruktör?

Kontakta
Iren Sköldberg, iren@gkss.se

031-696 832
eller

vuxenseglarskolan@gkss.se

•

Nu är sommaren här, och det be-
tyder högsäsong för vår kära 
klubb. Den 5 maj var det års-

möte och vi invigde hamnen med vårtal, 
flagghissning och salut. Öppnandet av 
hamnen är inte bara en fantastisk cere-
moni utan också ett startskott för klub-
ben att kliva in i en extra händelsefylld 
och aktiv period. Klubben har alltid mas-
sor av aktiviteter året runt men speciellt 
på sommarhalvåret intensifieras verk-
samheten. Det är seglingstävlingar, trä-
ningar, kappseglingsskola, sommarläger, 
hamnen fylls på med båtar för säsongen 
och gästande båtar börjar anlända till vår 
hamn. Det är fantastiskt att se all verk-
samhet som pågår. 

Det är otroligt roligt att vi kan välkom-
na tillbaka Match Cupen till Marstrand, 
som i år bytt namn till Childhood Match 
Cup i sitt forna format. Tävlingen kom-
mer att seglas i sprintformatet, det kom-
mer bjuda på tighta matcher och grymma

segling. Det är en ideell förening vars 
verksamhet är inriktad på segling och till 
den tillhörande verksamheter. GKSS ut-
bildar bland annat barn och ungdomar i 
segling, utvecklar talanger till elitseglare 

samt tar hand om 
flera anläggning-
ar så som ham-
nen i Långedrag, 
Korvetten på 
Marstrand och 
Æolusön. GKSS 
Föreningen är 
moderbo lage t 
till de två aktie-
bolagen GKSS 
Event AB samt 

Fastighets AB Korvetten. Med en så 
stor organisation är det viktigt att vi 
alla jobbar tillsammans mot samma 
mål, så torsdagen den 2 juni samlades 
alla GKSS styrelser, Föreningen, Kor-
vetten, Event, Paris-klubben, valbered-
ningen och kansliet för en gemensam 
grillkväll på Æolusön. Kvällen började 
med en rundvandring av ön, av Chris-
tian, en Æolusöns grenansvariga och 
därefter grillades det hamburgare. Syf-
tet med kvällen var att skapa en mer öp-
pen dialog mellan varandra och skapa 
förståelse för våra olika uppdrag inom 
klubben. Det blev en mycket lyckad 
och positiv kväll på vår helt fantastiska 
ö – Æolusön!  

manövrar som vi är vana att se det. Det 
kommer att bli händelserika dagar och 
jag hoppas att vi ses där tillsammans på 
klipporna. 

Grillkväll på Æolusön
Text och Foto: Alice von Geijer 

GKSS är en av Sveriges största idrotts-
föreningar med cirka 3 100 medlem-

mar och en av de ledande klubbarna inom
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Lovisa Karlsson och Anton Dahlberg Hyères.

Text och Foto: Daniel Birgmark 

Förberedelse på OS-arenan igång

I år satsar Match Cup Marstrand igen 
efter ett par pandemiår. Nu blir det 8 
damlag och 8 lag i den öppna klas-

sen där herrarna tävlar och där man ock-
så kan tävla med mixade lag. Damlagen 
tävlar om Nordea Womens Trophy och i 
den mixade klassen tävlar man i Child-
hood Match Cup Marstrand. Tävlingen 
pågår mellan den 6 och 9 juli. Det blir 
som tidigare en tältby borta vid Strand-
verket. Speaker som förmedlar tävlingens 
förlopp till publik på klipporna kommer 
att finnas. En VIP-avdelning på taket på 
Strandverket blir det också.

– Det som är nytt för i år är att hela täv-
lingen kommer att genomföras i ett sprint-
format. De senaste två åren har vi inlett 
hela tävlingen med sprint då man segla-
de alla sex båtarna på startlinjen. Det blir 
många häftiga dueller på banan när man 
kör sprint. Formatet med utslagning gör 
det väldigt spännande för både seglare och 
publik, säger Mattias Rahm.

Imponerande startfält
– Det blir en härlig mix av deltagare. Det 
är OS-guldmedaljörer: Max Salminen 
i den öppna klassen och i damklassen 
Anne Marie Rindom från Danmark. Hon 
tog guld i ILCA 6 i Tokyo och kommer att 
utmanas av Josefin Olsson som tog silver 
i samma klass och samma OS. Sedan har 
vi ju våra stjärnor från GKSS i matchra-
cing Anna Östling och segraren i Sailing 

Champions League för damer förra året Jo-
hanna Bergqvist. Vidare tävlar Renee Gro-
eneveld som tävlat i Marstrand förut och 
är ett av de bästa matchracinglagen i värl-
den. På herrsidan har vi Sam Gilmour och 
en världsmästare i ILCA 7 Jean Baptiste 
Bernaz – en superstjärna i segling. Vidare 
tävlar Anton Dahlberg som tog OS-silver 
i 470 och förstås också Nicklas Dackham-
mar från GKSS, som ju är en av favoriterna 
i Marstrand, säger Mattias Rahm.

Childhood namgivare
Namngivare till årets tävling är Child-
hood. Det betyder ett litet annorlunda 
upplägg mot tidigare arrangemang med 
kommersiella namngivare. En kommer-
siell aktör köper rättigheterna till att döpa 
tävlingen. Childhood har fått den rättig-
heten genom att ett antal företag som 
stödjer Childhood har betalat för att den 
organisationen ska lyftas fram i stället för 
att synas själv. 

Så här tycker några tävlande
– Det är fantastiskt att få tillbaka tävling-
en på Marstrand med publik på plats. Se-
dan känns det lite ovisst i år för vår del 
eftersom vi ska segla sprint. Jag är för-
väntansfull och vet att vi kan leverera, 
men det är aldrig en enkel väg mot vinst. 
Även om det kanske ibland ser ut så på 
pappret så man måste man leverera allt 
sista dagen. Och så kommer det att vara i 
år också, så klart. Jag tror att om vi bara 
kan ställa om våra hjärnor till nya regler 
och hur vi förhåller oss till fler båtar på

Skeppare damklassen:
Anna Östling, SWE

Renee Groeneveld, NED
Johanna Bergqvist, SWE

Sanna Mattsson, SWE
Lynn Hafemann, GER

Anne Marie Rindom, DEN
Josefin Olsson, SWE

Celia Wilison, NZL

Skeppare öppna klassen:
Anton Dahlberg, SWE

Chris Poole, USA
Lucas Karlemo, FIN
Jeppe Borch, DEN

Jean Baptiste Bernaz, FRA
Nicklas Dackhammar, SWE

Sam Gilmour, AUS
Max Salminen, SWE

Text och Foto: Alf Tornberg 

vattnet så tror jag att det kommer att gå 
jättebra. Vi känner oss säkra i Fareasten, 
säger Anna Östling. 

– Vi är taggade att tävla om bara några 
veckor. Det är precis som vanligt ett väl-
digt konkurrenskraftigt fält som man all-
tid möter på de här tävlingarna. Det blir 
spännande och det är så klart väldigt roligt 
att få vara med och vara en av dom ock-
så. Men sedan får vi ser hur det artar sig 
under veckan med ett riktigt bra fält och 
stort motstånd. Vi känner oss mycket tryg-
ga i båten och har tränat väldigt bra här på 
hemmaplan. Så vi är laddade och har höga 
förväntningar kan jag säga. Förra året 
seglade vi sprint också, även om vi inte 
seglade det i finalen. Vi är vana vid sprint-
segling så där känner vi oss väldigt trygga. 
Det är en annorlunda tävling mot tidigare 
år när det vara varit matchracing. Det är 
ett nytt format, men vi gillar det formatet 
också, säger Nicklas Dackhammar.

Så blir årets
Match Cup Marstrand

Semaine Olympique Français, den 
stora internationella vårregattan 
som seglades i Hyères, Frankrike i 

slutet av april blev ytterligare ett kvitto på 
att våra elitseglare ligger bra till i jämförel-
se med övriga team i världstoppen. Lovisa 
Karlsson och Anton Dahlberg seglade hem 
segern i 470 klassen. Det var teamets för-
sta tävling tillsammans och en fantastisk 
start på deras OS satsning. Olivia Berg-
ström och Hugo Christensson gjorde också 
en stark insats och kom på 20:e plats.

I 49erFX seglade Rebecca Netzler och 
Vilma Bobeck mycket bra och slutade på 
fjärdeplats i Hyères. Teamet ledde stora 
delar av regattan och visar upp en väldigt 
hög kapacitet.

Nacraseglarna Ida Svensson/Marcus 
Dackhammar och Emil Järudd/Hanna 
Johnsson kom på 10:e respektive 11:e 
plats, vilket också var ett bra besked på att 
försäsongsträningen gett bra utveckling.

Emil Bengtson följde upp sitt fina 
resultat på Mallorca med ytterligare en

stark prestation i Hyères där han kom till 
guldfinal och blev 26:a.

Några av våra seglare i utmanarlaget 
tog också chansen att samla på sig inter-
nationell tävlingserfarenhet i Hyères, An-
dré Olsson i Formula Kite, Julia Henriks-
son och Caroline Pettersson samt Alice 
Moss och Ebba Berntsson i 49erFX. 

Under maj månad var seglarna på hem-
maplan där GKSS anordnade träningslä-
ger för 49er/FX, Nacra och ILCA. Där 
hade vi tränarhjälp av flera mycket ruti-
nerade seglare som David Gilmour, Otto 
Hamel och Albin Boman.

Efter ett par års uppehåll på grund av pan-
demin kunde GKSS OCR återigen arrang-
eras. 140 seglare deltog på regattan, skoj!

För elitseglarna har förberedelserna 
på OS-arenan i Marseille börjat. Team 
Bobeck/Netzler och 470 teamen var i 
Marseille under ett par veckor i maj och 
kände på vattnen. Vindarna påverkas av 
topografin runt Marseillebukten och det 
gäller att försöka ta reda på alla små lo-

kala effekter man kan få vid olika vind-
riktningar.VM i ILCA 7 seglades i Mex-
iko, Puerto Vallarta i slutet av maj. Emil 
Bengtson kvalade som enda svensk in 
till guldfinal men fick inte seglingen att 
stämma lika bra som under vårens täv-
lingar och slutade på 51:a plats.

GKSS 29er besättning med Tea Zeeberg 
och Cornelia Widestam vann kvalet till 
sommarens UVM efter mycket bra seg-
ling på de två kvaltävlingarna, GKSS 
OCR och Ölmanäs skiff regatta. Tea-
met kommer nu representera Sverige på 
UVM som seglas i Haag i mitten av juli. 

ILCA seglarna hade SM i Saltsjöbaden i 
slutet av maj och GKSS seglare vann både 
i ILCA 6 dam och ILCA 6 herr genom 
Maja Hansson Mild och Alfons Sellin.

Våra 29er och ILCA tränare, Hannes 
Westberg och John Diedrichs samt deras 
medtränare har gjort ett grymt jobb och 
är en starkt bidragande orsak till de fina 
framgångarna för våra 29er och ILCA 
seglare. •



Text: Alf Tornberg, Foto: Jakob Haga och Joshua Anthony.
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väl lite tur och gjorde ett bra jobb så jag 
fick frågan om jag ville vara med på nästa 
event, säger Jakob Haga.

I skrivande stund är det bara några da-
gar kvar till tävlingarna i Chicago. Och 
det är nu Jakob har som mest att göra.

– Ja, vi jobbar en vecka innan tävling-
en med att bygga upp allt. Under själva 
tävlingen jobbar jag på en banläggnings-
båt. Det är ett jobb vi också måste göra 
eftersom vi sköter all elektronik i dem. 
Det är ofta så att man måste hoppa in i 
något märke, starta om eller byta ut kom-
ponenter i märken ute på banan. Och då 
kan det bli intensivt. Det är inte som när 
man lägger ett märke på GKSS. På Sail 
GP ska gps-koordinaterna vara inom någ-
ra meter, säger Jakob Haga.

Båtarna på denna internationella seg-
lingstävling är högpresterande foilande 
katamaraner, F50. De kan komma upp 
i väldigt höga hastigheter strax över 
50 knop. Tävlingarna genomförs med 
sprintstarter. Varje race ska ta mellan 14 
och 17 minuter och det brukar bli en väl-
digt tajt målgång. Ett tiotal båtar deltar i 
varje race. Besättningen är sex personer 
och det måste vare minst en tjej i teamet 
nu. Man tävlar i hela världen. Bara i år är 
det åtta event. Just nu seglas alltså täv-

lingen i Chicago, i mars var man i San 
Francisco, i maj på Bermuda och senare 
i år blir det bland annat i England, Dan-
mark och Dubai. Tävlingarna går att se 
live på Youtube.

Parallellt med de internationella uppdra-
gen inom Sail GP fortsätter Jakob Haga 
sina studier på Chalmers.

– Jag försöker att pussla ihop detta. 
Som tur är så är det en masterutbildning 
och då är det ju lite lättare att man pratar 
med föreläsaren och förklarar att det jag 
jobbar med är ganska likt det vi går ige-
nom i kursen jag håller på med. 

Vad gör man i framtiden med den ut-
bildningen och erfarenheten från Sail GP?

– Ännu har jag inte riktigt tänkt så 
långt. Än så länge tycker jag att det är 
väldigt kul och vill fortsätta med detta så 
länge det går. Det kan ju ge nya möjlig-
heter lite längre fram, säger Jakob Haga.

Sedan 2012 är Jakob GKSS-medlem. 
Seglingskarriären började för honom som 
för många andra i Optimist på LSS och 
sedan fortsatte hans segling i GKSS. Efter 
några regelkurser fick han så småningom 
domaruppdrag som fortfarande pågår. 
Bland annat vid Match Cupen i Marstrand 
där han också haft teknikuppdrag.

Den här intervjun med Jakob Haga gjordes via Teams eftersom han 
precis höll på att arbeta med förberedelserna för en stor Grand Prixtäv-
ling i Chicago 18–19 juni.

Tekniker i fartfylld segling

Jakob Haga är en del av ett tekniskt 
team, Regatta Services, vid de pro-
fessionella tävlingarna i Sail Grand 

Prix. Teamet sköter all elektronik som 
inte finns på tävlingsbåtarna, men på alla 
märken och även den elektroniken som 
finns på följebåtarna. Några i gruppen 
sköter också riggning av kameror på he-
likopter.

– Första gången jag arbetade med Sail 
GP var i Århus, Danmark, i augusti förra 
året. Då ingick jag i en grupp där man fick 
prova på att jobba med dem. Där hade jag

Jakob Haga

I mitten av juni var det sommarens 
höjdpunkt på Northern Lights täv-
lingskalender. Första gången vi ska 

göra en riktigt start med både klocka 
och andra båtar på linjen. Vi kom ner till 
Dyvig med en del frågor. Hur står vi oss 
mot de andra? Ska vi fortsätta satsning-
en och hur bra är danskarna på aftersail 
egentligen?

Nerverna var på högspänn och under sön-
dagens briefing sattes förväntningarna 
med en låg tröskel ombord. Få misstag, 
alla stannar kvar på båten och vi seglar 
försiktigt så inget går sönder, då är vi nöj-
da - ungefär så lät det i korridorerna på 
hotellet. 

Verkade inte som varken Hans vid rodret 
eller Lasse som taktiker lyssnade på vad 
de själva sa, det var nämligen helt andra 
bullar som gällde på game day. 

Tre race planerade och efter två förvån-
ade spikar var vi kanske lite för heta i 
sista racet?

På sista rundningen på länsen tas spinna-
ker ner och jag brukar få några korta sek-
under under däck för mig själv innan jag 
får hjälp att packa duk. När jag kommer 
upp så brukar det vara dags för ”säck on 
deck” (skånska a la Leif Möller). Inte 
nu, nu var det alldeles för mycket folk 
framför masten samtidigt som Erik Lars-
son hoppat i vattnet i ett försök att rädda 
spinnakerbommen från att gå på fisketur. 
Genuaskotet hade trasslat in sig i bom-
men och makrillen var snart ett faktum 
ombord. Efter lite om och men, fula ord 
& samarbete gick vi tillslut i mål, fick 
upp bommen och även Erik som plocka-
des upp av följebåten. 

Trots detta såg vi faktiskt ut att leda regat-
tan. Tyvärr fortsatte vi inte med en riktigt 
lika bra streak på tisdagen men vi knep 
ändå en andraplats efter handikappregler. 
Nu vidare till tävling två, i Flensburg - 
Robbe & Berking Sterling Cup!

Lite rockader ombord inför andra täv-
lingen, Magnus Holmberg vid rodret till-

sammans med Jesper Stålheim på tak-
tik, Gustaf Seher & Johan Bäckström på 
grinder. Måns Lundberg åkte hem från 
fördäck tillsammans med Lasse Mol-
se och Marcus Bergqvist gick fram från 
grinderpedistalen istället. Resultatet blev 
lovande inför resten av tävlingen.

Dag 2 gick om möjligt ännu bättre, tre 
spikar och självförtroendet var på topp. 
Med fyra race kvar på regattan var vi mer 
än optimistiska, på gränsen till kaxiga, 
eller över den gränsen till och med. Be-
roende på vem man frågar. Sjungandes 
”Det är inte lätt att vara ödmjuk” gjorde 
vi entré i det tyska klubbhuset.

Vi behöll lugnet och seglade med en bra 
lägstanivå under sista dagen och behöll 
förstaplatsen! Sista middagen och kala-
set hölls i Robbe & Berkings Shipyard, 
ett fantastiskt ställe med kombinerat båt-
varv, museum och världens största bib-
liotek med båtböcker. En våt dröm för 
oss seglarpojkar som äntligen får segla 
tolva.

Text: John Holmberg, Foto: Sailor Atlantik.

Northern Light etta i Flensburg
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Allt verkar OK på denna RS Guest. Här ligger Stjärnbåt 327 som Olivias morfar Rolf Modigh ägt och seglat.

Text och Foto: Alf Tornberg 

Olivia Modigh är en tjej som gillar 
att engagera sig. Hon började seg-
la Optimist i LSS och senare blev 
det även GKSS. Æolusön lockade 
också med några läger. Så små-
ningom blev hon instruktör, både i 
LSS och GKSS. Men Olivia hittade 
också en annan idrott som locka-
de. Och det var handboll.

Olivia lämnade inte seglingen 
helt. Piratskolan kom hon att 
ägna sig åt i åtta år.

– Ja, några år senare arbetade jag med Pi-
ratskolan på GKSS och Jolleskoj på höst 
och vår. Det är så härligt att de barnens 
utveckling från att knappt våga sätta sig 
i en båt till att man nästan behöver slita 
dem ur båten. Piratskolan höll jag på med 
från jag var fjorton till förra året när jag 
var 22 år, säger Olivia Modigh.

till den yngre. I min generation har ju Fa-
cebook försvunnit lite. Det har gått ifrån 
att alla använde Facebook till att man gick 
över helt till Instagram. Det är väldigt svårt 
i dagens samhälle med att vi pushar ut så 
mycket information. Då är det svårt att göra 
avvägningen hur mycket man kan lägga ut, 
eller hur lite man ska lägga ut för att det ska 
gå in i folks hjärnor. När det gäller hemsidan 
så ligger den lite på is, men jag vet att Philip 
Ahlqwist, som är ny ordförande i Marknads- 
och Informationskommittén, ska ta tag i den.

– Det är också så att jag är beroende av 
att folk skickar information till mig. Våra 
seglare är väldigt bra på att tagga oss så 
delar jag gärna deras inlägg, speciellt på 
Instagram. På Instagram har vi just nu 1 721 
följare och på Facebook är det 3 911 som 
följer oss, konstaterar Olivia Modigh.

Utvecklingen går ju väldigt snabbt. Finns 
det något annat du kan se komma inom 
sociala medier?

- Alltså, jag tror ju – om man nu får 
säga så – att alla sociala medier kom-
mer att försvinna. Det kommer att bli för 
mycket. Alla företag skickar ut så mycket

helatiden. Sociala medier är väldigt skevt 
och ger speciellt ungdomar en väldigt 
dålig bild av världen. Man jämför sig 
med andra och allt ska vara perfekt för 
att bilden är perfekt. Men bakom bilden 
är det inte lika perfekt. Min förhoppning 
är att det kommer ett medium som gör ett 
urval så man inte behöver se allt. Man 
vill ju få ut information men det ska inte 
behöva blandas med dåliga saker som ger 
fel budskap, säger Olivia Modigh. 

Vad brinner du mest för när det gäller 
segling och sjöliv?

– Även om jag slutat med seglarsko-
lan så är det den jag brinner för mest. Att 
se barn utvecklas och att få se glöden i 
ögonen på barnen när de lyckas. Sedan 
tycker jag det är bra när unga och gamla 
blandas för att alla kan göra samma grej. 
Och oavsett om du har ett funktionshin-
der eller vem du nu är, så kan du segla. 
Det är så underbart att se. Sedan tycker 
jag absolut att vi ska göra fler klubbak-
tiviteter och aktiviteter som alla vill vara 
med på. Ibland är aktiviteterna mer inrik-
tade mot de äldre medlemmarna och så-

dant som de gillar. Men de yngre, som jag 
träffar, är också jättetaggade och älskar 
klubben och vi har alla det gemensamt att 
vi älskar havet.

– Vi kanske skulle kunna göra en seg-
ling där alla kan delta oavsett ålder och 
sedan göra något tillsammans efteråt. 
Det är detta som är bra med Match Cup 
Marstrand, tycker jag. Där är det blandat 
unga och gamla. Jag har varit där några 
år nu och har varit med om generations-
byten i funktionärsgruppen. Det är kul att 
få vara med och vara delaktig i allt detta.

– Jag vet att många unga tycker det är ro-
ligt att tävla, men mer i tävling på skoj. 
De flesta av instruktörerna har lagt täv-
lingen åt sidan. De har tävlat när de var 
yngre, men sedan valt att bli instruktörer 
och det för att man bara vill ha kul och 
inte tävla. Det skulle vara bra om man 
kunde göra någon kombination.

– Jag älskar att engagera mig i klubb-
sammanhang. Inte att vara den som står 
i centrum utan mer att jobba bakom. Det 
är roligt att se alla framgångar. Men jag 

Olivia Modigh vill se:

Ett klubbhus med kafé 
                            där man kan hänga och umgås
När Olivia var 18 år gjorde hon debut 
som funktionär på Match Cup Marstrand. 
Och det har fortsatt. I år kommer det att 
bli femte året på Marstrand. Olivia arbe-
tar också i Marknads- och Informations-
kommittén sedan 2019.

– Där håller jag mest på med sociala 
medier. Det tog jag över efter Julia Hof-
fenback när hon flyttade. Det var hon som 
kontaktade mig om det uppdraget efter-
som vi kände varandra väl innan. Vi ar-
betade tillsammans med Piratskolan. Jag 
tycker det är väldigt kul med sociala me-
dier. Det är många som tar del av det vi 
lägger ut. Vi mäter och vi har mycket bra 
interaktioner och det går spikrakt uppåt. 
Många i den äldre generationen använder 
också sociala medier. Min mormor som 
är 85 år tycker det är underbart med soci-
ala medier, säger Olivia Modigh.

GKSS har flera kanaler för information; 
hemsidan, sociala medier för snabb informa-
tion, Seglarbladet för längre reportage och 
nyhetsbrev för viktig medlemsinformation.

- Seglarbladet vänder sig mer till den 
äldre generationen och Instagram lite mer 

är också som Philip väldigt taggad på att 
ta klubben ännu längre - till en toppklubb 
som verkligen syns. Vi har höga ambi-
tioner, men alla ambitioner går inte att 
lösa. Jag tycker att vi nått långt men det 
finns många stag att ta. En kul grej som vi 
har pratat om länge skulle vara att ha ett 
klubbhus för alla – ett klubbhus med kafé 
där man känner sig hemma, kan hänga 
och umgås. Då kommer vi att få en klubb 
där vi lär känna varandra mer. För vi har 
många öar i klubben - kommittéer och 
andra grupper. Alla känner inte varandra 
och det kommer in nya personer i grup-
perna. Vi har seglarskolorna, elitseglarna 
och vi har träningsgrupperna. Det hade 
varit helt underbart att se alla mötas, ock-
så besökare, säger Olivia Modigh.

Olivia studerar en årgång av Seglarbladet 
från sitt födelseår.

Piratboden i bakgrunden där Olivia tillbringat mycket tid.

•
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Varm korv på bryggan i Marstrand under Sep-
temberseglingen 2019. Foto: Gisela Andrén.                                                    

Från Klubbkommittén
Septemberseglingen
Septemberseglingen går av stapeln första 
helgen i september, 3 - 4. Alla flytetyg 
är välkomna! Vill man kappsegla ordnar 
vi det. Övriga deltagare tar sig till Mar-
strand lite som de vill. Väl framme ming-
lar vi på bryggan och äter senare på kväll-
en gemensam middag. Extra spännande i 
år är att tolvorna kappseglar i Marstrand 
samma helg. Mera information kommer 
via medlemsmail i augusti. Vill man an-
mäla sig redan nu är det bara att maila 
klubbkommitten@gkss.se.

Jubileum på gång
Den 16 september 1897 blev GSS kung-
lig klubb, GKSS. Ett jubileum alltså!

Sådana skall firas! Kanske inte exakt 
på dagen, men planering pågår. 

Segla med och mot 
familjemedlemmar
Vår ordförande har tagit initiativ till en 
Two Generation Cup. En familjedag, där 
man kan få kappsegla både med och mot 
familjemedlemmar i RS Quest. Junior-
kommittén, Kappseglingskommittén och 
Klubb- och Aktivitetskommittén jobbar 
med planering och genomförande. Tan-
ken är att vi ses tidig höst- augusti/sep-
tember. 

Om allt ovanstående kommer informa-
tion via medlemsmail, så läs noga!

Gisela Andrén

Så seglas Allsvenskan
Allsvenskan är en serie där 18 seg-
lingsklubbar från hela Sverige deltar. 
Lagen tävlar mot varandra i fyra del-
tävlingar per år där de fem bästa går 
vidare till Sailing Champions League 
och får tävla mot de bästa klubblagen 
i Europa. Lagen tävlar mot varandra i 
sex lika dana J70-båtar som de turas 
om att segla. Båtbytena sker ute på 
vattnet med hjälp av gummibåtar. En 
deltävling seglas från fredag lunch 
till och med söndag eftermiddag och 
upp till 45 kappseglingar hinns med 
i intensiva race som tar ungefär 12 
minuter att genomföra.  Racen ge-
nomförs på en kort bana som seglas 
två varv. Start och mål är mellan en 
schackrutig boj och ett startfartyg. 
Två domare är ute på vattnet och di-
rektdömer de olika situationer som 
kan uppstå mellan båtarna. Resulta-
ten uppdateras live i en ligatabell likt 
fotbollen medan kappseglingarna på-
går och visas på teveskärmar på land. 
Klubblagen är blandade mellan yngre 
och äldre, mellan kvinnor och män. 
Vinnaren erövrar titeln vinnare Årets 
Allsvenska.

Allsvenskan seglas från fredag till 
och med söndag vilket kan med-
föra vissa problem med tillhöran-

de utmaningar för att få ihop både funktio-
närer och seglare till fredagen. Fredagen är 
ju en arbetsdag och det kan vara svårt att 
ta ledigt från jobb och skola, även när det 
gäller seglarna. Man har också ändrat reg-
lerna för seglarna så att man måste ha en 
junior och minst två tjejer i besättningen. 

klara den dagen. Det flöt på väldigt bra 
och jag tror aldrig vi varit klara så tidigt 
en fredag. Det var många som gav oss 
positiva kommentarer om det, säger Ka-
rin Koritz som är kappseglingskoordina-
tor på GKSS.

Under lördagen blev det bättre, nästan 
överbemannat, när det gällde funktio-
närerna. Men det gjorde inget. Vinden 
var ganska hård och det blev en del 
pauser. Efter några race fick man mins-
ka segelytan på alla båtarna genom att 
rulla upp en bit storsegel och fästa på 
bommen. Med många pauser blev det 
osäkert om man skulle hinna segla alla 
45 racen under helgen. Resultatet blev 
att man genomförde 13 av 15 omgångar, 
det vill säga 39 race.

Kicki Hedström var tävlingsledare för 
Allsvenskans omgång 2 i Långedrag. 
Hon var väldigt positiv efter tävlingen.

– Det var mycket jobb, men det var 
också väldigt roligt. Vi har fått mycket 
beröm. Vi bjöd på fantastiskt bra segling i 
olika typer av vindar på havet och väldigt 
trevligt och gemytligt i land, säger Kicki 
Hedström.

Lördagens hårda vin-
dar orsakade en del 
skador på båtarna.

– Det är mycket trå-
kigt när det sker. Det 
är också väldigt käns-
ligt i tävlingsschemat 
när man tvingas till 
pauser för att fixa bå-
tarna. Det var ju till 
och med så illa att en 
båt fick bytas ut. Den 
kunde inte segla mer. 
Som tur var fanns 
det en extra J70-båt 
som GKSS äger och som är sponsrad av 
Wangeskog och MVB som kunde sät-
tas in. Det var en konsekvens av vädret 
som gjorde att det blev en förskjutning 
av schemat. Vi hade ett fantastiskt servi-
ceteam som tog hand om båtarna. Årets 
tävling blev mycket bättre än förra årets i 
Långedrag, som vi hade under pandemin. 
Nu vet vi att vi också kommer att ges 
möjlighet att anordna en av nästa års fyra 
tävlingar i Allsvenskan här i Långedrag, 
säger Kicki Hedström.

GKSS lag låg på 1:a plats efter första 
dagen. När 13 omgångar var klara låg 
GKSS på 6:e plats och var klara för final.
Det racet gick inte GKSS väg utan klub-
ben blev kvar på 6:e plats.

– När man ser hur bra det är att arrang-
era tävlingar i Långedrag funderade jag 
på hur det skulle vara om man flyttade 
Match Cupen och lägga den här i stället 
och verkligen göra den till GKSS Match 
Cup igen. Seglingsarenan är perfekt – den 
kan inte bli bättre! menar Karin Koritz.

J70-båtarna man seglar i Allsvenskan är 
7 meter långa, 2,3 meter breda och når 
1,5 meter ner i vattnet. Besättningarna 
väljer själva om man seglar fyra eller fem 
personer. Båten har tre segel ombord: ett 
storsegel, en fock och en gennaker. Sedan 
finns också en röd protestflagga ombord 
som används för att påkalla domarnas 
uppmärksamhet när man tycker att en 
annan båt gjort något fel och brutit mot 
reglerna.

– Junior-SM pågår i Västerås samtidigt 
som Allsvenskan här. Så det har varit 
svårt för klubbarna att få juniorer till sina 
lag. Dessutom har många funktionärer 
också åkt till JSM så vi fick kämpa lite 
för att få ihop fredagen. Så till exempel 
fick den personen som skulle sköta land-
kameran förhinder. Det hade blivit någon 
missuppfattning där, men jag fick ställa 
upp och sköta kameran. Och det var jät-
teroligt. Jag lärde mig mycket. Sedan var 
det förstås extra bra att det var lugnt vä-
der under fredagen. Det hjälpte oss att

Allsvenskans deltävling 2 i Långedrag

På startfartyget fanns Robert Ohlson, som var seglingsledare för 
åttonde året i Allsvenskan.                                                                                                    

Text och Foto: Alf Tornberg 

GKSS lag från vänster: Martin Pålsson, Camilla Cedercreutz, Måns Lundberg och Maja Hansson-Mild.

Resultat: 
1. Kungliga Svenska Segelsällskapet
2. Halmstads Segelsällskap
3. Gamla Stans Yachtsällskap
4. Ekolns Segelsällskap
5. Stenungsunds Segelsällskap
6. Göteborgs Kungliga Segelsällskap
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•

Med båt längs Bohuskusten

Text: Medlemmen Cc, 1896, med bearbetning av Ola Selsvik.

Har funderat mycket på hur det var att segla på Bohuskusten i slutet av 
1800- talet. Jag fann, när jag skannade årsböcker till vår hemsida, en 
berättelse i GSS (GKSS) årsbok 1896 om hur man rekommenderades att 
segla längs kusten. 

Den var skriven på gammalsvenska och behövde förtydligas. Följande 
är min tolkning av denna berättelse med vissa tillägg. 

Tredje delen.                                                                               Ola Selsvik                                                           

Del 3.  Framme i Gullmarn

Detta är sista delen på resan från Mar-
strand till Gullmarn                                                                    

Så fortsätter färden tillbaka mot 
mot Kråkesundsgap 14,5 d.min 
från Marstrand.     Här samman-

fattar vi hela den bassäng med ankar-
platser och småhamnar till vilka nämn-
da sund är huvudporten. Inkommen 
genom denna port kan man ankra Ö om 
Kråkholmen eller i mynningen av viken 
på Danholmen eller gå in till det lilla lä-
get Halle bakom Holmen Grå eller till 
det större välförsedda men trånga Helle-
viksstrand. Här finns ångbåts, post och 
telefonstation.   

Insegling sker från V där Måseskärs fyr 
tas i N på vederbörligt avstånd (minst 
1 d.min). Står man nära dess sydliga 
grundar bringas Oroust-Wedde i NO. ¾ 
O senast när fyren går bakom Svartens 
(Sydbondens) kummel. Står man läng-
re S inseglas samma bäring senast när 
fyren pejlas i NV eller när Marstrands 
torn går bakom Altarholmens kummel 
eller Hermanö-huvud (högt berg) står 
över Käringöns kummel (sydväst på ön 
nära vattnet). Innan fyren är väl förbi 
Svarten får Wedden inte komma ostliga-
re och sedan Hermanö-huvud gått in till 
Käringöns kummel får den inte komma 
nordligare än ovan angivits. När Bråtö 
kummel kännes (ses) tas Wedden över Gullholmen. Foto: Bohusläns Museum.                                                                                                     Grundsund. Foto: Bohusläns Museum.                                                                                                     

tre föga begagnade Bockholms-sunden 
av vilka det mellersta är rakast och renast 
men mindre djupt än de andra. Från N 
och S är inomskärssegling lätt till hamn-
bassängerna men från densamma norrut 
lite svårare sedan man lämnat Tenholms 
kummel dels därför att Wäckholms kum-
mel är i skjul (skyler) dels också därför 
att denna holme såväl som de mitt emot 
liggande Flackeviksholmarna mot S skju-
ta ut breda bankar mot den gräsbevuxna 
rännan. Sörhalls-haket (O om bägge rö-
sen) mitt i sundet utvisar rännan.

Nu fortsätter vi norrut och kommer fram 
till Gullholmen 20 d.min. från Mar-
strand. Här finns post, telefon, ångbåts 
och lotsstation. En helt liten men tättbe-
byggd holme, förenad med Hermanö ge-
nom brygga över det grunda sundet. Här 
finns också en Världsberömd ansjovisfa-
brik. God hamn med ankarplats och gott 
utrymme vid bryggor men  ont om plats 
vid pålarna vilka befinna sig i det nämnda 
sundet S del.   

landsberg vars fyrhus med sin breda vita 
rätt mot sjön vända och med lång bal-
kong försedda gavel synes väl till sjöss 
under det mörka berget. Nattetid styres i 
Islandsbergs fasta vita sken (västra vin-
keln med samma gränssken som den söd-
ra) till dess Fredagsholmen synes då man 
håller i dess vita sken o.s.v. Mellan denna 
led och Hätterännan ligger Loppet där 
Islandsberg över Låga visar klart mellan 
Skränja och Knappens flag och Hättans 
stång över Knappen visar klart S. och N 
Skränja.                                                                        

Islandsbergs västra sken utvisar en av de 
tryggaste inseglingarna på hela vår kust 
medgivande val mellan Gullholmen samt 
ankarplatsen bakom Fredagsholmen och 
bakom Ösö.

Vi passera Islandsberg 21,5 d.min. från 
Marstrand.

Strax S om fyren finnes en trång men 
ren ända intill berget djup vik där man 
kan förtöja vid ringar i trekant.                     

Vid S vind är det svårt att här komma 
under segel vid hård V eller SV står dy-
ning in. Fastän platsen således icke är 
någon god hamn lönar det dock väl mö-
dan att i gott väder göra den ett kortare 
besök såväl för bergsformationens och 
ståtliga utsiktens skull som också för 
den intressanta fyr-salens. Om så behö-
ves kan man alltid från fyrpersonalens 
sida påräkna välvillig hjälp med ett varp. 
I hårt väder med pålandsvind erbjuder 
det upprörda havet från fyrbalkongen 
en den mest storartade syn med väldigt 
brott tätt under fyrens fot under det ång-
are och seglare smyga sig förbi Islands-
berg kräver nästan varje år sina offer och 
fruktas av många lika mycket som Soten.                                                                                                                               
Lite ostligare i sundet mellan Islandsberg 
och Jonsberg (som med försiktighet kan 
kringseglas) finns i första fritt liggande 
sten en bergsring och strax där bakom 
skyddad ankarplats.

Insegling: Se ovan! 

Nästa anhalt Grundsund 23 d.min. från 
Marstrand har post, ångbåts och telefon-
station. Stort fiskeläge, salteri och ans-
jovis-inläggning. Hamnen utmärkt och 
väl försedd med bryggor och pålar men 
i yttre delen tämligen öppen för nordan. 
De inre pålarna stå ytterst tätt varför man 
ej bör gå längre in än väderförhållanden 
kräva. 

Insegling från sjön går man via Islands-
berg (se ovan: Gullholmen) och Ösö har 
för övrigt blott att giva akt på Hamnbåden 
det stora flaket utanför som egendomligt 
nog ännu icke blivit utprickat men oftast 
synes i vattnet och som tagas om styrbord 
eller babord efter behag.

Här slutar vår seglats från Göteborg till 
Gullmarn.                   

Insegling från S och N enligt de utprick-
ade inomskärslederna. Mellan Sverkers-
båden och Risholmens stång må seglas 
med försiktighet. I Gullholmens-halsar 
går gemenligen ström ofta av olika styrka 
(och riktning?) i de bägge hålen. Den lilla 
stenen SO om Gullholmen har ett mycket 
långt krokigt flack mot S grundare mot 
spetsen som numera utmärkes med rusk-
prick. Från SV genom Hätte-rännan är 
vägen lätt vid dagsljus med Hermanö-hu-
vud till landkänning.    

I mörker bringas Måseskär rätt i S varef-
ter man söker Islandsbergs fasta vita sken 
som man kan hålla inne mycket noga (om 
styrbord vit tvåklipp om babord röd en-
klipp). När Ösö vita sken synes kan man 
styra in i Islandsbergs vita klipp och när 
Fredagsholmens fyr synes rätt emot den-
na till dess Ösö fyr förmörkas då man 
styr efter ljusen på Gullholmen. Från V 
vidagsljus tages Bondens (eller Fågelns) 
kummel i N. Vid dagsljus på minst halv 
d.min. distans sedan kurs O-S rätt på Is-

detta. St Glippan över Danholmens rös 
visar rätt på Ommens grund och Wed-
den över nordkant Kråkholmen visar för 
kryssare klart S om densamma. Oroust 
Wedde är det högsta berget ligger mel-
lan Glippan i N och Sadeln i S. Natte-
tid håller man på verbörligt avstånd S 
om Måseskär till dess denna pejlas i 
NNV. Först då är man från båtdäck sä-
kert inom synvidden för Kråkesunsgaps 
fyr (på Holmen grå) vars fasta vita sken 
(mellan södra mörka och  västra röda vin-
keln) leder klart igenom sundet. 

I gapet råder gärna våldsam sjö eller 
svår dyning som kan kringås genom av de
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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.

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

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

Sundtals högt tonläge bland Drakskepparna.

Nu siktar vi mot Paris! Om tre år är det dags igen.

Vår målsättning är att ge GKSS seglarna möjlighet
 att nå sina mål att representera Sverige på OS.

 I Parisklubben stöttar vi våra seglare med  
finasiering och coachning för att skapa mästare.

Detta med kontinuitet och tydlighet.

I Paris är det nya båtklasser på det Olympiska programmet 
och arbetet är i full gång. Pga av pandemin så är det ju bara

tre år kvar innan OS-elden skall tändas igen.

Är du intresserad av att vara en del av GKSS och 
Sveriges satsning mot OS? Vi träffas, gör affärer och 
stöttar framstående unga seglare mot sina drömmar.

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

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

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

Trendmark AB - Wangeskog Hyrcenter AB - Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 
 - Willfast Förvaltning - VinnGroup AB
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Text: Gisela Andrén och Ola Selsvik
Foto: Jennysphotoart

Nationaldagsfirande

Nationaldagen firades som sig bör 
med högtidlig flagghissning, sa-
lut och nationalsången. Sedan 

var det dags för alla övriga begivenheter. 
Rotary sålde lotter för glatta livet och 
även deras loppis var populär.

Trycket på GKSS försäljning av dricka, 
kaffe med bulle, varm korv och hambur-
gare var stadigt och högt från elva till tre. 
Försäljare och hamburgarflippare hann 
knappt andas!

Prova-på-seglingen i våra RS Quest 
var populär och våra härliga funktionärer 
hade en lååång kö att beta av, vilket de 
gjorde med den äran.

Medan allt detta pågick på land segla-
des den Klassiska Regattan med 37 star-
tande. Stjärnbåtar, Andungar, Smaragder 
och Drakar gick över startlinjen i perfek-
ta vindförhållanden. Långedrag är unikt 
med att kunna samla så stora startfält 
med entyps kölbåtar.

Häftigast av allt för de yngsta var dock 
brandbilens megahöga stege! Sjörädd-
ningens båtar kom på delad förstaplats. 
Ett besök ombord stod högt i kurs! Att 
GB bjöd alla barn på Piggelin förhöjde 
stämningen ytterligare!

Långedragsdagen blev även i år synnerli-
gen lyckad med stort antal besökare. Hur 
många är svårt att säga utan polisens hjälp. 
De liksom försvaret bevakade Göteborgs 
firande av 400-årsjubileet inne i stan.

Ovanstående innebär ett bra klirr i kassan 
för både Rotary och GKSS till förmån för 
projektet Ungdom och segling med mera.

Gisela Andrén

Klassiska Regattan
Följande är en berättelse från GKSS föl-
jebåt Rana 3. Vi som var med ombord var 
Jenny Selsvik fotograf, Niklas Selsvik 
Skeppare och Ola Selsvik.

Vi började dagen klockan 9 med att 
hämta Göran Ejdeling (regattans kapp-
seglingsgeneral) på LSS brygga. Där 
hämtade vi också bojar(rundningsmär-
ken) och alla attiraljer som skulle använ-
das under regattan. 

Tillsammans med Göran gick vi runt 
utanför Tribunen för att hitta en lämplig 
startplats, då vindarna idag var från land. 
Ett inte helt enkelt val med tanke på det 
stora antal båtar i varje klass som i värsta 
fall skulle få en länsstart.

Det var 37 båtar som startade. 7 Sma-
ragder, 9 Drakar, 10 Andungar, 6 Stjärn-

båtar och 3 segelkanoter samt 1 Gaffelrig-
gad Julle och 1 Vindö 30.

Inför start lade vi oss strategiskt på av-
stånd men ändå nära startlinjen om något 
skulle inträffa. Detta i sig var som vanligt 
en helt magisk upplevelse. 

En episod som fick mig att drömma 
mig tillbaka till de stora regattornas da-
gar, var när Drakbåtarna startade. Dessa 
fantastiska män i sina fantastiska, båtar, 
som vid skepparmötet samspråkade med 
sina motståndare över en kopp kaffe och 
en kanelbulle, men nu vid starten hade ett 
helt annan vokabulär. Vilken entusiasm 
och fighting spirit! 

Ännu en aha-upplevelse var att få se jul-
len som seglades av Bertil Sahlin med 
sina barnbarn. Självklart var det inte den 
form av kappsegling som övriga startande 
båtar gjorde, men den var en helt under-
bar syn. Också något som får en seglares 
hjärta att klappa lite extra.

Tänk att ha fått uppleva ännu en av 
dessa av GKSS och LSS väl arrangera-
de och förberedda, välbesökta, underbart 
spektakulära Klassiska Regatta.

Tack för i år, vi ses nästa år igen!
Ola, Jenny och Niklas Selsvik

Bertil Sahlin väckte många känslor med sin julle.

Nationaldag firad 
i Långedrag

Foto: Anni Davidsson

Nya medlemmar
GKSS hälsar välkomna: 

Elliot Wiberg, Jimmy Stare Vaker, Hen-
rik Jakobsson, Gillis Jacobson, Jessica 
Jacobson, Simon Evans, Rasmus James, 
Vidar Lindskog, Jonas Wakeus, Camel-
lia Dahl, Nicklas Friden, Nikolai Gus-
tafsson, Peter Hagman, Alfred Jorstadius 
Velander, Veine Jutmar, Joachim Petré, 
Robin Wallman, Ebba Wennerbeck, 
Harry Andersson, Sam El Kachani, Meja 
Skanselid, William Särneö, Hans Brandt, 

Vidar Ekstrand, Truls Hillestad, Ivar Kja-
er, Pia Laurin, Bill Malmeling, Eva Mal-
meling, Ruben Ottermark, Lexie Pernvik 
Arnsrud, Vivi Sandahl, Rickard Stig, 
Moa Brembeck, Jan Lindberg, Henrik 
Sjölin, Eva Kirkland, Victor Wallgren, 
Vince Wallgren, Lova Ylander, Magnus 
Ekberg, Albert Kullendorff, Arthur Kul-
lendorff, Caesar Kullendorff, Elsa Eger-
ström, Hugo Selander, Robin Sjöström, 
Ronnie Walldén, Linn Dickson, Miranda 
Rosengren och Erik Sonden. 

Vill du ha 
Seglarbladet 

hem i brevlådan?

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

och uppger 
ditt namn och adress
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